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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η διατριβή αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας την επαγγελματική 

κινητικότητα. Σκοπός της διατριβής είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και 

παραμέτρων της επαγγελματικής κινητικότητας μέσα από την καταγραφή του 

συνόλου των επαγγελματικών αλλαγών, που πραγματοποιούν άτομα κινητικά σε 

επίπεδο σταδιοδρομίας. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται συγκεκριμένοι 

δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες, που επιδρούν στη διαμόρφωση του εν 

λόγω φαινομένου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση στάσεων, συμπεριφορών 

και δεξιοτήτων σταδιοδρομίας ατόμων, που έχουν πραγματοποιήσει επαγγελματικές 

αλλαγές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, σε σχέση με την 

επαγγελματική κινητικότητα. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

εξετάζει ζητήματα εννοιολογικού περιεχομένου και θεσμικού πλαισίου της 

επαγγελματικής κινητικότητας. Παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρίες και μοντέλα 

σταδιοδρομίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεσή τους με θεωρητικές 

προσεγγίσεις, που προέρχονται από το επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογίας, 

αναδεικνύοντας το ρόλο των κοινωνικών παραμέτρων στην επαγγελματική 

κινητικότητα. Τέλος, στο πρώτο μέρος της διατριβής αποτυπώνονται τα 

σημαντικότερα εμπειρικά αποτελέσματα, που έχουν προκύψει από έρευνες στο 

συγκεκριμένο πεδίο. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής διερευνάται η επαγγελματική 

κινητικότητα, μέσα από την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, με 

σκοπό την ανάδειξη εκείνων των διαστάσεων που περιγράφουν σχεδόν καθολικά το 

υπό μελέτη φαινόμενο. Επίσης, κατασκευάζεται ένα μοντέλο δομικών εξισώσεων, 

μέσα από τη διερεύνηση της επίδρασης των διαστάσεων της επαγγελματικής 

κινητικότητας μεταξύ τους, καταδεικνύοντας την ύπαρξη ενός δομικού μοντέλου. 

Τέλος, εντοπίζονται εκείνοι οι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες καθώς και οι 

διαστάσεις που αναδείχθηκαν από το μοντέλο, που φαίνεται να επηρεάζουν την 

επαγγελματική κινητικότητα. Δύο από τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

κινητικότητας και αρκετοί από τους δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες, 

όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα έτη προϋπηρεσίας των ερωτώμενων, δείχνουν 

να επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό το υπό μελέτη φαινόμενο.  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική κινητικότητα, νέα μοντέλα σταδιοδρομίας, 
δεξιότητες σταδιοδρομίας, δικτύωση και κοινωνικά δίκτυα, πολιτικές απασχόλησης 
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SUMMARY 
 

The subject of this doctoral thesis is the occupational mobility in a small-scale 

research.  The purpose of this thesis is to depict the phenomenon of occupational 

mobility as a whole, through the recording of all the occupational transitions 

occurring in individuals’ career. For this purpose specific demographic and work-

related factors were examined that impact on the formation of this particular 

phenomenon. Also attitudes, behaviors and career skills that define the notion of 

career nowadays were examined. The thesis is divided in two parts. The former 

examines issues of conceptual and institutional frame of the occupational mobility. 

Contemporary career theories and models are presented. The theoretical approaches 

that are emphasized are of great importance, coming from the scientific field of 

sociology, highlighting the role of the social variables in this specific issue. Finally, 

the first part of the thesis presents the main empirical results that have emerged from 

research in this field. In the second part of the thesis, occupational mobility is 

examined through the implementation of the Factorial Correspondence Analysis in 

order to detect the dimensions which describe the phenomenon as a whole. Finally, 

the demographic and work-related factors are detected and the dimensions which 

emerged by the model, that have an impact on occupational mobility. This under 

investigation phenomenon is affected statistical significantly by two of the 

occupational mobility dimensions, as well as several of the demographic and work-

related factors, such as the educational level and tenure of the participants.    

Key words: occupational mobility, new career models, career skills, 
networking & social networks, employment policies 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διατριβή αυτή έχει ως επίκεντρο την επαγγελματική κινητικότητα, δηλαδή 

το φαινόμενο της καταγραφής των αλλαγών που διενεργεί το άτομο από επάγγελμα 

σε επάγγελμα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο συγκεκριμένος όρος στην 

ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται κάποιες φορές για την απόδοση συναφών 

όρων και συνηθέστερα αντί εκείνου της εργασιακής κινητικότητας (ΕΟΠΠΕΠ, 2012), 

η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται ως η συχνότητα αλλαγής εργοδότη ή θέσης 

εργασίας (Shniper, 2005). Μάλιστα, επίσημοι φορείς και κρατικές υπηρεσίες, όπως ο 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) αλλά και η Ευρωπαϊκή 

Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα του ΟΑΕΔ (Eures), χρησιμοποιούν τον 

όρο της επαγγελματικής κινητικότητας, όταν αναφέρονται στην αλλαγή εργοδότη ή 

θέσης εργασίας, η οποία μπορεί να συνδυάζεται είτε με αλλαγή στο επάγγελμα, είτε 

όχι. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή έχει γίνει πιστή μετάφραση της έννοιας της 

επαγγελματικής κινητικότητας (occupational mobility) με σκοπό τον εννοιολογικό 

διαχωρισμό της από άλλους συναφείς με εκείνη όρους - κυρίως εκείνον της 

εργασιακής κινητικότητας (job mobility) -, με σκοπό την ορθή της χρήση.  

 

Επίσης στη διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία η επαγγελματική 

κινητικότητα χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο ως φαινόμενο, ή ακόμα και ως 

επιλογή, όταν πρόκειται για ατομική πρωτοβουλία (ΕΟΠΠΕΠ, 2012· Eurofound 

2007, 2011· Κασιμάτη, 1989, 2004· Κιουλάφας, 1992· Markey & Parks, 1989· 

Sicherman & Galor, 1988), ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές που της προσδίδουν 

την έννοια της ικανότητας ή της δεξιότητας (CEDEFOP, 2008· McQuaid & Lindsay, 

2005). Στην παρούσα διατριβή, η επαγγελματική κινητικότητα νοείται ως φαινόμενο 

και εξετάζεται με βάση τον αριθμό των επαγγελματικών μεταβάσεων ή αλλαγών που 

πραγματοποιούνται στην επαγγελματική πορεία του ατόμου. 

 

Η πρωτοτυπία αυτής της διατριβής βρίσκεται στη σύνδεση και στη μελέτη 

συσχετισμών μεταξύ στάσεων και δεξιοτήτων σταδιοδρομίας με την επαγγελματική 

κινητικότητα. Η έρευνα δεν στάθηκε όμως μόνο στην μελέτη των ανωτέρω αλλά 

προχώρησε και στην εξέταση δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων με σκοπό 
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να εξετάσει αν και κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν επίσης την 

επαγγελματική κινητικότητα. 

 

Η επαγγελματική κινητικότητα, η οποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με 

τον όρο occupational mobility έχει προκαλέσει ένα μεγάλο και διεθνούς επιπέδου 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο μελετάται λιγότερο συχνά και τις περισσότερες 

φορές στα πλαίσια της διερεύνησης άλλων τύπων κινητικότητας - συνηθέστερα της 

γεωγραφικής ή της εργασιακής (Danish Technlogical Institute, 2008· Eurofound, 

2006, 2007) -, καθώς αποτελεί σπανιότερο φαινόμενο σε σχέση με τους 

προηγούμενους τύπους κινητικότητας (Wolf & Moser, 2010). Έτσι η μελέτη της, αν 

και άκρως επίκαιρη, εμφανίζει πολλές αδυναμίες λόγω τόσο της εννοιολογικής 

ασυμβατότητας, όσο και των δυσκολιών στην καταγραφή και στη μέτρησή της, 

γεγονός που εμποδίζει τη σύγκριση των ερευνών που διενεργούνται στο 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (Eurofound, 2011). 

 

Οι έρευνες που διενεργούνται με επίκεντρο τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής κινητικότητας είναι κατά κύριο λόγο ποσοτικές έρευνες ευρείας 

κλίμακας και διεξάγονται σε εθνικό (Harper, 1995· Kambourov & Manovskii, 2004· 

Markey & Parks, 1989· Parrado, Caner, Wolff, 2007) ή υπερεθνικό επίπεδο 

(Eurofound, 2007· Longhi & Brynin, 2010), παρόλο που δεν λείπουν και οι έρευνες 

εκείνες που μελετούν το φαινόμενο της κινητικότητας σε πιο περιορισμένο δείγμα 

ατόμων (Donohue, 2007· Hess, Jepsen & Dries, 2012· Howes & Goodman-

Delahunty, 2015· Otto, Dette-Hagenmeyer & Dalbert, 2010· Stumpf, 2014). Η εν 

λόγω διδακτορική διατριβή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία ερευνών, αφού το μέγεθος 

του δείγματος του εμπειρικού μέρους της είναι σχετικά περιορισμένο (συνολικά 400 

υποκείμενα), ενώ έχει ταυτόχρονα δανειστεί μεθοδολογικά στοιχεία από ποσοτικές 

έρευνες ευρείας κλίμακας.  

 

Οι ευρείας κλίμακας έρευνες που διερευνούν το φαινόμενο της κινητικότητας 

που συντελείται για λόγους εργασίας και επιμέρους την κινητικότητα μεταξύ 

επαγγελμάτων, προέρχονται κατά κύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού 

αποτελούν πρόσφορο έδαφος μελέτης οποιουδήποτε τύπου μετακίνησης, κυρίως 

λόγω της κοινής εθνικής τους συνείδησης, της κοινής γλώσσας, κουλτούρας αλλά και 
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της κοινής τους νομοθεσίας1. Στις Η.Π.Α. εδώ και δεκαετίες καταγράφεται το 

φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης, δηλαδή των μεταναστευτικών ροών εντός 

των Η.Π.Α. ανά έτος, από την αμερικάνικη ομοσπονδιακή υπηρεσία απογραφής (US 

Census Bureau)2, με τα αποτελέσματα των ερευνών να καταδεικνύουν υψηλά 

ποσοστά μετακίνησης των Αμερικανών πολιτών μεταξύ των πολιτειών. Είναι κοινός 

τόπος ότι το εργατικό δυναμικό των Η.Π.Α. είναι ιδιαίτερα κινητικό. Αυτό 

αποδεικνύουν έρευνες που έχουν διεξαχθεί τις τελευταίες περίπου τέσσερις δεκαετίες 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία εξ αυτών είναι η έρευνα των Borjas, Bronars και Trejo 

(1990), σύμφωνα με την οποία, ήδη από το 1960, περίπου το 3% του πληθυσμού 

μετακινείται/μεταναστεύει εντός των πολιτειών κάθε έτος και το 10% του πληθυσμού 

στη συνολική χρονική περίοδο των πέντε ετών, τονίζοντας ότι μία τόσο εκτεταμένη 

εσωτερική κινητικότητα υποδηλώνει ότι η μετανάστευση έχει καταστεί ολοένα και 

πιο σημαντική.  

 

Υψηλά δείχνουν να είναι και τα ποσοστά της επαγγελματικής κινητικότητας 

των Αμερικανών εργαζομένων, με τις αντίστοιχες έρευνες να είναι μικρότερες σε 

αριθμό, αλλά να αποτυπώνουν τις μετακινήσεις των εργαζομένων στην 

επαγγελματική διαστρωμάτωση για συνολικό χρονικό διάστημα που τις περισσότερες 

φορές αγγίζει την εικοσαετία (Kambourov & Manovskii, 2004· Markey & Parks, 

1989· Parrado, et al., 2007). 

 

Αντίθετα με τον συστηματικό τρόπο καταγραφής των αμερικάνικων 

στοιχείων κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, οι αντίστοιχες έρευνες που 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν πιο πρόσφατες - όπως είναι 

αναμενόμενο – αλλά, όπως σημειώνουν οι Doherty, Dickmann & Mills (2010), 

ελάχιστες από αυτές παρέχουν αξιόπιστα στατιστικά αποτελέσματα για την 

κινητικότητα εντός των γεωγραφικών της ορίων. Μάλιστα, αναφορικά με την 

επαγγελματική κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών, μόλις το 2007 

1 Βλ. Jacoby, S. M., & Finkin, M. (2004). Labor Mobility in a Federal System: The United States. 
Social Sciences Research Network, Working Paper Series.  
Ανακτήθηκε από http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=514482     
 
2 Η αμερικάνικη ομοσπονδιακή υπηρεσία απογραφής (U.S. Census Bureau), λειτουργεί ως η κύρια 
πηγή παροχής ποιοτικών δεδομένων στις Η.Π.Α. για τη μελέτη οικονομικών φαινομένων, και κάθε 
έτος διενεργεί έρευνες για θέματα που σχετίζονται με τη γεωγραφική μετακίνηση/μετανάστευση του 
εργατικού της δυναμικού. Ανακτήθηκε από http://www.census.gov/ 
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παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία σε γενικές γραμμές κατέδειξαν 

ότι η εργασιακή και επαγγελματική σταθερότητα χαρακτηρίζει μόνο μια μειοψηφία 

των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurofound, 2007), ενώ μέσα από μία 

σειρά άλλων ερευνών που διενεργήθηκαν, με σκοπό τη μελέτη και άλλων τύπων 

κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών (Centre for European Policy Studies, 2004· 

Eurofound 2006, 2014· European Commission 2010· IZA Research Report, 2008), 

έγινε μία προσπάθεια προώθησης της έρευνας του φαινομένου της κινητικότητας 

εντός της Ένωσης.  

 

Σε θεσμικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα πλαίσιο εντός του 

οποίου η κινητικότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία της, με στόχο την κατάργηση των εσωτερικών της 

συνόρων, την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, ενώ υπόσχεται τη 

βελτίωση της θέσης του ευρωπαίου εργαζόμενου. Και παρόλο που η κινητικότητα 

εντός της Ε.Ε. αποτελεί μία πραγματικότητα, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εν τούτοις τα επίπεδά της - αν και 

συνεχώς αυξανόμενα - εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλά.  

 

Εκτός από τις έρευνες ευρείας κλίμακας που διεξάγονται σε εθνικό ή και 

υπερεθνικό επίπεδο και εξυπηρετούν τη διαμόρφωση των κατάλληλων κοινωνικών 

και οικονομικών πολιτικών ενίσχυσης του φαινομένου, η επαγγελματική 

κινητικότητα - ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις - 

έχει στο παρελθόν απασχολήσει πολύ συχνά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Στην κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα, η επαγγελματική κινητικότητα έχει 

συνδεθεί με την κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή τη μετακίνηση των ατόμων μεταξύ 

των κοινωνικών θέσεων (Blau & Duncan, 1967). Μάλιστα, στην κοινωνιολογική 

έρευνα, η κοινωνική κινητικότητα συνήθως ταυτίζεται με την επαγγελματική 

κινητικότητα, καθώς το επάγγελμα ή η επαγγελματική θέση συχνά χρησιμοποιούνται 

ως μεταβλητές του φαινομένου της κοινωνικής κινητικότητας (Κουτόγιωτα, 2007). Η 

μελέτη της κοινωνικής κινητικότητας, η οποία συνδέεται άμεσα με την 

επαγγελματική κατανομή, το εισοδηματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και 

γενικότερα με την κοινωνική διαστρωμάτωση του πληθυσμού, έχει αποτελέσει στην 

κοινωνιολογική έρευνα βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της εξέλιξης των 
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σύγχρονων κοινωνιών (Κασιμάτη, 1989, 2004). Από κοινωνιολογική σκοπιά, η 

μελέτη της κοινωνικο-επαγγελματικής κινητικότητας βοηθά στον εντοπισμό των 

κοινωνικών ανακατατάξεων, όπως αναφέρει η Πετμεζίδου - Τσουλουβή (1992). 

Αυτές οι κοινωνικές ανακατατάξεις προκαλούνται από τις μετακινήσεις των ατόμων 

στον κοινωνικό χώρο μεταξύ θέσεων, τάξεων, κοινωνικών στρωμάτων, γεωγραφικών 

περιοχών και μπορεί να είναι ανοδικές, καθοδικές ή οριζόντιες, ανάλογα με την 

κατεύθυνση της μετακίνησης στην κοινωνικο-επαγγελματική διάρθρωση (Κασιμάτη, 

2004).  

 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνικο-

επαγγελματική στρωμάτωση, όπως αναφέρει η Πετρονώτη (1995), αποτέλεσαν το 

αντικείμενο μελέτης διαφόρων ερευνών και θεωρητικών προσεγγίσεων που 

εντάσσονται στον επιστημονικό χώρο της κοινωνιολογίας, με έντονη την τάση των 

ερευνητών να επικεντρώνονται στη μελέτη της διάρθρωσης της αγοράς, των 

κοινωνικών ανακατατάξεων και των εκπαιδευτικών και ταξικών ανισοτήτων. Η 

Πετρονώτη (1995), εντοπίζει ερευνητικό κενό στη μελέτη στρατηγικών που βοηθούν 

τα άτομα να πραγματοποιήσουν κοινωνική και επαγγελματική άνοδο και εστιάζει στη 

μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής κινητικότητας, την οποία συνδέει με τα 

δίκτυα σχέσεων που αναπτύσσουν τα άτομα με μέλη του συγγενικού και 

επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μεταγενέστερη 

της Κασιμάτη (1989), στην οποία βασίστηκε η ερευνήτρια, αναζητώντας νέους 

τρόπους προσέγγισης της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας. Η έρευνα 

της Κασιμάτη (1989) είχε ως αφετηρία της την απουσία μεγάλων σε έκταση και 

εξειδικευμένων ερευνών στο επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής και κοινωνικής 

κινητικότητας. Συνοπτικά, οι στόχοι της έρευνάς της ήταν η μελέτη της διαγενεακής 

κινητικότητας (δηλ. της κοινωνικο-επαγγελματικής μετακίνησης μεταξύ ερωτώμενου 

και πατέρα), η σύνδεση κοινωνικών, οικογενειακών και ατομικών χαρακτηριστικών 

με το επαγγελματικό επίπεδο των ερωτώμενων και η διερεύνηση της βιομηχανικής 

κινητικότητας, δηλαδή η μελέτη των εργασιακών και επαγγελματικών μεταβάσεων 

των ερωτώμενων ανάμεσα στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας για τη 

δεκαετία 1965 - 1974. Κατά την αναζήτηση μεταγενέστερων και πρόσφατων 

κοινωνιολογικών ερευνών αποτύπωσης του συγκεκριμένου φαινομένου, εντοπίστηκε 

η έρευνα της Κουτόγιωτα (2007), η οποία, στα πλαίσια της διδακτορικής της 

διατριβής, διεξήγαγε δευτερογενή έρευνα, μέσω της οποίας διερεύνησε την κοινωνική 
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κινητικότητα της γερμανικής κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην εξέταση του 

παράγοντα της εκπαίδευσης ως παραμέτρου επηρεασμού της. 

 

Και ενώ οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στη μελέτη των 

επαγγελματικών και εργασιακών μεταβάσεων θεωρούν ως δεδομένη την ύπαρξη των 

κοινωνικών ανισοτήτων (Κασιμάτη, 1989), στην οικονομική θεωρία, η οποιαδήποτε 

μορφή κινητικότητας για λόγους εργασίας, εκ των προτέρων θεωρείται ως ο 

μηχανισμός που χρησιμοποιεί η αγορά εργασίας για να βελτιώσει την κατανομή των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να οδηγήσει σε καλύτερη και πιο αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων (Borjas, 2003). Οι οικονομολόγοι, εκτός από τη μελέτη του 

δημογραφικού προφίλ του μετακινούμενου εργατικού δυναμικού, μελετούν συνήθως 

τη συσχέτιση που έχουν οι διάφοροι τύποι κινητικότητας με το επίπεδο των μισθών, 

όπως και με κάποια στοιχεία εργασίας, συνήθως εκείνα που αφορούν στην τελευταία 

θέση εργασίας των ερωτώμενων (π.χ. έτη προϋπηρεσίας στην επιχείρηση, συνολική 

επαγγελματική προϋπηρεσία, εργασιακό καθεστώς κ.α.) (Harper, 1995· Kambourov 

& Manovskii, 2004· Longhi & Brynin, 2010· Parrado, Caner &Wolff, 2007), 

περιορίζοντας όμως την έρευνά τους στη διερεύνηση των συγκεκριμένων 

μεταβλητών.  

 

Σε αντίθεση με τους ερευνητές που προέρχονται από τους προαναφερόμενους 

επιστημονικούς κλάδους, η μελέτη της επαγγελματικής κινητικότητας έχει 

απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό ερευνητές που προέρχονται από τα επιστημονικά 

πεδία της ψυχολογίας και της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Το χαρακτηριστικό των 

συγκεκριμένων ερευνών είναι ότι προσεγγίζουν τη μελέτη της επαγγελματικής 

κινητικότητας σε ενδο-οργανωσιακό επίπεδο (Donohue, 2007· Kondratuk, Hausdorf, 

Korabik & Rosin, 2004· Valcour & Tolbert, 2003), σε επίπεδο επαγγελματικών 

ομάδων (Donohue, 2014· Marciano, G. J., 2013· McGinley, O’ Neill, Damaske & 

Mattila, 2014), αλλά και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

ατόμων που πραγματοποιούν αλλαγές επαγγέλματος και θέσεων εργασίας κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (Parsons & Wigtil, 1974· Robbins et al., 1978· 

Wille, De Fruyt & Feys, 2010).  

 

Όμως, κατά κύριο λόγο οι έρευνες μικρής κλίμακας που πραγματοποιούνται 

με σκοπό τη μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής κινητικότητας, έχουν ως 
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θεωρητικό υπόβαθρο τις σύγχρονες θεωρίες σταδιοδρομίας, οι οποίες, επηρεασμένες 

από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χώρο των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Hall & Moss, 1998), προσεγγίζουν την έννοια της σταδιοδρομίας από 

διαφορετική οπτική. Η εξέλιξη των θεωριών σταδιοδρομίας έχει οδηγήσει, τις 

τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, σε μετατόπιση από τις πιο παραδοσιακές 

προσεγγίσεις της έννοιας σε πιο νέες και σύγχρονες αντιλήψεις, με νέα μοντέλα 

σταδιοδρομίας να κυριαρχούν στην εμπειρική έρευνα, τα οποία έχουν στο επίκεντρό 

τους τη διερεύνηση διάφορων τύπων της κινητικότητας που σχετίζεται με την 

εργασία, μεταξύ των οποίων και της επαγγελματικής (Briscoe, Hall, & DeMuth, 

2006· Hess, Jepsen & Dries, 2012· Howes & Goodman-Delahunty, 2015). Για χρόνια 

η σταδιοδρομία, με την παραδοσιακή της έννοια, χαρακτηριζόταν από σταθερότητα 

στο επάγγελμα και ήταν σε μεγάλο βαθμό κατευθυνόμενη από τις επιχειρήσεις (Hall, 

2002), ενώ η σύγχρονη αντίληψη της σταδιοδρομίας απαιτεί την αυτοδιαχείρισή της, 

ώστε τα άτομα να είναι πιο προσαρμοστικά στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον 

(Savickas, 1997). Σύγχρονες έννοιες σταδιοδρομίας, όπως η πρωτεϊκή/ ευμετάβλητη 

σταδιοδρομία (Hall & Moss, 1998) και η χωρίς όρια σταδιοδρομία (Arthur & 

Rousseau, 1996a), έρχονται να τονίσουν τη σημαντικότητα της αυτοδιαχείρισης της 

σταδιοδρομίας και της απόκτησης αντίστοιχων δεξιοτήτων, τις οποίες ο σύγχρονος 

επαγγελματίας θα χρειαστεί να αξιοποιήσει σε μία ενδεχόμενη αλλαγή θέσης 

εργασίας, εργοδότη ή επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 

πορείας. Η προσαρμοστικότητα, η αυτογνωσία, η ευελιξία, η συνεχής μάθηση και η 

δικτύωση αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες δεξιότητες αυτοδιαχείρισης της 

σταδιοδρομίας, τις οποίες ο σημερινός εργαζόμενος οφείλει να διαθέτει και συνεχώς 

να αναπτύσσει.   

 

Η διατριβή θέτει στο επίκεντρό της ένα από τα σύγχρονα μοντέλα 

σταδιοδρομίας ως θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη του φαινομένου της 

επαγγελματικής κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας (Arthur & Rousseau, 1996b), η οποία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης 

του μοντέλου της «ευφυούς σταδιοδρομίας», αξιοποιείται με σκοπό την αναδρομική 

μελέτη της επαγγελματικής κινητικότητας, μέσα από τη διερεύνηση στάσεων και 

δεξιοτήτων σταδιοδρομίας ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει επαγγελματικές 

αλλαγές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Ένα χαρακτηριστικό της 

έρευνας είναι ότι μελετά τις επαγγελματικές αλλαγές που έχουν ήδη συμβεί, ενώ δεν 
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εξετάζει την πρόθεση για αλλαγή, αλλά μόνο τις αλλαγές επαγγέλματος που έχουν 

συντελεστεί. Επίσης, στην έρευνα εξετάζονται δημογραφικοί παράγοντες και 

στοιχεία εργασίας (εργασιακοί παράγοντες) των ερωτώμενων, που έχουν διερευνηθεί 

σε αντίστοιχες έρευνες της επαγγελματικής κινητικότητας, όπως και σε έρευνες που 

μελετούν και άλλους τύπους της κινητικότητας που πραγματοποιείται για λόγους 

εργασίας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι δεν 

επικεντρώνεται στη διερεύνηση των λόγων που οδηγούν σε αλλαγές επαγγέλματος, 

αλλά σκοπός της είναι να πραγματοποιήσει μία σύγχρονη αποτύπωση του 

φαινομένου, μέσω της διερεύνησης παραγόντων και διαστάσεων που επιδρούν στη 

διαμόρφωση της επαγγελματικής κινητικότητας. 

 

Βασικό ζήτημα της διατριβής είναι η μελέτη του φαινομένου της 

επαγγελματικής κινητικότητας μέσα από μία σύγχρονη θεωρητική αλλά και 

ερευνητική οπτική. Μετά από συστηματική μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας και 

των πιο πρόσφατων εμπειρικών ερευνών εντοπίστηκαν σύγχρονες τάσεις μελέτης της 

επαγγελματικής κινητικότητας, όπως και πιθανά ερευνητικά κενά, βάσει των οποίων 

τέθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας διατριβής. Αρχικά διαπιστώθηκε η 

απουσία μεγάλου αριθμού ερευνών σχετικών με την επαγγελματική κινητικότητα, οι 

οποίες να επικεντρώνονται στη μέτρηση της αλλαγής επαγγέλματος που έχει ήδη 

συμβεί, με τις περισσότερες να έχουν ως βασικό αντικείμενο μελέτης την πρόθεση 

για αλλαγή (Carless & Arnup, 2011· Feldman & Ng, 2007). Μάλιστα, σύμφωνα με 

τους Carless & Arnup (2011), οι έρευνες εκείνες που χρησιμοποιούν ως δείγμα τους 

άτομα που έχουν αλλάξει σταδιοδρομία, συνήθως περιορίζονται στη μελέτη της 

επίδρασης που έχουν κάποιοι δημογραφικοί παράγοντες στη διαμόρφωσή της. 

Αντίθετα οι Feldman & Ng (2007), υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες έρευνες 

διεξάγονται κυρίως από οικονομολόγους, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε περισσότερα 

για την πρόθεση αλλαγής, παρά για την κινητικότητα που έχει ήδη συντελεστεί. Ένα 

ακόμη ερευνητικό κενό που έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη διατριβή είναι εκείνο 

των εμπειρικών αποτελεσμάτων στη σύνδεση επαγγελματικής κινητικότητας και 

κοινωνικού κεφαλαίου, τονίζοντας τη σημαντικότητα κατανόησης του ρόλου που 

διαδραματίζουν κοινωνικές μεταβλητές, όπως οι κοινωνικές επαφές και η δικτύωση, 

στις αλλαγές επαγγέλματος, καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει η απουσία 

συστηματικών ερευνών σύνδεσής τους (Carless & Arnup, 2011· Higgins, 2001). Στα 

πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης στην οποία βασίστηκε η παρούσα διατριβή, η 
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δικτύωση και τα κοινωνικά δίκτυα που αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας και επηρεάζουν την πραγματοποίηση επαγγελματικών αλλαγών 

περιλαμβάνονται στις δεξιότητες σταδιοδρομίας (DeFillippi & Arthur, 1994· Parker 

& Arthur 2002· Parker et al., 2009) και ως δεξιότητες σταδιοδρομίας εκλαμβάνονται.  

 

Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό να εμβαθύνει στην ανάλυση του πεδίου της 

επαγγελματικής κινητικότητας και να το εμπλουτίσει με τα ερευνητικά της 

αποτελέσματα. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης διατριβής έγκειται στη μελέτη του 

φαινομένου της επαγγελματικής κινητικότητας, μέσα από την καταγραφή του 

συνόλου των επαγγελματικών αλλαγών ατόμων που έχουν υπάρξει κινητικά σε 

επίπεδο σταδιοδρομίας, στο πλαίσιο που ορίζουν σύγχρονες έννοιες και μοντέλα της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, συνδέοντάς τες με έννοιες και θεωρητικές 

προσεγγίσεις που προέρχονται κατά κύριο λόγο από το πεδίο της κοινωνιολογίας. Σε 

ερευνητικό επίπεδο γίνεται μοντελοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας, κάτι 

το οποίο συνιστά κοινή μέθοδο μελέτης του φαινομένου (Hess, Jepsen & Dries, 2012· 

Howes & Goodman-Delahunty, 2015· Sicherman & Galor, 1990· Stumpf, 2014).  

 

 Η διατριβή διακρίνεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος συμβάλλει στη 

θεωρητική τεκμηρίωση της επαγγελματικής κινητικότητας, αξιοποιώντας τη σχετική 

βιβλιογραφία και τη σύγχρονη αρθρογραφία. Σε αυτό το κομμάτι της διατριβής, 

αναδεικνύονται ζητήματα εννοιολογικού περιεχομένου, θεσμικού πλαισίου και 

σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση 

σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων που προέρχονται από το επιστημονικό πεδίο 

των θεωριών σταδιοδρομίας, ενώ σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των 

κοινωνικών δικτύων με τις θεωρίες σταδιοδρομίας. Το πρώτο μέρος κλείνει με τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση των εμπειρικών ερευνών της επαγγελματικής 

κινητικότητας. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής γίνεται παρουσίαση της 

μεθοδολογίας της έρευνας, ξεκινώντας από την παρουσίαση των στατιστικών 

αποτελεσμάτων του δείγματος, συνεχίζοντας με την περιγραφή των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη του φαινομένου και ολοκληρώνοντας με την 

αποτύπωση της μεθοδολογίας. Ακολουθεί η παραγοντική ανάλυση των αξόνων, η 

μοντελοποίηση του φαινομένου και τα αποτελέσματα της επίδρασης των 

παραγοντικών αξόνων και των δημογραφικών παραγόντων στην επαγγελματική 
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κινητικότητα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της διατριβής. Ακολουθεί το παράρτημα και τέλος η 

βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Επαγγελματική Κινητικότητα: Εννοιολογικό και τυπολογικό 

πλαίσιο 
 

Πριν γίνει αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα 

διατριβή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει η απαραίτητη εννοιολογική οριοθέτηση της 

έννοιας «επαγγελματική κινητικότητα», προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει το 

φαινόμενο αυτό. Το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν αφιερώνεται στην απόδοση του 

εννοιολογικού και τυπολογικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η επαγγελματική 

κινητικότητα, μέσα από την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου και τη σύνδεσή του 

με τους όρους της επαγγελματικής αλλαγής και της κινητικότητας σταδιοδρομίας. 

 

1.1  Η εννοιολογική αποσαφήνιση της επαγγελματικής κινητικότητας 
Tο κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τους όρους που σχετίζονται 

με την έννοια της επαγγελματικής κινητικότητας (occupational mobility) ή 

διεπαγγελματικής κινητικότητας όπως έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική 

βιβλιογραφία (Kιουλάφας, 1992). Στη διεθνή βιβλιογραφία, η επαγγελματική 

κινητικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει ένα μεγάλο και 

διεθνούς επιπέδου ερευνητικό ενδιαφέρον, παρά τις εννοιολογικές δυσκολίες που 

εμφανίζει, αλλά και τις δυσκολίες στην καταγραφή και μέτρησή του (Eurofound, 

2011).  

 

Στο παρελθόν η επαγγελματική κινητικότητα έχει συνδεθεί τόσο θεωρητικά, 

όσο και εμπειρικά με τις έννοιες της διαγενεακής κινητικότητας (intergenerational 

mobility) (δηλαδή τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ δύο γενεών) και της 

κάθετης επαγγελματικής κινητικότητας {δηλαδή της ανοδικής ή καθοδικής 

μετακίνησης στην επαγγελματική ή/και κοινωνική διαστρωμάτωση (upward or 
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downward occupational mobility)}3. Επίσης, σε ερευνητικό επίπεδο έχει συνδεθεί με 

έννοιες όπως αυτή της οργανωσιακής αφοσίωσης (organizational commitment) 

(Kondratuk, Hausdorf, Korabik & Rosin, 2004), της φυγής από την εργασία 

(turnover) (Shniper, 2005), της σταθερότητας στη σταδιοδρομία (career persistence or 

stability) (Donohue, 2007). Κατά κύριο λόγο όμως, έχει συνδεθεί με την έννοια της 

επιτυχίας στη σταδιοδρομία (career success), για την οποία υπάρχει πλούσιο 

ερευνητικό έργο (Ng, Eby, Sorensen, & Feldman, 2005· Valcour & Tolbert, 2003).  

 

Πριν την εννοιολογική αποσαφήνιση της επαγγελματικής κινητικότητας, θα 

ήταν χρήσιμο να οριστεί το ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο ο 

συγκεκριμένος όρος εντάσσεται.  

 

Η επαγγελματική κινητικότητα (occupational mobility) αποτελεί τύπο 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (labour mobility) ή με άλλα λόγια μία μορφή 

μετακίνησης που σχετίζεται με την απασχόληση4. Σε ερευνητικές εκθέσεις που 

διενεργούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρίνονται οι εξής τύποι 

κινητικότητας5:  

• η γεωγραφική κινητικότητα (geographical mobility) και  

• η εργασιακή κινητικότητα (job mobility).  

 

Ο πρώτος τύπος κινητικότητας αφορά στη μετακίνηση σε άλλη χώρα ή στην 

αλλαγή τόπου διαμονής με σκοπό την εργασία, ενώ ο δεύτερος τύπος κινητικότητας 

αφορά στην αλλαγή θέσης εργασίας, εργοδότη και ορισμένες φορές επαγγέλματος ή 

ακόμα και σταδιοδρομίας.  

 

Η γεωγραφική κινητικότητα ή με άλλα λόγια η μετανάστευση, η οποία ανήκει 

στο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών της εργασίας, έχει μελετηθεί από κοινού με 

3 Πρόκειται για κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, για τις οποίες έχει γίνει αναφορά στην εισαγωγή της 
διατριβής. 
 
4 Όπως ορίζεται στην έκθεση του Eurofound (2014) για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
5 Βάσει της τυπολογίας της έκθεσης του Eurofound (2007) για την επαγγελματική κινητικότητα στην 
Ευρώπη. 
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την εργασιακή (Centre for European Policy Studies, 2004· Eurofound 2006· IZA 

Research Report, 2008) ιδωμένη ως τύπος  κινητικότητας. 

 

Η εργασιακή κινητικότητα αποτελεί ένα πιο σύνθετο φαινόμενο, το οποίο έχει 

μελετηθεί στα πλαίσια ερευνών είτε σε συνάρτηση με τη γεωγραφική κινητικότητα 

(Centre for European Policy Studies, 2004· Eurofound 2006) είτε με την 

επαγγελματική αλλαγή και κινητικότητα (occupational change & mobility) (Danish 

Technlogical Institute, 2008· Eurofound, 2006, 2007). Μάλιστα εκθέσεις που έχουν 

διεξαχθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στη μελέτη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός των γεωγραφικών της ορίων, 

αποτυπώνουν με διαφορετικούς όρους τους επιμέρους τύπους της. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του Danish Technological Institute, (2008): 

 

Η εργασιακή κινητικότητα δεν είναι μία διακριτή έννοια. Ο όρος 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πολλούς διαφορετικούς τύπους 

μεταβάσεων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των ατόμων, όπως π.χ. 

μεταξύ εργοδοτών, μεταξύ επαγγελμάτων και μετακινήσεων στην 

επαγγελματική διαστρωμάτωση, μεταξύ διαφορετικών μορφών εργασιακών 

σχέσεων, καθώς και εντός αλλά και εκτός της απασχόλησης (σ. 12).   

 

Η ασυμβατότητα των εννοιών και της ορολογίας πολλές φορές ευθύνεται για 

την αδυναμία σύγκρισης των ερευνών που διεξάγονται στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Δεν 

είναι μόνο τα εργαλεία που καθιστούν τη συγκριτική έρευνα προβληματική, αλλά και 

το ίδιο το πλαίσιο, αφού τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αντικρουόμενα μεταξύ 

τους στην περίπτωση που η σύγκριση γίνεται μεταξύ διαφορετικών κρατών - μελών 

(Eurofound, 2011). 

 

Το αντίθετο διαπιστώνεται ότι ισχύει στις έρευνες που καταγράφουν και 

μελετούν το φαινόμενο της επαγγελματικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 

οι οποίες προέρχονται από το ομόσπονδο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής (Kambourov & Manovskii, 2004· Markey & Parks, 1989· Parrado, et al., 

2007). Σε αυτές τις έρευνες είναι ευδιάκριτες οι εννοιολογικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ της επαγγελματικής κινητικότητας και της εργασιακής κινητικότητας, όπως 

και άλλων τύπων κινητικότητας, κάτι όμως το οποίο έχει αρχίσει να παρατηρείται και 
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σε πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες (Lale΄ Etienne, 2012· Nurminen, Mutanen, 

Davis & Nurminen, 2010).  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του διαχωρισμού των δύο εννοιών (δηλ. της 

εργασιακής και της επαγγελματικής κινητικότητας), αποτελεί η διάκριση που κάνει ο 

Shniper (2005),6 σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική κινητικότητα σχετίζεται με 

την εργασιακή κινητικότητα (job mobility), αποτελώντας όμως ξεχωριστή έννοια. 

Σύμφωνα με τον Shniper (2005), αναφερόμαστε στην εργασιακή κινητικότητα όταν: 

«το άτομο σταματά να εργάζεται για έναν εργοδότη και ξεκινά να εργάζεται για 

κάποιον άλλο» (σ. 30). Η έρευνα που παρουσιάζει επικεντρώνεται στην 

επαγγελματική κινητικότητα, ορίζοντάς την ως την αλλαγή επαγγέλματος που 

συμβαίνει μεταξύ δύο χρονικών στιγμών (συγκεκριμένα ενός έτους). Η 

επαγγελματική κινητικότητα προκύπτει από τη μέτρηση των αλλαγών μεταξύ του 

προηγούμενου και του τωρινού επαγγέλματος, που, κατά τον Shniper (2005), μπορεί 

να υφίσταται με ή χωρίς την εργασιακή κινητικότητα, στη περίπτωση που αυτή 

συνοδεύεται από αλλαγή εργοδότη ή όχι.  

 

Η έννοια της επαγγελματικής κινητικότητας. όμως, προκύπτει ότι συνδέεται 

και με την επαγγελματική αλλαγή, αν μελετήσει κανείς τη μέθοδο καταγραφής του 

φαινομένου της κινητικότητας και άλλων αντίστοιχων ερευνών (Feldman &Ng 2007· 

Howes & Goodman-Delahunty, 2015· Kambourov & Manovskii, 2004· Markey & 

Parks, 1989· Parrado, et al., 2007). Ενδεικτικά, οι Parrado et al. (2007), μελετούν την 

επαγγελματική κινητικότητα στην έρευνά τους, ορίζοντάς την ως το ποσοστό των 

ατόμων που αναφέρουν ότι έχουν αλλάξει επάγγελμα ή/και βιομηχανικό κλάδο 

απασχόλησης, με άλλα λόγια που ασκούν διαφορετικό επάγγελμα από εκείνο που 

ανέφεραν την προηγούμενη φορά που ρωτήθηκαν. Πρόκειται για διαχρονική έρευνα, 

ενώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μετρούν την επαγγελματική κινητικότητα σε ανάλογη 

διαμήκη έρευνά τους οι Kambourov & Manovskii (2004). Εκτός, βεβαίως, από τις 

έρευνες που μεθοδολογικά συνδέουν την επαγγελματική κινητικότητα με την 

επαγγελματική αλλαγή, υπάρχουν και εκείνες στις οποίες οι δύο αυτές έννοιες έχουν 

τόσο στενή σχέση μεταξύ τους με αποτέλεσμα να ταυτίζονται και να χρησιμοποιείται 

6 Στα συμπεράσματα έρευνας με θέμα την Επαγγελματική κινητικότητα, η οποία διενεργήθηκε για 
λογαριασμό του Γραφείου Στατιστικής για θέματα εργασίας του Υπουργείου Εργασίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής. 
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η μία αντί της άλλης (Carless & Arnup, 2011· Longhi & Brynin, 2010· Markey & 

Parks, 1989· Otto· Dette-Hagenmeyer & Dalbert, 2010). 

 

Στα πλαίσια του παρόντος πονήματος, η επαγγελματική αλλαγή και η 

επαγγελματική κινητικότητα είναι άμεσα συνυφασμένες, διότι η πρώτη αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση για να υφίσταται η δεύτερη, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει την 

πρώτη. 

 

1.2  Επαγγελματική αλλαγή και αλλαγή σταδιοδρομίας   
Μία ακόμη εννοιολογική αποσαφήνιση που κρίνεται σκόπιμο να γίνει, είναι 

εκείνη που αφορά στη διάκριση μεταξύ των όρων της επαγγελματικής αλλαγής 

(occupational change) και της αλλαγής σταδιοδρομίας (career change), μιας και η 

αλλαγή σταδιοδρομίας εντοπίζεται κάποιες φορές στις έρευνες ως όρος που 

σχετίζεται με την επαγγελματική κινητικότητα, αντί της επαγγελματικής αλλαγής 

(Carless & Arnup, 2011· Feldman & Ng, 2007). Για να γίνει όμως ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός των δύο παραπάνω όρων, προηγείται η αποσαφήνιση των εννοιών του 

επαγγέλματος και της σταδιοδρομίας.  

 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), ορίζει το επάγγελμα ως ένα σύνολο 

θέσεων εργασίας, των οποίων τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες διακρίνονται 

από υψηλό βαθμό ομοιότητας7 - με τα Ηνωμένα Έθνη να αποδίδουν στο επάγγελμα 

έναν ανάλογο ορισμό8-, κατασκευάζοντας παράλληλα εργαλεία, που αποσκοπούν 

στην ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των επαγγελμάτων9, ώστε να υπάρχει μία κοινή 

βάση καταγραφής τους, τόσο για να τη χρήση τους σε έρευνες όσο και για την 

εφαρμογή τους στο πεδίο. Και ενώ οι ορισμοί που έχουν δοθεί για το επάγγελμα 

τείνουν να συγκλίνουν, οι κυριότερες εννοιολογικές διατυπώσεις της σταδιοδρομίας, 

όπως έχουν αποτυπωθεί σε έρευνες που μελετούν την επαγγελματική κινητικότητα, 

δείχνουν να είναι διαφορετικές. Όπως διαπιστώνουν οι Markey & Parks (1989), η 

7 Κοινοί ορισμοί του επαγγέλματος όπως αποτυπώνονται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση των 
Επαγγελμάτων (ISCO-88), καθώς και στο λεξικό όρων του Cedefop (2014). 
 
8 Βλ. Λεξικό στατιστικών όρων ΟΟΣΑ του 2007. 
 
9 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει κατασκευάσει ένα πρότυπο κωδικοποίησης των επαγγελμάτων 
το ISCO-88, του οποίου η ελληνική εκδοχή είναι το ΣΤΕΠ-92, δηλαδή η ελληνική έκδοση της 
Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης των Επαγγελμάτων, καθώς και το πιο πρόσφατο και 
επικαιροποιημένο πρότυπο ISCO-08, το οποίο χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από το 2011.  
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έννοια της σταδιοδρομίας είναι απίστευτα σύνθετη και ο ακριβής της ορισμός έχει 

συχνά αμφισβητηθεί. Ορισμένοι ερευνητές την ορίζουν ως «το συγκεκριμένο αριθμό 

ετών σε ένα επάγγελμα», ενώ κάποιοι άλλοι πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, 

ορίζοντάς την ως «μία διαδοχή συναφών επαγγελμάτων, όπου η μία εργασία οδηγεί 

στην επόμενη, σχετική σε καθήκοντα και υψηλότερη σε status» (σ. 5). Η πρώτη και 

λιγότερο σύνθετη εννοιολογική αποτύπωση της σταδιοδρομίας φαίνεται να 

χρησιμοποιείται και σε πιο πρόσφατες έρευνες στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο (Arthur, Khapova & Wilderom, 2005· Higgins, 2001). 

 

Όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής αλλαγής και της 

αλλαγής σταδιοδρομίας, οι βιβλιογραφικές αναφορές επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι 

δύο αυτές έννοιες έχουν ιδωθεί ως διακριτές μεταξύ τους, αν και τα εννοιολογικά 

τους όρια φαίνεται να είναι δυσδιάκριτα, αν κρίνει κανείς από το πλήθος των ερευνών 

που τις χρησιμοποιούν ως εναλλάξιμες (Blau, 2007· Blau & Lunz, 1998· Kanchier & 

Unruh, 1989· Markey & Parks, 1989· Neapolitan, 1980). Για τους ερευνητές που 

μελετούν την επαγγελματική κινητικότητα, η επαγγελματική αλλαγή συντελείται, 

όταν υφίσταται δραματική αλλαγή στα καθήκοντα που επιτελεί ο εργαζόμενος 

(Parrado et al., 2007· Sicherman & Galore, 1990), η οποία θα συνεπάγεται βασικές 

νέες δεξιότητες και διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, τα οποία απαιτούν 

καινούρια κατάρτιση, εκπαίδευση και επαγγελματική προετοιμασία (Feldman, 

2002a). Σε αντίθετο μήκος κύματος κινούνται οι έρευνες εκείνες που υιοθετούν και 

εξετάζουν την έννοια της αλλαγής σταδιοδρομίας, η οποία κατά κύριο λόγο 

εξετάζεται ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Συνήθως η αλλαγή σταδιοδρομίας ορίζεται 

ως η μετακίνηση σε ένα νέο επάγγελμα, το οποίο δεν αποτελεί μέρος μίας τυπικής 

εξέλιξης στη σταδιοδρομία. Για παράδειγμα ένας δάσκαλος που εγκαταλείπει την 

εργασία του για να εργαστεί ως υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ή ένας δικηγόρος, 

ο οποίος ξεκινά να ασκεί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού θεωρούνται 

άτομα, τα οποία έχουν αλλάξει σταδιοδρομία (Carless & Arnup, 2011· Lawrence, 

1980· Rhodes & Doering, 1983).  

 

Η Higgins (2001), από την πλευρά της, προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στην 

αλλαγή σταδιοδρομίας, διαμορφώνοντας έναν πιο σύνθετο ορισμό, βάσει του οποίου 

το άτομο αλλάζει σταδιοδρομία όταν, παράλληλα με την αλλαγή θέσης εργασίας, 

αλλάζει και εργοδότη. Αντίστοιχο ορισμό με της Higgins (2001) υιοθετούν στην 
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έρευνά τους και οι Carless & Arnup (2011), οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν την έννοια 

της επαγγελματικής αλλαγής και της αλλαγής στη σταδιοδρομία εναλλάξιμα. Η 

συγκεκριμένη έρευνα έχει διενεργηθεί στην Αυστραλία, όπου, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, ο όρος επάγγελμα είναι ευρύτερος και πιο περιεκτικός από ότι εκείνος της 

σταδιοδρομίας, και, όπως υπέθεσαν οι ίδιοι, τα άτομα που ασκούν μη επιστημονικά 

επαγγέλματα, θα μπορούσαν καλύτερα να κατανοήσουν την έννοια της 

επαγγελματικής αλλαγής σε σχέση με την αλλαγή σταδιοδρομίας. Το παραπάνω 

έρχονται να επιβεβαιώσουν και οι Feldman & Ng (2007), αναδεικνύοντας έναν ακόμη 

λόγο για τον οποίο η έννοια της αλλαγής σταδιοδρομίας μπορεί να υποστεί 

παρερμηνεία. Διατείνονται ότι η απόδοση του όρου «αλλαγή σταδιοδρομίας» στη 

λαϊκή έκφραση ναι μεν συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση που 

απαιτείται, τις ευθύνες εργασίας και τα περιβάλλοντα εργασίας, κάτι το οποίο 

θεωρούν ότι συμβαίνει και με την επαγγελματική αλλαγή, αλλά φαίνεται ότι ο όρος 

της αλλαγής σταδιοδρομίας σε ακαδημαϊκά συγγράμματα περιλαμβάνει αλλαγές τόσο 

μεγάλες όσο και μικρές. Για τον προαναφερόμενο λόγο, προτείνουν και 

χρησιμοποιούν και οι δύο τον όρο επαγγελματική αλλαγή, αντί της αλλαγής 

σταδιοδρομίας, όταν παρατηρείται μία μεγάλη μετάβαση στη σταδιοδρομία. Στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο όρος της επαγγελματικής αλλαγής και όχι 

εκείνος της αλλαγής σταδιοδρομίας, επειδή αξιολογήθηκε ως ευκολότερα κατανοητός 

για τα ελληνικά δεδομένα σε σύγκριση με εκείνον της αλλαγής σταδιοδρομίας.  

 

Πότε όμως χρησιμοποιούνται οι έννοιες της επαγγελματικής αλλαγής, της 

επαγγελματικής κινητικότητας και της αλλαγής σταδιοδρομίας σε θεωρητικό, αλλά 

κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο; Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι 

ότι η έννοια της επαγγελματικής αλλαγής χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 

επαγγελματικής κινητικότητας, μέσα από διαχρονικές επιστημονικές έρευνες, οι 

οποίες εντοπίζουν και καταγράφουν το σύνολο των επαγγελματικών αλλαγών που 

πραγματοποιούν τα άτομα μέσα σε μία σειρά ετών. Όταν πρόκειται για έρευνες που 

εξετάζουν την πρόθεση ή την πιθανότητα αλλαγής επαγγέλματος και σκοπός τους 

είναι, κατά κύριο λόγο, η μελέτη της επαγγελματικής αλλαγής σε σχέση με τους 

λόγους της αλλαγής, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της, όπως και η σύνδεσή 

της με χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι προτιμάται ο 

όρος αλλαγή, αντί αυτού της κινητικότητας (Carless & Arnup, 2011· Markey & 

Parks, 1989· Otto, Dette-Hagenmeyer & Dalbert, 2010· Rhodes & Doering, 1983). 
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Επίσης, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία ερευνών που μελετούν την αλλαγή 

σταδιοδρομίας, η οποία έχει ήδη συντελεστεί. Οι έρευνες στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο περιορίζονται συνήθως στη διερεύνηση των λόγων, που οδηγούν 

συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες στην μετάβασή τους σε διαφορετικούς 

επαγγελματικούς κλάδους (Donohue 2014· Marciano, 2013· McGinley, O’ Neill, 

Damaske & Mattila, 2014). Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να συμπεράνει ότι η 

ορολογία διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το υπό διερεύνηση 

φαινόμενο, αλλά και ότι, σε κάποιο βαθμό, οι παραπάνω αυτές έννοιες συγκλίνουν, 

μιας και έρευνες που μελετούν την επαγγελματική αλλαγή αξιοποιούν ευρήματα από 

τις έρευνες επαγγελματικής κινητικότητας και το αντίστροφο, ενώ παράλληλα 

υπάρχει ενσωμάτωση της μίας έννοιας στην άλλη.  

 

Ολοκληρώνοντας τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, ένα πρώτο συμπέρασμα 

που μπορεί να εξαχθεί, είναι ότι υπάρχει μία εννοιολογική αυτονομία στο εν λόγω 

επιστημονικό πεδίο, όπου ο κάθε ερευνητής είναι σε θέση να ορίζει με διαφορετικό 

τρόπο τις έννοιες που σχετίζονται με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Το 

γεγονός αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί προβλήματα στη σύγκριση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, χωρίς όμως τελικά να ακυρώνει ή να αποκλίνει κατά 

πολύ από τους παραπάνω εννοιολογικούς προσδιορισμούς.  

 

Τέλος, κλείνοντας την πρώτη αυτή ενότητα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι 

αυτό που μελετά η παρούσα έρευνα είναι η επαγγελματική κινητικότητα, δηλαδή το 

σύνολο των  επαγγελματικών αλλαγών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 

ατόμου. Στην εν λόγω έρευνα λοιπόν η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί 

διακριτό τύπο της κινητικότητας σταδιοδρομίας, για την οποία ακολουθεί 

εννοιολογική αποσαφήνιση στην επόμενη ενότητα. 

 

1.3  Η επαγγελματική κινητικότητα ως κινητικότητα σταδιοδρομίας 
Η κινητικότητα σταδιοδρομίας αποτελεί μία έννοια, η οποία στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο από ότι στο παρελθόν. Μάλιστα οι 

μεταβολές στην εννοιολογική της πλαισίωση ξεκινούν ήδη από την εξέλιξη της 

έννοιας της σταδιοδρομίας. Οι Arthur, Hall & Lawrence (1989) έχουν διατυπώσει 

έναν κοινά αποδεκτό ορισμό της σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τον οποίο: «η 
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σταδιοδρομία αποτελεί την εξέλιξη στη διαδοχή των εργασιακών εμπειριών του 

ατόμου σε βάθος χρόνου» (σ. 292). Στη συνέχεια, οι Arthur & Rousseau (1996b) 

προσθέτουν ότι στην έννοια της σταδιοδρομίας μπορεί να ενυπάρχει και η αλλαγή 

μίας ή περισσοτέρων θέσεων εργασίας υπό τον ίδιο εργοδότη αλλά και η αλλαγή 

εργοδότη.  

 

Μέσα στα παραπάνω εννοιολογικά πλαίσια φαίνεται να διαμορφώνεται και το 

περιεχόμενο της κινητικότητας σταδιοδρομίας. Μία σύγχρονη προσέγγιση της 

κινητικότητας σταδιοδρομίας γίνεται από τους Kondratuk, Hausdorf, Korabik & 

Rosin (2004), οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη ότι η κινητικότητα σταδιοδρομίας 

μπορεί να μετρηθεί με βάση τη συχνότητα των εσωτερικών (internal) ή εξωτερικών 

(external) εργασιακών αλλαγών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ατόμου. Οι 

παραπάνω ερευνητές ως εσωτερική αλλαγή ορίζουν την αλλαγή θέσης εργασίας 

(change jobs), την οποία διαχωρίζουν από την αλλαγή εταιρίας (change companies). 

Επιπλέον, οι Kondratuk et al., (2004), θεωρούν ότι η κινητικότητα σταδιοδρομίας 

μπορεί να μελετηθεί είτε εστιάζοντας σε μία μόνο μετακίνηση/αλλαγή στη 

σταδιοδρομία (εσωτερική ή εξωτερική) είτε μέσα από πολλές μετακινήσεις/αλλαγές 

(π.χ. τον αριθμό των εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών). Σύμφωνα με τους εν λόγω 

ερευνητές, οι μεμονωμένες περιπτώσεις κινητικότητας σταδιοδρομίας έχουν 

μελετηθεί συνήθως ιδωμένες ως προαγωγές (ανοδικές μεταβάσεις στην ιεραρχία ενός 

οργανισμού ή μιας επιχείρησης), ή ως μετακινήσεις σε χαμηλότερη ιεραρχική 

βαθμίδα (καθοδικές μεταβάσεις) ή ως μετακινήσεις στα ίδια επίπεδα ιεραρχικής 

βαθμίδας (οριζόντιες μεταβάσεις) και ως περιστατικά διαφυγής (εγκατάλειψης μίας 

θέσης εργασίας) (Arthur & Rousseau, 1996b· Nicholson & West, 1989).  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι Feldman & Ng (2007) προτείνουν βελτιώσεις σε 

βασικές έννοιες που διαμορφώνουν και προσδιορίζουν την κινητικότητα 

σταδιοδρομίας. Θεωρούν ότι η κινητικότητα σταδιοδρομίας έχει χρησιμοποιηθεί από 

διάφορους ερευνητές ως μία έννοια, η οποία περικλείει σχεδόν όλα τα είδη των 

αλλαγών που σχετίζονται με την εργασία, από την ενδοεταιρική αλλαγή θέσης 

εργασίας μέχρι την αλλαγή εργοδότη και την αλλαγή επαγγέλματος. Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς, η ευρύτητα αυτή στην προσέγγιση του όρου της κινητικότητας 

σταδιοδρομίας δημιουργεί την ανάγκη για επιμέρους διακρίσεις. Οι Feldman & Ng 

(2007) διακρίνουν την επαγγελματική από την οργανωσιακή αλλαγή και από την 

34 
 



αλλαγή θέσης εργασίας. Ορίζουν λοιπόν την αλλαγή εργασίας ως: «την αλλαγή 

εκείνη που απευθύνεται σε οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή σε εργασιακά 

καθήκοντα, ιεραρχικά επίπεδα ή θέσεις εργασίας εντός του/της 

οργανισμού/επιχείρησης». Περιλαμβάνουν μέσα σε αυτή τις προαγωγές, τις 

μεταθέσεις και τις μετακινήσεις σε θέσεις εργασίας χαμηλότερα στην ιεραρχική δομή 

ενός οργανισμού. Αντίθετα, την οργανωσιακή αλλαγή την ορίζουν ως: «την 

οποιαδήποτε αλλαγή εντός του οργανισμού ή της επιχείρησης», η οποία μπορεί είτε 

να συνοδεύεται από αλλαγή εργοδότη είτε όχι. Τέλος, θεωρούν ότι ο όρος της 

επαγγελματικής αλλαγής θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν «συντελούνται 

μεταβάσεις, που προϋποθέτουν βασικές νέες δεξιότητες και διαφορετικά 

περιβάλλοντα εργασίας τα οποία απαιτούν καινούρια κατάρτιση, εκπαίδευση και 

επαγγελματική προετοιμασία» (σ. 352).  

 

Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα των Wolf & Moser (2010), στην οποία μελετούν 

το φαινόμενο της κινητικότητας σταδιοδρομίας, επιλέγουν να υιοθετήσουν το 

εννοιολογικό πλαίσιο των προαναφερόμενων ερευνητών, διαχωρίζοντας την 

κινητικότητα σταδιοδρομίας σε τρεις τύπους. Αρχικά, διαχωρίζουν την αλλαγή 

εργασίας από την οργανωσιακή αλλαγή, με την πρώτη να παραπέμπει σε 

ενδοεταιρική αλλαγή εργασιακών καθηκόντων, ιεραρχικών επιπέδων ή θέσεων 

εργασίας εντός του/της οργανισμού/επιχείρησης (job change) και τη δεύτερη σε 

αλλαγή εργοδότη (change of employer). Αναφορικά με την επαγγελματική αλλαγή, 

διατηρούν τον ίδιο ακριβώς ορισμό με εκείνο των Feldman & Ng (2007).   

 

Όπως διαφαίνεται από όλα τα παραπάνω, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην ορολογία της κινητικότητας 

σταδιοδρομίας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν αποδοθεί κατά κύριο λόγο στις 

αλλαγές των όρων και των συνθηκών εργασίας και κατ’ επέκταση στις αλλαγές που 

έχουν συντελεστεί στη σύγχρονη αγορά εργασίας.  

 

Διαχρονικά οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις συνδέονταν με σταθερούς και 

μακροπρόθεσμους εργασιακούς δεσμούς (Mirvis, 1992), μία συνθήκη η οποία, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, τείνει να ανατραπεί, μιας και η κινητικότητα, ως μία νέα 

διάσταση στην έννοια της σταδιοδρομίας, έχει μπει σε πρώτο πλάνο (Arthur & 

Rousseau, 1996b· Baker & Aldrich, 1996).  
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Σήμερα, οι νέοι όροι που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, έχουν 

διαμορφώσει νέα μοντέλα σταδιοδρομίας τα οποία εμπεριέχουν την οπτική της 

κινητικότητας. Αρκετοί μάλιστα είναι οι ερευνητές που επισημαίνουν την αύξηση του 

φαινομένου της κινητικότητας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του 

ατόμου (Arthur, 1994· Hall & Mirvis, 1995). Για τα σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας 

θα γίνει εκτενής αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

1.4  Σύνοψη όρων 
Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μία προσπάθεια αποτύπωσης του 

εννοιολογικού πλαισίου της επαγγελματικής κινητικότητας. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των όρων που σχετίζονται με την έννοια της 

επαγγελματικής κινητικότητας.  

 

Η επαγγελματική κινητικότητα (occupational mobility) αποτελεί μορφή 

μετακίνησης η οποία πραγματοποιείται για λόγους εργασίας και αποτελεί διακριτό 

τύπο κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (labour mobility), αν και σε κάποιες 

έρευνες είτε αναγνωρίζεται ως κομμάτι/ τμήμα της εργασιακής κινητικότητας είτε 

ταυτίζεται με αυτήν. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία η εργασιακή κινητικότητα 

ορίζεται ξεκάθαρα ως η συχνότητα αλλαγής εργοδότη ή θέσης εργασίας (βλ. σχήμα 

1). 

 

Σχήμα 1 Τύποι Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού 

 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος επαγγελματική κινητικότητα αποδίδεται στο 

φαινόμενο της αλλαγής μεταξύ επαγγελμάτων (επαγγελματική αλλαγή) και 

καταγράφεται με βάση το σύνολο των επαγγελματικών αλλαγών που πραγματοποιούν 
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τα άτομα μέσα σε μία σειρά ετών. Μία επαγγελματική αλλαγή συντελείται, όταν 

υφίσταται αλλαγή στα καθήκοντα που επιτελεί ο εργαζόμενος. Όταν όμως η αλλαγή 

συνεπάγεται τη μετακίνηση σε ένα νέο επάγγελμα το οποίο δεν αποτελεί μέρος μίας 

τυπικής εξέλιξης στη σταδιοδρομία, νοείται ως αλλαγή στη σταδιοδρομία. Η 

εννοιολογική τους διαφοροποίηση είναι τόσο μικρή και δυσδιάκριτη, ώστε, σε 

ερευνητικό επίπεδο, οι έννοιες της επαγγελματικής αλλαγής και της αλλαγής 

σταδιοδρομίας συχνά εναλλάσσονται. 

 

Ένας άλλος όρος συναφής με την επαγγελματική κινητικότητα είναι εκείνος 

της κινητικότητας σταδιοδρομίας, η οποία περικλείει, σύμφωνα με διεθνείς 

βιβλιογραφικές πηγές, σχεδόν όλα τα είδη των αλλαγών που σχετίζονται με την 

εργασία. Η κινητικότητα σταδιοδρομίας ερευνάται είτε μέσα από τη μελέτη 

μεμονωμένων περιπτώσεων κινητικότητας είτε μέσα από την καταγραφή της 

συχνότητας των αλλαγών που συντελούνται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός 

ατόμου (βλ. σχήμα2).  

 

Σχήμα 2 Κινητικότητα Σταδιοδρομίας 

 

 

 

Μια βασική διαπίστωση που προκύπτει από την παραπάνω εννοιολογική και 

τυπολογική σύνοψη είναι η στενή εννοιολογική συνάφεια των όρων που σχετίζονται 

με την κινητικότητα η οποία συντελείται για λόγους εργασίας.   
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Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου της 

επαγγελματικής κινητικότητας, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρούσα έρευνα 

κάνει χρήση του όρου επαγγελματική κινητικότητα καταγράφοντας, εστιάζοντας και 

μελετώντας αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό των επαγγελματικών αλλαγών που 

συντελούνται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ατόμου.  

 

Για τη μελέτη της επαγγελματικής κινητικότητας, στην παρούσα έρευνα, 

αξιοποιήθηκαν μοντέλα που προέρχονται από το διεπιστημονικό πεδίο της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Προηγήθηκε η μελέτη θεωριών και μοντέλων 

επαγγελματικής κινητικότητας που προέρχονται από άλλα επιστημονικά πεδία, όπως 

το μοντέλο «ταιριάσματος» θέσεων εργασίας και ατόμου (job matching) (Jovanovic, 

1979), το μοντέλο επαγγελματικής επιλογής (Miller ,1984), η θεωρία της 

«κινητικότητας σταδιοδρομίας», από την οποία προέκυψε το μοντέλο βέλτιστης 

επαγγελματικής επιλογής και κινητικότητας των Sicherman & Galor (1988, 1990) και 

η τυπολογική θεωρία του Holland (1973, 1996, 1997). 

 

Τα μοντέλα σταδιοδρομίας που επιλέχθηκαν στην παρούσα διατριβή 

επιτρέπουν τη διερεύνηση των στάσεων αλλά και των δεξιοτήτων διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας και τη σύνδεσή τους με την επαγγελματική κινητικότητα. Εκτενής 

αναφορά στα σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας γίνεται στο κεφάλαιο των 

θεωρητικών προσεγγίσεων. Μεσολαβεί το κεφάλαιο στο οποίο γίνεται αναφορά στην 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, από την οποία απορρέουν όλοι οι τύποι 

κινητικότητας που συντελούνται για λόγους εργασίας. Στο πρώτο μέρος του 

κεφαλαίου που ακολουθεί, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας των 

Ευρωπαίων πολιτών, που αφορά σε οποιοδήποτε τύπο μετακίνησής τους, όταν 

συντελείται εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος του 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που αποτυπώνουν τις διάφορες 

παραμέτρους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μετακινούμενου εργατικού 

δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Η Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση  
 

Το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους διακρίνεται σε δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στις ενέργειες που έχει προβεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός των 

γεωγραφικών της συνόρων, μέσα από τον καθορισμό του θεσμικού της πλαισίου. 

Αποτυπώνεται τόσο το νομοθετικό πλαίσιο των Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται 

ή επιθυμούν να εργαστούν εντός της Ένωσης, όσο και το πλαίσιο που αφορά στη 

θέσπιση πολιτικών απασχόλησης με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας.  

 

Στο δεύτερη ενότητα παρατίθενται αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών που 

έχουν καταγράψει το φαινόμενο της κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών, τα οποία 

αποτυπώνουν τα ποσοστά κινητικότητάς τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

προφίλ τους, τους λόγους και τα εμπόδια μετακίνησής τους, ενώ το κεφάλαιο κλείνει 

με την παράθεση αποτελεσμάτων ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διερευνούν αποκλειστικά το φαινόμενο της επαγγελματικής 

κινητικότητας.  
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2.1 Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού10: Το θεσμικό πλαίσιο 

 
2.1.1 Η κινητικότητα ως θεσμικός στόχος της Ε.Ε.  

Η κινητικότητα των εργαζομένων11 μεταξύ θέσεων εργασίας, επαγγελμάτων 

και κρατών μελών αποτελεί βασικό στόχο της Ε.Ε., για μια ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας με ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Σε μια Ευρώπη που δεν έχει 

εσωτερικά σύνορα και που ανταγωνίζεται πλέον στο στίβο της παγκόσμιας 

οικονομίας, η συνεχής εξέλιξη της αγοράς εργασίας επιβάλλει πολύ υψηλότερα 

επίπεδα κινητικότητας. Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασικό μέσο για 

την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θεωρείται μάλιστα ουσιώδους 

σημασίας καθώς δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να βρουν 

καλύτερη απασχόληση, πράγμα που αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής της 

Λισαβόνας και βασική προτεραιότητα στη Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα, τόσο μεταξύ θέσεων 

εργασίας (εργασιακή  κινητικότητα)12, όσο και μεταξύ περιφερειών ή κρατών μελών 

(γεωγραφική κινητικότητα), να τους παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τις σωστές 

δεξιότητες και να τους δίνεται η ευκαιρία να αλλάζουν συχνά θέσεις εργασίας ώστε 

να προοδεύουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2007).  

 

Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε το 2005 (European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006) - τα 

αποτελέσματα της οποίας επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound, 2007) - 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλού βαθμού επαγγελματικής κινητικότητας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη, βάσει της καταγραφής για το μήνα Σεπτέμβριο του 2005. Το «Μια 

10 Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, 
δηλαδή των ατόμων που έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και των ατόμων που μπορούν και θέλουν να 
εργαστούν, αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση (άνεργοι) (Παπαδόγαμβρος, χ.χ., σ. 81). 
 
11 Στο παρόν κεφάλαιο οι όροι εργατικό δυναμικό και εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται εναλλάξιμα, αν 
και εννοιολογικά διαφέρουν. Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή μετάφραση των πρωτογενών πηγών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση των προαναφερόμενων εννοιών.  
 
12 Οι έρευνες που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο μελετούν την εργασιακή κινητικότητα με κριτήριο 
την αλλαγή εργασίας ή εργοδότη.  
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δουλειά για μια ζωή» - έστω και αν εξακολουθεί να υφίσταται - χαρακτηρίζει μόνο 

μια μειοψηφία των εργαζομένων στην Ευρώπη των 28. Αν και έρευνες που 

πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν την ύπαρξη υψηλού 

βαθμού γεωγραφικής και εργασιακής κινητικότητας, ωστόσο τόσο η γεωγραφική όσο 

και η εργασιακή κινητικότητα στην Ευρώπη, σε σύγκριση με έναν από τους κύριους 

ανταγωνιστές της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλή. Το 

2000, για παράδειγμα, το 16% των εργαζομένων στην ΕΕ είχε μείνει στον ίδιο 

εργοδότη για λιγότερο από ένα έτος, σε σύγκριση με το 30% στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (Shah & Long, 2004). 

 

Άλλες στατιστικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου καταδεικνύουν επίσης νέες 

τάσεις στα χαρακτηριστικά της κινητικότητας. Περισσότεροι νέοι και εργαζόμενοι 

υψηλής ειδίκευσης εφαρμόζουν πρακτικές «πολλαπλής κινητικότητας». Πρόκειται  

για μικρές περιόδους κινητικότητας, που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, τάση που δείχνει ότι η κινητικότητα αρχίζει 

να εντάσσεται περισσότερο στις προοπτικές σταδιοδρομίας και να συνδέεται με τη 

διά βίου μάθηση. Σε πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2011) 

αποτυπώνεται η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η οποία 

καταδεικνύεται ως η κύρια αιτία της συνύπαρξης έλλειψης δεξιοτήτων και υψηλού 

επιπέδου ανεργίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, βάσει της 

συγκεκριμένης έρευνας, το φαινόμενο της κινητικότητας, αν και άκρως επίκαιρο, 

εμφανίζει μία προφανή αδυναμία κατά τη μελέτη του, κυρίως λόγω της 

ασυμβατότητας των εννοιών και της ορολογίας, αλλά και της αδυναμίας σύγκρισης 

των ερευνών. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, η κινητικότητα των νέων και κυρίως των 

νέων με υψηλά προσόντα, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, τόσο σε 

ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών, μέσω της 

προώθησης και της ανάπτυξης στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των μορφών 

κινητικότητας.  

 

Συνακόλουθα, γίνεται αντιληπτό ότι ένα τυπικό και αναγκαίο χαρακτηριστικό 

της σημερινής εποχής είναι η δυνατότητα κινητικότητας στην αγορά εργασίας. Αυτό 

σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν στην 

αλλαγή της εργασίας ή της σταδιοδρομίας - μέσω της ανάπτυξης διαφόρων 
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δεξιοτήτων - κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Σε μια προσπάθεια να 

αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της 

διαμόρφωσης πολιτικών απασχόλησης, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της 

κινητικότητας τόσο μέσω της προώθησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση και ανάλογων σχεδίων δράσης όσο και μέσω της δημιουργίας 

ευρωπαϊκών μέσων και δικτύων κινητικότητας. Στα τελευταία περιλαμβάνονται το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση, το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (EQF), το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), 

το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και δίκτυα όπως το Euroguidance, το 

Europass, το EURES, κ.α. (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2012). 

 

Σήμερα, η κινητικότητα ως εργαλείο εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας 

και ως μέσον βέλτιστης αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, εξακολουθεί 

να αποτελεί βασική προτεραιότητα στη Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ως  πρωταρχικό 

στόχο την αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών σε 

ποσοστό 75% του πληθυσμού, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, ως εμβληματική 

πρωτοβουλία μία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Η Ατζέντα 

αυτή σκοπό έχει να ενισχύσει το σημερινό και μελλοντικό εργατικό δυναμικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και στις ενδεχόμενες 

αλλαγές και μεταβάσεις σταδιοδρομίας, μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Η 

διευκόλυνση και η προαγωγή της κινητικότητας για λόγους εργασίας εντός της Ε.Ε. 

και η προώθηση μίας διορατικής και ολοκληρωμένης πολιτικής μετανάστευσης του 

εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται µε ευέλικτο τρόπο στις προτεραιότητες 

και τις ανάγκες των αγορών εργασίας, αποτελούν στόχους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μέχρι το 2020. Μάλιστα, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των 

Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση, το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας 

θέτει την κινητικότητα ως βασική προτεραιότητα, συμπεριλαμβάνοντάς την στην 
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Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της περιόδου 2014-202013, ως ένα από τα βασικά 

μέσα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 
2.1.2 Το Νομοθετικό Πλαίσιο της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού εντός της Ε.Ε. 14 

Η κινητικότητα των εργαζομένων σε μια πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

υπήρξε πρωταρχικός στόχος από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη μετέπειτα εξέλιξή της σε ένωση μέχρι 

σήμερα, γίνονται προσπάθειες για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσω 

των ιδρυτικών συνθηκών και των αναθεωρήσεών τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα 

γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διευκόλυνση της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2.1.2.1 Η εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Με τη συνθήκη της Ρώμης, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων τίθεται 

ως προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η υλοποίηση της οποίας επρόκειτο 

να πραγματοποιηθεί προοδευτικά. Με τη Συνθήκη του 1957 (Συνθήκη της Ρώμης15), 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα καθιστά δυνατή την κατάργηση των 

τελωνειακών φραγμών εντός της Κοινότητας και παράλληλα ορίζει ως πρωταρχική 

αποστολή της Κοινότητας τη δημιουργία κοινής αγοράς. Η κοινή αγορά βασίζεται 

στις γνωστές «τέσσερις ελευθερίες»: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των 

υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων. Το 1968 η ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων περνά στο παράγωγο δίκαιο (δευτερογενές)16 με τον κανονισμό 

13 Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 
Κοινοτικών & άλλων Πόρων. Κείμενο προτάσεων για τη διαμόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Ανακτήθηκε από http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=57&la=1  
 
14 Η συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνει το νομοθετικό πλαίσιο των πολιτών που διαθέτουν την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια (πολίτες της Ε.Ε.) και εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν εντός της Ένωσης.  
 
15 Στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΣΕΚ) 
διατυπώνεται η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ανακτήθηκε από http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E039:EN:HTML 
 
16 Το παράγωγο (δευτερογενές) δίκαιο αποτελείται από όλες τις πράξεις που επιτρέπουν την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της ΕΕ (κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις και γνώμες). Ανακτήθηκε 
από http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html?locale=el 
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1612/6817 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της 

Κοινότητας. Ακολουθεί μία περίοδος κατάρτισης πολλών σχεδίων που αποσκοπούν 

στην επίτευξη θεσμικών μεταβολών στο κοινοτικό οικοδόμημα.  

 
2.1.2.2 Εσωτερική αγορά και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

Τον Ιούνιο του 1985, η Επιτροπή, υπό τον τότε Πρόεδρό του, Ζακ Ντελόρ, 

δημοσιεύει τη Λευκή Βίβλο, επιδιώκοντας να καταργήσει, εντός επτά ετών, κάθε 

φυσικό, τεχνικό και φορολογικό τομέα εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός 

της Κοινότητας. Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία τίθεται σε ισχύ τον 

Ιούλιο του 1987, καθιερώνεται ο όρος της «εσωτερικής αγοράς», η οποία αποτελεί 

ένα μεταγενέστερο και ευρύτερο στάδιο εξέλιξης της κοινής αγοράς, περιέχοντας το 

στοιχείο της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς έπρεπε να πραγματοποιηθεί με την εκπνοή του έτους 1992. Οι διατάξεις της 

περιλάμβαναν, εκτός των άλλων, τη σταδιακή εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μέχρι το τέλος του 1992, με τη βοήθεια ενός μεγάλου 

νομοθετικού έργου που αφορούσε την έγκριση εκατοντάδων οδηγιών και 

κανονισμών. Η εσωτερική αγορά ορίζεται από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ως ένας 

χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.  

 

Ένα χρόνο αργότερα το 1993, με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ),18 η εσωτερική αγορά γίνεται 

πραγματικότητα. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αφορά στη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζεται για πρώτη φορά η «ιθαγένεια» της Ένωσης. Ο όρος 

ιθαγένεια (“nationality”) εκφράζει το δεσμό που συνδέει ένα φυσικό πρόσωπο προς 

ένα κράτος. Από το 1993 μέχρι σήμερα, η εσωτερική ή ενιαία αγορά συμβάλλει στη 

μείωση των εμποδίων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την αύξηση 

17 Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του 
Συμβουλίου «περί τής ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος», 
Αριθ . N 257/2. Ανακτήθηκε από    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31968R1612&from=en 
 
18 Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992). Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Ανακτήθηκε από  
http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf 
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της συνολικής ευημερίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή μάλιστα, τακτικά παρουσιάζει και 

επικαιροποιεί τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά η οποία καθορίζει ένα 

μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα και το πλαίσιο για τη βελτίωση της λειτουργίας 

της ενιαίας αγοράς. 

 
2.1.2.3 Η Εσωτερική αγορά σήμερα 

Σήμερα η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στο έδαφος άλλης χώρας μέλους 

ρυθμίζεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ)19(Συνθήκη της Λισαβόνας), σύμφωνα με το οποίο «κάθε πολίτης 

της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος 

των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή 

τους». Βεβαίως το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να διαμένουν ελεύθερα στην 

επικράτεια των κρατών μελών, κατοχυρώνεται πέραν του άρθρου 21 ΣΛΕΕ κατά 

κύριο λόγο από την οδηγία 2004/3820, βάσει της οποίας οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να ζουν ελεύθερα σε άλλη 

χώρα της ΕΕ, υπό τις συνθήκες που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, με την ελεύθερη 

κυκλοφορία ανθρώπων να αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η 

συγκεκριμένη οδηγία τροποποιεί την προϋπάρχουσα οδηγία 1612/68 (βλ. παραπάνω). 

 

 Με τον κανονισμό 492/201121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Το δικαίωμα 

ελεύθερης κυκλοφορίας προϋποθέτει να εξασφαλισθεί πραγματικά και νομικά η 

ισότητα μεταχείρισης, ως προς την εργασία και την ανεύρεση στέγης, και επίσης να 

καταργηθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά στις 

προϋποθέσεις ενσωματώσεως της οικογένειας του εργαζομένου στη χώρα υποδοχής. 

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.3.2010 (C 83/47). Ανακτήθηκε από 
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW134/%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%95.pdf 
 
20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, 30.4.2004 (L 158/ 77). Ανακτήθηκε από 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=EL 
 
21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. 27.5.2011 (L 141/1). Ανακτήθηκε από 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=EL 
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Σύμφωνα με τον 492/2011, η ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού ωφελεί 

τα άτομα, που επιλέγουν να εργάζονται σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και τις 

κοινωνίες, οι οποίες τους υποδέχονται. Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να 

βελτιώνουν την προσωπική τους κατάσταση και στις κοινωνίες να ικανοποιούν τη 

ζήτηση εργασίας και τα ελλείμματα δεξιοτήτων. Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της 

κινητικότητας και της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει πολιτικές και στρατηγικές απασχόλησης.  

 
2.1.3  Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και ευρωπαϊκή πολιτική 

απασχόλησης 

Η πολιτική απασχόλησης22 της Ε.Ε. αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες έναν 

ανεπτυγμένο τομέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή πολιτική για 

την απασχόληση δε θεωρείται βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

των κρατών - μελών της. Στα πλαίσια όμως της σύγκλισης των πολιτικών των κρατών 

- μελών της και της επίτευξης κοινών στόχων και κατευθύνσεων, θεσμοθετούνται 

στρατηγικές, με σκοπό την υιοθέτησή τους από τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. Η 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτική προς 

τα κράτη - μέλη, εντούτοις συμβάλει στη διαμόρφωση, χάραξη και στόχευση των 

εθνικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες κατά κύριο λόγο αποσκοπούν στη 

βελτίωση της «απασχολησιμότητας» (employability)23, στην «ενεργοποίηση» 

(activation) των ανέργων και στην «ευελιξία με ασφάλεια» (flexicurity)24 

(Καραμεσίνη, 2011β). 

22 Η έννοια της πολιτικής απασχόλησης περιλαμβάνει το σύνολο των μικρο-οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών που επιδρούν στην προσφορά και ζήτηση εργασίας, τη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας και την οργάνωση της εργασίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (Καραμεσίνη, 2011α).   
 
23 Αν και δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός στη διεθνή βιβλιογραφία, οι πιο κοινά αποδεκτοί 
ορισμοί ερμηνεύουν τον όρο της «απασχολησιμότητας» ως την ικανότητα του ατόμου να βρίσκει 
απασχόληση, να τη διατηρεί και να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. 
Ανακτήθηκε από http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/e/employability.aspx 
 
24 Η «ευελιξία με ασφάλεια» αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ταυτόχρονη ενίσχυση 
της ευελιξίας με την ασφάλεια στην αγορά εργασίας (πηγή: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102). Μάλιστα η ευελιξία με ασφάλεια είναι μια πολύ 
ευρύτερη έννοια από την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δεδομένου ότι δεν αφορά μόνο τους 
μηχανισμούς της αγοράς εργασίας, αλλά και την κοινωνική προστασία και τα συστήματα για τη 
διασφάλιση της δια βίου μάθησης ως μέσο ενίσχυσης της απασχολησιμότητας (Danish Technological 
Institute, 2008). 
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Η κινητικότητα (εργασιακή, επαγγελματική και γεωγραφική), αν και διαφέρει 

ως έννοια από τις προαναφερόμενες, εντούτοις συνδέεται τόσο με την 

απασχολησιμότητα, αποτελώντας το μέσο ενίσχυσής της (CEDEFOP, 2008), όσο και 

με την έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια, η οποία οριοθετεί το πλαίσιο ένταξής της. Η 

κινητικότητα αποτελεί βασική κατευθυντήρια γραμμή της εκάστοτε ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση, και πιο συγκεκριμένα μία ενεργητική πολιτική 

απασχόλησης25. Ανήκει δηλαδή σε εκείνες τις πολιτικές, που προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τα αίτια της ανεργίας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων και 

μέτρων (π.χ. προγράμματα κατάρτισης, κίνητρα μετεγκατάστασης), τα οποία 

μπορούν να την ενισχύσουν (Δημουλάς & Μιχαλοπούλου, 2008· Καραμεσίνη, 2005α· 

Καραμεσίνη, 2011β).  

 
2.1.3.1  Η κινητικότητα ως βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) χρονολογείται από το 

1997, όταν τα κράτη-μέλη της ΕΕ θέλησαν να θεσπίσουν ένα σύνολο κοινών στόχων 

όσον αφορά στην πολιτική απασχόλησης26. Είχε προηγηθεί, κατά το πρώτο μισό της 

δεκαετίας του 1990, το Λευκό Βιβλίο για την Ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και 

την απασχόληση, που αποτέλεσε την αφετηρία της ΕΣΑ, και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στο Έσεν το 1994, όπου εκεί ορίστηκαν για πρώτη φορά, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες γραμμές ενεργειών σχετικά με την 

απασχόληση, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο αγώνας κατά της ανεργίας 

αποτελούσε προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Το 1997, η συνθήκη του Άμστερνταμ εισάγει στη συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την απασχόληση (τίτλος VIII), 

25 Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αναφέρονται κυρίως στην αύξηση των πιθανοτήτων 
απασχόλησης ή και τη βελτίωση των εισοδηματικών προοπτικών για τα άνεργα άτομα ή τις ομάδες 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας (European Commission, 2006, σ. 120). 
Πρόκειται λοιπόν για κρατικές πολιτικές που σκοπό έχουν την ενεργοποίηση του ανέργου, όπως είναι 
η επανεκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, οι 
επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για ανέργους κ.τ.λ. 
(Βελητζιώτης & Κύρου, 2014, σ. 16). 
 
26 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη. Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική απασχόλησης. Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el 
 

47 
 

                                                            

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el


ανάγοντας την πολιτική απασχόλησης σε κοινή ευρωπαϊκή αποστολή. Η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ αποτέλεσε τη νομική βάση για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την Απασχόληση (ΕΣΑ), θέτοντας ως στόχο τη μείωση της ανεργίας και την 

επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με την εμβάθυνση και τη διεύρυνση 

της ενιαίας αγοράς να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονές της. Ο νέος αυτός 

τίτλος VIII θέτει σε εφαρμογή μια συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση27. 

 

Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας υιοθετεί τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας, με ορίζοντα το 2010, ποσοτικοποιώντας το στόχο της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Η στρατηγική της 

Λισαβόνας υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης και της γήρανσης του πληθυσμού, καθορίζοντας ως στρατηγικό 

στόχο της «να γίνει η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον 

κόσμο έως το 2010, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό για το 

περιβάλλον» (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, 2006). Το 2003, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 

αναθεωρείται με στόχο να ενσωματωθούν σε αυτήν οι στόχοι της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας για την απασχόληση. Η Στρατηγική της Λισαβόνας, από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, θέτουν την ενίσχυση της γεωγραφικής 

και της επαγγελματικής κινητικότητας ως μία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, σημαντική 

για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας 

και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε.. 

 
2.1.3.2 Το Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα 

2002-2006 

Για επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000, για 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου της γνώσης απαιτείται εξειδικευμένο και 

προσαρμόσιμο στις ευρωπαϊκές αγορές εργατικό δυναμικό και μία πιο ανοικτή και 

πιο προσιτή αγορά εργασίας. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2002, η Ευρωπαϊκή 

27 Υπουργείο Εσωτερικών. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Απασχόληση. Ανακτήθηκε από 
http://www.eyeisotita.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=553 
 

48 
 

                                                            



Επιτροπή ενέκρινε το «Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα 2002-

2006»28. Το εν λόγω σχέδιο δράσης έρχεται να συμπληρώσει άλλα σημαντικά 

νομοθετικά μέτρα και πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο. Προκειμένου να 

επιτευχθεί πρόοδος, όσον αφορά στην κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων 

από το 2002 έως το 2005, η Επιτροπή πρότεινε τις ακόλουθες δράσεις 

προτεραιότητας: 

• ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

• βελτίωση της πληροφόρησης και της διαφάνειας σχετικά με τις δυνατότητες 

απασχόλησης 

• διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας 

 

Το σχέδιο δράσης του 2002 προτείνει επίσης να ανακηρυχθεί το 2006 

ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων. 

 
2.1.3.3 Η κινητικότητα στην αναθεωρημένη Στρατηγική της 

Λισαβόνας 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) αναθεωρείται για 

δεύτερη φορά το 2005, συμπίπτοντας με την αναθεώρηση της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέντε χρόνια μετά την έναρξη της στρατηγικής 

της Λισαβόνας, σε μία προσπάθεια επανακαθορισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων, κυρίως σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης, 

επανεξετάζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και το 2005 οδηγείται 

σε αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας29, θέτοντας, μεταξύ άλλων, ως 

προτεραιότητα τη διευκόλυνση της κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή 

προέβλεπε: 

28 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οικονομική και 
κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των περιφερειών. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, COM/2002/0072 τελικό. Ανακτήθηκε από  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11056&from=EN 
 
29 Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική 
της Λισαβόνας (2005). Ανακοίνωση του Προέδρου Barroso σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο 
Verheugen, COM(2005) 24 τελικό, Βρυξέλλες, 2.2.2005. Ανακτήθηκε από 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11325 
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• την εφαρμογή πολιτικών που θα παρακινούν τους εργαζομένους να 

παραμένουν στην ενεργό επαγγελματική ζωή και θα τους αποτρέπουν από το 

να εγκαταλείπουν πρόωρα την αγορά εργασίας με παράλληλο εκσυγχρονισμό 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

• την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης 

και των δεξιοτήτων 

• την απλούστευση της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών 

προσόντων που θα διευκολύνει την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 
2.1.3.4 Το Σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία 2007- 

2010 

Σε συνέχεια του «Σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα 

2002-2006», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, κάνοντας ένα 

ακόμη σημαντικό βήμα για την προώθηση της κινητικότητας. Αξιοποιώντας την 

προηγούμενη εμπειρία της, η Επιτροπή ανακοινώνει ένα σχέδιο δράσης για την 

κινητικότητα στην εργασία για την περίοδο 2007-2010. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού 

σχεδίου δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)30 είναι οι ακόλουθοι: 

• βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών που 

διέπουν την κινητικότητα των εργαζομένων 

• εξασφάλιση πολιτικής υποστήριξης από τις αρχές για την κινητικότητα σε 

όλα τα επίπεδα 

• ενίσχυση του EURES31 ως του κατ’ εξοχήν μέσου ενιαίας και 

ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των 

εργαζομένων και των οικογενειών τους 

30 Commission of the European Communities, Brussels, 25.1.2007, COM(2007) 24 final, Report from 
the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: Final Report on the Implementation of the 
Commission's Action Plan for Skills and Mobility COM(2002) 72 final. Ανακτήθηκε από http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0773&from=EN 
 
31 Η EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (οι χώρες της ΕΕ και 
η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Διαθέτει ένα 
ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε 
καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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•  προώθηση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων και των 

πλεονεκτημάτων της κινητικότητας μεταξύ του ευρύτερου κοινού. 

 
2.1.3.5 Το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση 2020 

Σήμερα η κινητικότητα εξακολουθεί να έχει μία σημαντική θέση στους 

στόχους που τίθενται στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Αυτό αποτυπώνεται στο 

Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση 202032, στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση μιας προοπτικής για 

ολοκληρωμένη διά βίου μάθηση η οποία θα καλύπτει κάθε είδους μάθησης, τυπικής, 

μη τυπικής και άτυπης, και θα εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα: από την προσχολική και 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Ως ένα από τα μέσα 

επίτευξης του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου είναι η κινητικότητα, ενώ έμφαση 

δίνεται στη διεύρυνση της μαθησιακής κινητικότητας και της κινητικότητας των 

διδασκόντων και των εκπαιδευτών τους, ώστε οι περίοδοι μάθησης στο εξωτερικό - 

τόσο στην Ευρώπη όσο και στον ευρύτερο κόσμο - να αποτελέσουν τον κανόνα και 

όχι την εξαίρεση. 

 
2.1.3.6 Η Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 

Η νέα στρατηγική για την απασχόληση «Ευρώπη 2020», επαναφέρει τους 

βασικούς στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Κεντρική της επιδίωξη είναι να 

«μετατρέψει την Ε.Ε. σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία µε 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής» 

Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών 
πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και 
των εργοδοτών, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων. Ανακτήθηκε από  
https://ec.europa.eu/eures/public/el/what-can-eures-do-for-you-?lang=el&app=0.7.1p2-build-
0&pageCode=about_eures  
 
32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009). Συμπεράσματα του συμβουλίου της 12ης 
Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (2009/C 119/02). Ανακτήθηκε από 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF 
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(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, σ. 12)33. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που λαμβάνει 

υπόψη την εθνική διαφορετικότητα του κάθε κράτους – μέλους, ούτως ώστε να 

προωθήσει μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

 

Ένας από τους πρωταρχικούς της στόχους είναι η αύξηση του ποσοστού των 

απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών σε ποσοστό 75% του πληθυσμού. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την εμβληματική 

πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Η Ατζέντα αυτή 

σκοπό έχει να ενισχύσει το σημερινό και μελλοντικό εργατικό δυναμικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το βοηθήσει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και 

στις ενδεχόμενες αλλαγές και μεταβάσεις σταδιοδρομίας μέσω της απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων. Η κινητικότητα της εργασίας εντός της Ε.Ε., όπως και η προώθηση μίας 

διορατικής και ολοκληρωμένης πολιτικής μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού, 

αποτελούν στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2020. 

 

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη των 

στόχων που έχουν ήδη τεθεί στην Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 είναι και η 

στόχευση στην ενίσχυση της κινητικότητας των νέων. Μία από τις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες της Στρατηγικής του 2020 είναι η «Νεολαία σε κίνηση»34, στόχος της 

οποίας είναι η ενίσχυση προγραμμάτων κινητικότητας (όπως τα Erasmus, Erasmus 

Mundus, Tempus και Marie Curie) αλλά και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης 

της μαθητείας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Το 

πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» (Youth on the move) σκοπό έχει να ενισχύσει την 

κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη για λόγους σπουδών, κατάρτισης και εργασίας, 

να μειώσει την υψηλή ανεργία των νέων και να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού 

των εργαζόμενων νέων. 

 

Συνοψίζοντας, από το Λευκό Βιβλίο του 1993 για την Ανταγωνιστικότητα, 

την ανάπτυξη και την απασχόληση μέχρι και τη Στρατηγική για την Απασχόληση του 

33 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010). Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, Βρυξέλλες, 3.3.2010, COM(2010) 2020 τελικό. 
Ανακτήθηκε από https://www.espa.gr/elibrary/%CE%95%CE%95_2020.pdf 
 
34 European Commission. Employment, Social Affairs & Inclusion. Youth on the Move. Ανακτήθηκε 
από http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en 
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2020, η κινητικότητα αποτελεί βασικό στόχο και κατευθυντήρια γραμμή της 

πολιτικής απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση (ΕΣΑ), ως η κατεξοχήν ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης, ήταν ένα 

προϊόν της ύφεσης και της μεγάλης ανεργίας που έπληξε τα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη δεκαετία του 1990. Τόσο το Λευκό Βιβλίο όσο το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Έσεν αλλά και η Συνθήκη του Άμστερνταμ είχαν ως 

κύριο στόχο την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας35, αντιμετωπίζοντάς την 

ως ένα διαρθρωτικό πρόβλημα τεχνολογικής υστέρησης, μειωμένης 

ανταγωνιστικότητας και ακαμψίας στις αγορές εργασίας (Σακελλαρόπουλος, 2001).   

 

Για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Απασχόλησης (ΕΣΑ) υλοποίησε ένα μίγμα πολιτικής, στο οποίο περιέλαβε, μεταξύ 

άλλων, ενεργητικές πολιτικές προσφοράς εργασίας, δηλαδή πολιτικές ενίσχυσης της 

αγοράς εργασίας. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, από κοινού με τη διά 

βίου μάθηση, εντάχθηκαν σε εκείνες τις πολιτικές ενίσχυσης της προσφοράς 

εργασίας, αποτελώντας διαχρονικά μία κατευθυντήρια γραμμή της ευρωπαϊκής 

πολιτικής απασχόλησης. Και ενώ, για τη δεκαετία του 1990, κύριος στόχος της ΕΣΑ 

ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας, το 2000, ο στόχος αυτός αντικαταστάθηκε από 

την πλήρη απασχόληση με τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Η πλήρης απασχόληση 

ορίσθηκε με βάση το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και 

ποσοτικοποιήθηκε σε βάθος δεκαετίας (Καραμεσίνη, 2005α, 2005β).  

 

Το 2008, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση υπέβαλε σε 

μεγάλη δοκιμασία την ΕΣΑ, με αποτέλεσμα να γίνει η στροφή της στις προ κρίσης 

προτεραιότητές της. Σε αντικατάσταση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η νέα 

στρατηγική της Ε.Ε., που υιοθετήθηκε το 2010 με τον τίτλο «Ευρώπη 2020», 

επανέφερε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας και συγκεκριμένα της 

διαρθρωτικής ανεργίας. Σήμερα, στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση είναι ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας μέσω της διευκόλυνσης 

της κινητικότητας και της διά βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, µε σκοπό την αύξηση της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης θέσεων εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010· Καραμεσίνη, 2011α).  

35 Η  «διαθρωτική» ή «δομική» ανεργία προκύπτει εξαιτίας της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων 
που προσφέρουν οι εργάτες και των δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις (Borjas, 2003, σ. 574).   
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Μέσα από την παραπάνω ανάλυση έγινε μία προσπάθεια αποτύπωσης των 

πρωτοβουλιών που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεσμικό επίπεδο για την 

κατοχύρωση και προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός των 

συνόρων της. Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται ευρήματα και εκτιμήσεις 

πρόσφατων ερευνών που έχουν καταγράψει το φαινόμενο της κινητικότητας 

(γεωγραφικής, μεταξύ θέσεων εργασίας και μεταξύ επαγγελμάτων) του εργατικού 

δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2.2 Ο αντίκτυπος της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αποτελέσματα ερευνών36  

 
2.2.1 Η αναγκαιότητα της κινητικότητας εντός της Ε.Ε.  

Παρά την οικονομική κρίση στην ΕΕ και τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού και η ύπαρξη 

κενών θέσεων εργασίας εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένες χώρες και περιοχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cedefop, 2015). Η κινητικότητα για λόγους εργασίας, τόσο 

η γεωγραφική όσο και η εργασιακή (μεταξύ εργοδοτών ή θέσεων εργασίας) και η 

επαγγελματική (μεταξύ επαγγελμάτων και επαγγελματικών κατηγοριών), 

εξακολουθούν να θεωρούνται από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τους φορείς 

χάραξης πολιτικής μέσο για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Ένα συχνό επιχείρημα για την αναγκαιότητα αύξησης της κινητικότητας εντός 

των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Τα χαμηλά όμως επίπεδα κινητικότητας αποτελούν ένα σοβαρό 

πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεδομένου ότι η κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού αποτελεί, με τη σειρά της, έναν μηχανισμό προσαρμογής στα 

μακροοικονομικά σοκ, τα οποία επηρεάζουν την οικονομία των κρατών - μελών της 

Ένωσης με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές στιγμές (ασύμμετρα 

οικονομικά σοκ). Έτσι λοιπόν, στον απόηχο ενός δυσμενούς μακροοικονομικού σοκ, 

36 Οι έρευνες που παρατίθενται στη συγκεκριμένη ενότητα διεξάγονται για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για έρευνες κοινής γνώμης που διεξάγονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και εστιάζουν στην εξέταση κοινών παραμέτρων στο πλαίσιο της αποτύπωσης του 
φαινομένου της κινητικότητας που συντελείται για λόγους εργασίας.  
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πάντα υπάρχουν κάποιοι βασικοί μηχανισμοί προσαρμογής, τους οποίους μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το εκάστοτε κράτος - μέλος. Και ενώ υφίστανται εξωτερικοί 

μηχανισμοί προσαρμογής για την αντιμετώπιση μίας πιθανής απορρύθμισης, για 

παράδειγμα μία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος σε μία μονεταριστική ένωση 

όπως είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απώλεια αυτού του μακροοικονομικού 

εργαλείου αντισταθμίζεται από την ύπαρξη άλλων μηχανισμών, στην περίπτωση που 

η ένωση αποτελεί μία «άριστη νομισματική περιοχή»37. Η κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους βασικούς αυτούς μηχανισμούς 

προσαρμογής στις ασυμμετρίες που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μπορεί να τις απορροφήσει αποτελεσματικά 

(Janiak & Wasmer, 2008)38.  

 

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μία 

άριστη νομισματική περιοχή, μιας και η κινητικότητα δε δείχνει να τη βοηθά να 

ανταποκριθεί γρήγορα στην αποτελεσματική απορρόφηση των ασυμμετριών που 

εμφανίζονται στην αγορά εργασίας της (Hix, 2005· McKay, 1999). Μάλιστα, τα 

υψηλά επίπεδα ανεργίας και η ανελαστικότητα των μισθών αποτελούν δείκτες που 

φανερώνουν την απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον στόχο της 

σύγκλισης. Έρευνες οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο το φαινόμενο της κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού λειτουργεί ως ικανός μηχανισμός προσαρμογής στην 

αντιμετώπιση των ασυμμετριών που εμφανίζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης39, 

παρουσιάζουν εμπειρικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η 

κινητικότητα είναι δύσκολο να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο, κάτι που γίνεται 

άλλωστε ξεκάθαρο όταν τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται με εκείνα των Η.Π.Α. 

(Blanchard & Katz, 1992· Beyer & Smets, 2015· Dao, M., D. Furceri & P. Loungani, 

2014· Decressin & Fatás, 1995· Puhani, 1999). Σε πρόσφατη έρευνα των Arpaia, 

37 Σύμφωνα με τη θεωρία της άριστης νομισματικής περιοχής που διατύπωσε ο Mundell (1961), για τη 
δημιουργία μίας άριστης νομισματικής ένωσης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών που την απαρτίζουν. 
 
38 Janiak, A. & Wasmer, E. (2008, September). European Economy: Mobility in Europe – Why it is 
low, the bottlenecksand the policy solutions. European Commission: Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs, European Communities.  
Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/economy_finance/publications  
 
39 Puhani, P. A. (1999, March). Labour Mobility - An Adjustment Mechanism in Euroland? IZA 
Discussion Paper, 34. Ανακτήθηκε από http://ftp.iza.org/dp34.pdf  
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Kiss, Palvolgyi & Turrini (2014), τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού στην «προ - κρίσης περίοδο» διαδραμάτιζε έναν πιο σημαντικό 

ρόλο στις αγορές εργασίας των κρατών - μελών της Ε.Ε., προσαρμόζοντάς τες 

ταχύτερα στις μεταβολές των ποσοστών ανεργίας τους, κάτι που όμως δεν ισχύει για 

την «μετά - κρίσης περίοδο»40. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, 

μάλιστα, δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται 

στα επίπεδα ανεργίας των χωρών της Ε.Ε. θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

μεγαλύτερες μεταναστευτικές  ροές, οι οποίες απαιτούν υποστηρικτικά πλαίσια 

κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική ενσωμάτωση του μετακινούμενου εργατικού δυναμικού. 

 
2.2.2 Τα επίπεδα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ε.Ε. 

Αρκετές είναι οι έρευνες, οι οποίες διεξάγονται με σκοπό την αποτύπωση 

διαφόρων παραμέτρων και χαρακτηριστικών του φαινομένου της κινητικότητας, με 

τη γεωγραφική και εργασιακή κινητικότητα να αποτελούν τους κυριότερους υπό 

μελέτη τύπους της (Centre for European Policy Studies, 2004· Eurofound 2006, 2014· 

European Commission 2010· IZA Research Report, 2008). Αντιθέτως, η  

επαγγελματική κινητικότητα, αν δεν σχετίζεται με κάποιον από τους 

προαναφερόμενους τύπους κινητικότητας, μελετάται σπανιότερα (Eurofound, 2007· 

Lale΄ Etienne, 2012· Nurminen, Mutanen, Davis & Nurminen, 2010). Έρευνες σε 

θέματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και από διάφορες υπηρεσίες της 

Ε.Ε. και ερευνητικά ινστιτούτα, με το Eurofound41 να αποτελεί κατά κύριο λόγο τη 

βασική πηγή ερευνών στο εν λόγω πεδίο. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα 

διάφορων αναφορών, μεταξύ των οποίων δύο που πραγματοποιήθηκαν από το 

Eurofound (2006, 2014), ενώ τα αποτελέσματα του 2010 προέρχονται από έρευνα 

40 Στην έρευνα των Arpaia, Kiss, Palvolgyi & Turrini (2014), η «μετά κρίσης περίοδος» τοποθετείται 
χρονικά από το 2008 έως το 2011. 
 
41 Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Eurofound) είναι ένας τριμερής 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος του οποίου είναι η παροχή γνώσεων στον τομέα των 
κοινωνικών κα εργασιακών πολιτικών. Το Eurofound διαθέτει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για λογαριασμό του. Ανακτήθηκε από 
http://www.eurofound.europa.eu/  
 

56 
 

                                                            

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/


που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο42 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(European Commission, 2010).  

 

Όσον αφορά στα επίπεδα της κινητικότητας εντός της Ε.Ε., μέχρι το 2005, η 

γενικότερη εικόνα της γεωγραφικής κινητικότητας την οποία κατέγραψε η έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου και αποτυπώθηκε στην αναφορά του Eurofound (Eurofound, 

2006), κατέδειξε χαμηλά ποσοστά κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. 

Αναλυτικότερα, μόνο το 18% των Ευρωπαίων43 είχαν μετακινηθεί εκτός της 

περιφέρειας τους, ενώ μόνο το 4% είχε μετακινηθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν σε 

άλλο κράτος μέλος και ένα 3% εκτός της Ένωσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Από 

το 25%44 περίπου των Ευρωπαίων που πραγματοποίησαν μία μεγάλη γεωγραφική 

μετακίνηση, μόλις το ένα τρίτο πραγματοποίησε κάποια μετακίνηση σε άλλη χώρα 

της Ε.Ε. για λόγους που σχετίζονται με την εργασία (νέα θέση εργασίας, μετάθεση). 

Ωστόσο, σχεδόν το ένα τέταρτο είχε μετακινηθεί εντός της περιφέρειάς του. Αυτό το 

επίπεδο της κινητικότητας έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η 

γεωγραφική κινητικότητα στις Η.Π.Α., όπου, όπως αναφέρει η έρευνα, σχεδόν το ένα 

τρίτο των πολιτών (32%) ζουν έξω από την περιφέρεια στην οποία γεννήθηκαν. 

Ωστόσο, η μετανάστευση εντός των πολιτειών της Αμερικής λαμβάνει χώρα μέσα 

στο ίδιο γλωσσικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο, σε αντίθεση με την Ευρώπη.  

42 Οι ειδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (Special Eurobarometer reports) είναι έρευνες που 
βασίζονται σε εμπεριστατωμένες θεματικές μελέτες που διενεργούνται από διάφορες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm 
 
43 Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν τη μετακίνηση που έχει ήδη συμβεί στο σύνολο των ερωτηθέντων 
τη στιγμή που εγκατέλειψαν την πατρική τους οικία.  
 
44 Το 25% ως ποσοστό προκύπτει από το άθροισμα των προαναφερόμενων ποσοστών, δηλαδή του 
συνόλου των μετακινήσεων που το δείγμα είχε πραγματοποιήσει εκτός της περιφέρειας στην οποία 
μεγάλωσε, όπως εντός και εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σχήμα 3 Ποσοστά παρελθοντικής γεωγραφικής κινητικότητας βάσει της απόστασης 

μετακίνησης 

 
 

Πηγή: Eurofound, 2006, σ.14 

 

Στην συγκεκριμένη έρευνα, χαμηλά δείχνουν να είναι και τα ποσοστά τα 

οποία αποτυπώνουν την εργασιακή κινητικότητα. Από τη διερεύνηση της εργασιακής 

κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών, καταγράφηκαν οι φορές κατά τις οποίες οι 

ερωτηθέντες είχαν αλλάξει εργοδότη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος αριθμός 

των εργασιακών αλλαγών ήταν 3,9 εργοδότες. Μάλιστα, σε δείγμα ατόμων άνω των 

35 ετών, τα ποσοστά της εργασιακής κινητικότητας έδειξαν να είναι χαμηλά - όχι 

τόσο χαμηλά όμως σε σύγκριση με τη γεωγραφική κινητικότητα - , με το 25% των 

ερωτηθέντων να απαντά ότι δεν αλλάξει ποτέ εργοδότη.  

 

Ένα από τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ 

εργασιακής και γεωγραφικής κινητικότητας, καθώς η πλειοψηφία των μετακινήσεων 

τόσο ανάμεσα στις περιφέρειες όσο και ανάμεσα στα κράτη - μέλη γίνονται για 

λόγους που σχετίζονται με την εργασία. Επίσης, ένα ακόμη εύρημα αφορά στα 

ποσοστά της γεωγραφικής και της εργασιακής κινητικότητας, τα οποία δείχνουν να 

συμπίπτουν, μιας και σε εκείνες τις χώρες που σημειώνονται υψηλά επίπεδα 

γεωγραφικής κινητικότητας, σημειώνονται παράλληλα και υψηλά ποσοστά 

εργασιακών αλλαγών.  
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Όμως, αν και τα ποσοστά της κινητικότητας - γεωγραφικής και εργασιακής - 

παρέμεναν μέχρι το 2005 χαμηλά, η πιθανότητα των Ευρωπαίων πολιτών για 

μετακίνηση εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υψηλότερη σε σχέση 

με την πραγματική κινητικότητα. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία του 2005 (Eurofound, 

2006), καταδεικνύουν ένα ποσοστό της τάξεως του 5,5% για την πιθανότητα να 

μετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα επόμενα πέντε έτη. Η 

κατάσταση αυτή, όμως, φαίνεται να αλλάζει μέχρι το 2009. Πιο συγκεκριμένα, τα 

στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για το 2009 (European Commission, 2010) δείχνουν 

μία μείωση στην πρόθεση για μετακίνηση με σκοπό την εργασία, με το ένα τέταρτο 

περίπου των ερωτηθέντων να δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί σε άλλη περιφέρεια ή 

χώρα της Ε.Ε., όταν το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 31%. Σύμφωνα με τη 

εκτίμηση των ερευνητών, η πτώση των ποσοστών πρόθεσης για μετακίνηση των 

Ευρωπαίων πολιτών οφείλεται στη ραγδαία επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση 

στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη, με τους Ευρωπαίους πολίτες να δηλώνουν το 

2009 λιγότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν σε περίπτωση ανεργίας. Μάλιστα το 

ποσοστό της πρόθεσης για μετακίνηση σε άλλη περιφέρεια ή και χώρα μειώθηκε από 

το 66% στο 48%, ποσοστά τα οποία αποτυπώνονται στο σχήμα 4.  
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Σχήμα 4 Ετοιμότητα σε περίπτωση ανεργίας ανά είδος γεωγραφικής μετακίνησης 

(%) 

 
Πηγή: Special Eurobarometer 337, 2010, σ. 90 

 

Το 2011, με την οικονομική κρίση, τα ποσοστά σε σχέση με τη μετακίνηση 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να αλλάζουν. Έρευνα του 2014 (Eurofound, 

2014) καταδεικνύει μία μείωση της μετανάστευσης εργαζομένων τρίτων χωρών και 

αύξηση των εργαζομένων - υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετακινούνται 

εκτός του κράτους - μέλους προέλευσής τους. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του EU-

LFS (European Union Labour Force Survey data)45 (όπως αναφέρεται στο Eurofound, 

2014), υπάρχει μία αισθητή αύξηση του αριθμού των υπηκόων της Ε.Ε., οι οποίοι, 

από την ύφεση και μετά, εργάζονται σε άλλο κράτος – μέλος. Στο συμπέρασμα αυτό 

καταλήγουν, συγκρίνοντας την αριθμητική μεταβολή (σε χιλιάδες) στην απασχόληση 

ανά εθνικότητα για τα έτη 2008 - 201246. 

45 Πρόκειται μία μεγάλη έρευνα που χρησιμοποιεί ως δείγμα τα νοικοκυριά και παρέχει τρίμηνα 
αποτελέσματα για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, καθώς 
και των ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Οι έρευνες για το εργατικό δυναμικό 
διενεργούνται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και επεξεργάζονται κεντρικά 
από τη Eurostat. Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-
force-survey 
 
46 Σημειώθηκε αύξηση περίπου 8 χιλιάδων εργαζομένων σε άλλα κράτη μέλη μεταξύ των ετών 2008 - 
2012. 
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Η αύξηση των κοινοτικών αλλοδαπών εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτυπώνεται στο σχήμα 5, όπου απεικονίζονται ανά χώρα οι Ευρωπαίοι πολίτες που 

έχουν μετακινηθεί και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος από το κράτος προέλευσής 

τους, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης για τα έτη 2008 και 2012. Με 

ελάχιστες εξαιρέσεις (Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Μάλτα) τα περισσότερα 

κράτη μέλη δείχνουν να έχουν αυξήσει τα ποσοστά των κοινοτικών αλλοδαπών 

εργαζομένων τους μεταξύ των ετών 2008  και 2012.  

 

Σχήμα 5 Ποσοστά ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος ως 

ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, 2008 - 2012 

 

 

Πηγή: Eurofound, 2014, σ.18 

 
2.2.3 Το προφίλ των κινητικών Ευρωπαίων  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν το 2005 από 

την έρευνα του Ευρωβαρώμετρου (Eurofound, 2006), καταδεικνύουν το προφίλ των 

κινητικών Ευρωπαίων πολιτών τόσο βάσει των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

αλλά και της εθνικότητας47. Σημαντικές διαφορές, αναφορικά με το φύλο, ανάμεσα 

στα άτομα που έχουν υπάρξει κινητικά εντός της Ε.Ε., δεν βρέθηκαν. Σε σχέση με 

47 Τα παρακάτω αποτελέσματα αποτυπώνουν τη μετακίνηση που έχει ήδη συμβεί στο σύνολο των 
ερωτηθέντων τη στιγμή που εγκατέλειψαν την πατρική τους οικία. 
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την ηλικία, επίσης δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές ως προς τη μετακίνηση των 

Ευρωπαίων μεταξύ των κρατών - μελών, με τους μικρότερους σε ηλικία (18 - 24 

ετών) να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά, κυρίως όμως λόγω της 

υποεκπροσώπησής τους, αν και τα στοιχεία δείχνουν ένα μικρό προβάδισμα στους 

νεαρότερους (25 - 44 ετών), σε σχέση με την ομάδα των 45 - 64, όσον αφορά τη 

μετακίνηση σε διαφορετικό κράτος - μέλος από τη χώρα προέλευσής τους. 

Αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς, διαφάνηκε, σε γενικότερο επίπεδο, για τα 

άτομα που δήλωσαν άνεργα - σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ή τους 

συνταξιούχους - ότι πραγματοποίησαν σε χαμηλότερο ποσοστό μετακίνηση σε άλλη 

χώρα της Ε.Ε., όπως και σε άλλη περιφέρεια. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου ένα 7% των ατόμων που έχουν υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο μετακινήθηκαν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

σύγκριση με το 4% εκείνων των ατόμων που έχουν χαμηλότερο επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα μάλιστα δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι 

πιο κινητικά τόσο όσον αφορά στην κινητικότητά τους μεταξύ των περιφερειών όσο 

και εντός της Ε.Ε.. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν, σύμφωνα με την έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου, να αποδοθούν στην πρόθεση των ατόμων να μετακινηθούν για 

λόγους που σχετίζονται με την εργασία, κάτι το οποίο συναντάται σε άτομα που 

έχουν αναπτύξει μία επαγγελματική κουλτούρα, τα οποία συνήθως έχουν ένα υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound (2006), ότι οι πιο νέοι, με το 

υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό σε σχέση 

με τους υπόλοιπους. Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης των κινητικών Ευρωπαίων, 

τα ποσοστά γεωγραφικής κινητικότητας δείχνουν να είναι υψηλότερα για τους 

πολίτες κρατών - μελών που βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη σε σχέση με τους 

Ευρωπαίους που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. 

Αντίστοιχα φαίνεται να είναι τα αποτελέσματα που αφορούν στο προφίλ των 

κινητικών Ευρωπαίων, σύμφωνα με την μεταγενέστερη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 

(European Commission, 2010).    

 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα του Eurofound (Eurofound, 2014), 

επαναλαμβάνονται οι παραπάνω διαπιστώσεις, με τους πιο μικρούς σε ηλικία (20 - 40 

χρονών στη συγκεκριμένη έρευνα) να είναι πιο κινητικοί αναφορικά με την 

μετακίνησή τους σε άλλο κράτος μέλος. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η 
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συγκεκριμένη έρευνα αδυνατεί να εξάγει συμπεράσματα για τα άτομα με υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, αφού οι μόνες χώρες που παρείχαν στοιχεία για το επίπεδο 

εκπαίδευσης των κινητικών Ευρωπαίων ήταν το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και 

η Σλοβενία.  

 
2.2.4 Οι λόγοι που οδηγούν σε κινητικότητα τους Ευρωπαίους  

Οι περισσότερες θεωρίες οικονομικής μετανάστευσης (Borjas, 2000), 

πρεσβεύουν ότι η απόφαση για μετανάστευση λαμβάνεται βάσει των προσδοκιών του 

εργατικού δυναμικού για άνοδο του εισοδήματός του, καθώς και του οικονομικού και 

κοινωνικού κόστους που ενέχει αυτή η αλλαγή. Οι προσδοκίες αυτές διαμορφώνονται 

από το επίπεδο των εισοδημάτων της χώρας υποδοχής, τα οποία καθορίζονται από το 

αντίστοιχο επίπεδο μισθών και τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η εκάστοτε 

χώρα (Harris & Todaro, 1970). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλες 

προσεγγίσεις που καταδεικνύουν ότι το εισόδημα δεν είναι το μοναδικό κίνητρο 

μετανάστευσης. Ο Massey (1990) προτείνει τη θεωρία των δικτύων μετανάστευσης, 

ως μία προσέγγιση η οποία προέρχεται από το επιστημονικό πεδίο της 

κοινωνιολογίας και προτάσσει την ύπαρξη των δικτύων ή της διασποράς ως βασικό 

λόγο διαιώνισης του φαινομένου της μετανάστευσης.     

 

Τα αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με τους λόγους μετανάστευσης 

δείχνουν να επιβεβαιώνουν τις προαναφερόμενες θεωρίες μετανάστευσης, 

αποτυπώνοντας μάλιστα τη σύνδεση μεταξύ της γεωγραφικής και της εργασιακής 

κινητικότητας. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποτύπωσε τους λόγους για τους 

οποίους μετακινούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 6, οι 

τρεις πιο σημαντικοί λόγοι για μετακινήσεις εντός της περιφέρειας (short-distance 

moves) είναι η βελτίωση των συνθηκών στέγασης (better housing) (28%), η αλλαγή 

της οικογενειακής κατάστασης (a change of marital situation) (23%) και η επιθυμία 

για την απόκτηση οικίας (the desire to own a home rather than rent) (19%). Οι 

μετακινήσεις που αφορούν στις μακρινές αποστάσεις (μετακινήσεις εκτός της 

περιφέρειας, εντός της Ε.Ε.)  σχετίζονται πιο συχνά με τη σταδιοδρομία (new job or 

job transfer) (34%) και με την αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (a change of 

marital situation) (18%). Οι λόγοι μετακίνησης δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως 

προς το φύλο.  
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Σχήμα 6 Λόγοι μετακίνησης κοντινών και μεγάλων αποστάσεων εντός Ε.Ε. και εντός 

ή εκτός πόλης/γεωγραφικής περιφέρειας (%) 

 

Πηγή: Eurobarometer study, 2005, σ.19 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EU-LFS για το έτος 2008, σχεδόν το 50% των 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταναστεύουν σε διαφορετικό κράτος - μέλος 

της, σε σχέση με το κράτος - μέλος στο οποίο γεννήθηκαν, ηλικίας 15 - 64 ετών, σε 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία, 

δήλωσαν την εργασία ως τον κύριο λόγο μετακίνησής τους όπως φαίνεται στο σχήμα 

7. Το ποσοστό των πολιτών της Ε.Ε. που μεταναστεύουν για λόγους που σχετίζονται 

με την εργασία ήταν αρκετά χαμηλός - κάτω του 30% - για τις Κάτω Χώρες, τη 

Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, όπου οι οικογενειακοί λόγοι 

αναδεικνύονται ως ο πρώτος λόγος μετακίνησης. Οι ερωτήσεις επίσης αφορούσαν το 

κατά πόσο οι ερωτηθέντες είχαν διασφαλίσει την απασχόλησή τους πριν τη 

μετακίνηση ή μετακινήθηκαν χωρίς να έχουν εντοπίσει κάποια θέση εργασίας. 

Ανάμεσα στους ερωτώμενους, ένα υψηλό ποσοστό εκείνων που μετανάστευσαν 

έχοντας εκ των προτέρων βρει εργασία ήταν άτομα που προέρχονταν από το 

Λουξεμβούργο, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για εργαζόμενους υψηλής 

ειδίκευσης, ενώ οι ερωτώμενοι που προέρχονται από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την 
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Ιταλία και την Ισπανία φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να μετακινηθούν χωρίς να έχουν 

ήδη εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας.      

 
Σχήμα 7 Λόγοι μετανάστευσης εντός της Ε.Ε. για το έτος 2008 

 

 

Πηγή: Eurofound, 2014, σ. 12 

 
2.2.5 Οι παράγοντες που εμποδίζουν την κινητικότητα των Ευρωπαίων 

Η κινητικότητα (γεωγραφική και εργασιακή) εντός της Ε.Ε. εξακολουθεί να 

παραμένει χαμηλή, εξαιτίας της ύπαρξης διάφορων εμποδίων. Εκτός από μία αίσθηση 

ανασφάλειας που μπορεί να αισθάνονται οι υποψήφιοι μετανάστες, υπάρχει μία σειρά 

άλλων εμποδίων μετακίνησης, όπως για παράδειγμα: νομικά και διοικητικά εμπόδια, 

το κόστος μετεγκατάστασης, η επαγγελματική αποκατάσταση του συζύγου, η 

δυνατότητα μεταφοράς της σύνταξης, γλωσσικά εμπόδια και θέματα ισοτιμίας και 

αναγνώρισης προσόντων (επαγγελματικών, ακαδημαϊκών).     

 

Το 2005 τα στοιχεία της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου (όπως αποτυπώθηκαν 

στο Eurofound, 2006), η οποία διενεργήθηκε στα 25 - εκείνη την περίοδο - κράτη - 

μέλη της Ε.Ε. αποκάλυψαν τα εξής σε σχέση με την μετακίνηση των Ευρωπαίων 

πολιτών εντός της Ένωσης: Σχεδόν το 2% του εργατικού δυναμικού γεννήθηκε σε 

διαφορετικό κράτος - μέλος σε σχέση με εκείνο που γεννήθηκε και σχεδόν μόλις το 
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4% του πληθυσμού της Ε.Ε. έχει ποτέ ζήσει σε άλλο κράτος - μέλος, ενώ ένα 3% έχει 

ζήσει σε χώρα εκτός της Ένωσης.  

 

Η μετακίνηση εντός των συνόρων της Ε.Ε. δεν δυσχεραίνεται μόνο από μία 

σειρά θεσμικών και διοικητικών εμποδίων, τα οποία εντοπίζονται μεταξύ των κρατών 

- μελών, αλλά επίσης από πολιτισμικά εμπόδια και κυρίως από το κοινωνικό κόστος 

της απώλειας του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περίγυρου, αλλά και της 

τοπικής κοινωνίας εν γένει. Εκτός από τον κίνδυνο της απώλειας των κοινωνικών 

δικτύων, η απόφαση ενός ατόμου να μετακινηθεί είναι δυνατόν να επηρεαστεί από το 

στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκεται το άτομο (π.χ. παρουσία παιδιών κ.α.). Επίσης μία 

μετακίνηση προϋποθέτει την αναζήτηση νέων ευκαιριών απασχόλησης και την 

εκμάθηση νέων γλωσσών, λόγοι που επίσης μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά ως 

προς την απόφαση για μετακίνηση. Ως εκ τούτου, μία αρνητική απόφαση, δεν 

αποτελεί εκ των προτέρων ένα σημάδι της έλλειψης προθυμίας για μετακίνηση, αλλά 

κυρίως περιορίζεται από τα θεσμικά όργανα, τις πολιτιστικές διαφορές, την απώλεια 

των κοινωνικών δικτύων και τα στάδια ζωής.  

 

Το σχήμα 8, το οποίο προέρχεται από την ανάλυση έρευνας του 

Ευρωβαρόμετρου (Eurofound, 2006) σχετικά με τη γεωγραφική και εργασιακή 

κινητικότητα, αποτυπώνει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν 

τους Ευρωπαίους πολίτες να μετακινηθούν σε άλλη χώρα εντός της Ε.Ε. (αφορά 

αποκλειστικά τα άτομα χωρίς πρόθεση μετακίνησης). Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα 

άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να μετακινηθούν εκδηλώνουν το φόβο 

της απώλειας του κοινωνικού τους δικτύου σε ποσοστό 44% (απώλεια άμεσης 

επαφής με οικογένεια και φίλους) και σε ποσοστό 27% (απουσία υποστήριξης από 

την οικογένεια και τους φίλους). Έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση ότι οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται ως οι πιο αποτρεπτικοί στην 

απόφαση για μετακίνηση, σε σύγκριση με την εκμάθηση ξένης γλώσσας που συχνά 

θεωρείται ως ένας από τους κύριους περιοριστικούς παράγοντες της γεωγραφικής 

κινητικότητας μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε.. Μικρότερης σημασίας, αλλά 

αξιοσημείωτοι, είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την νέα κατοικία και τις 

παροχές υγείας.   
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Σχήμα 8 Παράγοντες που εμποδίζουν τα άτομα να μετακινηθούν σε άλλο κράτος - 

μέλος της Ε.Ε.48 

 

Πηγή: Eurobarometer study (2005) όπως απεικονίζεται στο Eurofound, 

2006, σ.19 

 

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη του 2005 του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με 

την κινητικότητα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η γεωγραφική κινητικότητα αποτελεί 

ένα σημαντικό βήμα το οποίο επηρεάζεται από μία σειρά κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων. Συνοψίζοντας, ο κύριος παράγοντας που αποθαρρύνει τη 

γεωγραφική κινητικότητα στην ΕΕ είναι ο φόβος της απώλειας του κοινωνικού 

δικτύου ενός ατόμου (οικογένεια και φίλοι).  

 

Αντίστοιχα δείχνουν να είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν λίγα χρόνια 

αργότερα από μία νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (European Commission, 2010), 

σε σχέση με τους λόγους που μπορούν να αποθαρρύνουν τους Ευρωπαίους να 

μετακινηθούν με σκοπό την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, το 39% των Ευρωπαίων 

δήλωσαν ότι δεν θα επιθυμούσαν να εργαστούν στο εξωτερικό μιας και αυτό θα 

σήμαινε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Η απώλεια της οικογένειας 

και των φίλων φαίνεται επίσης να λειτουργεί αποτρεπτικά, με το 27% των 

48 Αφορά μόνο τα άτομα χωρίς πρόθεση μετακίνησης. 
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ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι δε θα ήθελαν να προβούν σε κινήσεις και αποφάσεις 

που θα επιφέρουν αλλαγές στην οικογένειά τους, ενώ το 21% δηλώνει ότι δε θα 

ήθελε να αφήσει το φιλικό του περίγυρο. Τέλος, το πρόβλημα της εκμάθησης μίας 

ξένης γλώσσας αποτελεί αντικίνητρο για το 19% των Ευρωπαίων.   

 

Η έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2007), έρχεται να τονίσει ότι τα χαμηλά 

επίπεδα της γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε. 

οφείλονται, μεταξύ άλλων, στα εμπόδια που θέτουν οι εθνικές αγορές εργασίας στους 

μετανάστες άλλων χωρών της Ένωσης. Μάλιστα διαπιστώνουν ότι, ενώ τα επίπεδα 

της κινητικότητας είναι χαμηλά, η ροή Ευρωπαίων υπηκόων σε κάποια κράτη - μέλη 

είναι μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν, κυρίως λόγω της απουσίας περιορισμών 

εισόδου στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2007), αυτές οι χώρες έχουν 

επωφεληθεί από την καλύτερη αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας, τη μείωση της 

διαρθρωτικής ανεργίας και την ελάφρυνση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό.  

 

Τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων ερευνών καταδεικνύουν ξεκάθαρα 

την αρνητική επίδραση των νομικών, γραφειοκρατικών αλλά και προσωπικών 

εμποδίων που απομακρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες από την πραγματοποίηση 

μίας μετακίνησης εντός της Ένωσης. Εκτός από τα νομικά και διοικητικά εμπόδια, 

για παράδειγμα στον τομέα της ασφάλισης, η κινητικότητα εμποδίζεται και από 

πρακτικές δυσκολίες που σχετίζονται με την απώλεια των οικογενειακών δεσμών, την 

αλλαγή κατοικίας, την εκμάθηση ξένης γλώσσας, την απασχόληση του/της 

συντρόφου. Φαίνεται όμως  ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δρουν 

αποτρεπτικά, όπως η μη αναγνώριση της εργασιακής προϋπηρεσίας, γεγονός που δε 

βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας. Αυτά τα εμπόδια οφείλουν να 

αντιμετωπιστούν σε διάφορα επίπεδα: τοπικά, εθνικά, αλλά και σε υπερεθνικό 

επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007) 49. Μία πιο πρόσφατη έρευνα του 

Ευρωβαρόμετρου (European Commission, 2011) επιβεβαιώνει τα παραπάνω 

συμπεράσματα, αναδεικνύοντας τη γλώσσα, την οικογένεια και την εύρεση εργασίας 

49 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007). Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-
2010). Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 6.12.2007, 
COM(2007) 773 τελικό.  
Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/EL/1-2007-773-EL-F1-1.Pdf 
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ως τα κυρίαρχα εμπόδια κινητικότητας. Οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι η εύρεση 

εργασίας σε άλλη χώρα θα ήταν κάτι δύσκολο για εκείνους, καταδεικνύοντας ως 

κύρια εμπόδια τη γλώσσα, καθώς και την μη αναγνώριση των πτυχίων τους.    

 
2.2.6 Η επαγγελματική κινητικότητα των Ευρωπαίων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη μελέτη του σύνθετου φαινομένου της 

κινητικότητας, αξιοποιεί το Ευρωβαρόμετρο και προχωρά στη διεξαγωγή μίας σειράς 

σχετικών ερευνών, μελετώντας διάφορους τύπους κινητικότητας από διάφορες 

οπτικές (γεωγραφική, εργασιακή, σύνδεση γεωγραφικής και εργασιακής 

κινητικότητας, προθέσεις - λόγοι κινητικότητας, οικονομικές επιπτώσεις κ.α), οι 

οποίες παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Αφορμή για την εκπόνηση 

αυτής της μελέτης αποτέλεσε η είσοδος 10 νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Μάιο του 2004, γεγονός το οποίο έθεσε το ζήτημα της κινητικότητας σε 

προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε..  

 

Το 2007, στα πλαίσια της διερεύνησης των διάφορων τύπων κινητικότητας, 

δημοσιεύεται μία αναφορά από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound, 2007), η οποία επικεντρώνεται στη 

μελέτη της επαγγελματικής κινητικότητας και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. 

Ωστόσο δεν έχει δημοσιευτεί κάποια πιο πρόσφατη έρευνα, σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, μέχρι τη στιγμή της συγγραφής της παρούσας διατριβής, ανάλογη αυτής του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Η 

συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται στις 25 - εκείνο το χρονικό διάστημα - χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ομαδοποιούνται βάσει έξι διαφορετικών καθεστώτων 

απασχόλησης50. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση του 

αποτελέσματος, που μπορεί να έχει η ευελιξία η οποία παρατηρείται στην αγορά 

εργασίας και κατά συνέπεια οι εργασιακές αλλαγές που αυτή επιφέρει στην 

επαγγελματική και κοινωνική διαστρωμάτωση, δηλαδή στην αλλαγή (άνοδο ή 

κάθοδο) σε επίπεδο επαγγελματικού και κοινωνικού status ανάλογα με το καθεστώς 

απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, μελετά την επίπτωση που οι εργασιακές αλλαγές 

επιφέρουν στην επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη του Ευρωπαίου, δίνοντας 

50 Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Φιλελεύθερο, Σοσιαλδημοκρατικό, Συντηρητικό, Μεσογειακό, Μετα-
σοσιαλιστικό/Συντηρητικό και Μετα-σοσιαλιστικό/Φιλελεύθερο καθεστώς απασχόλησης.  
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έμφαση στη σύνδεση του εκπαιδευτικού επιπέδου με την επαγγελματική κατηγορία, 

ορίζοντας ως καθοδική μεταβολή στην επαγγελματική διαστρωμάτωση και στο 

κοινωνικό status τη μη αντιστοίχιση των δύο αυτών μεταβλητών μεταξύ τους στο 

σύνολο της σταδιοδρομίας τους. Η συγκεκριμένη έρευνα, μάλιστα, αναδεικνύει, με 

αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο που κρύβει η συχνότητα και το καθεστώς απασχόλησης 

κάτω από το οποίο συμβαίνουν οι εργασιακές αλλαγές στον επαγγελματικό και 

κοινωνικό «εγκλωβισμό» του ατόμου, δηλαδή με άλλα λόγια στην επαγγελματική και 

κοινωνική στασιμότητα ή ακόμα και κάθοδο.           

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 

των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound, 2007) έδειξαν ξεκάθαρα ότι, 

παρά το μεγάλο βαθμό της εργασιακής κινητικότητας, το κοινωνικό status παραμένει 

σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, αφού μόλις το 21% των εργαζομένων της Ε.Ε. των 25 

κρατών - μελών άλλαξε κοινωνική θέση από τη στιγμή της εισόδου του στην αγορά 

εργασίας. Στο δείγμα που αφορούσε τους εργαζόμενους με περισσότερη εργασιακή 

προϋπηρεσία, μόλις το 23% υπέστη σημαντική μεταβολή της κοινωνικής του θέσης 

(ανοδική ή καθοδική μετακίνηση). Αναφορικά με τη σύνδεση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου με την επαγγελματική κατηγορία και την ανοδική ή καθοδική μεταβολή 

στην επαγγελματική διαστρωμάτωση51, η έρευνα έδειξε ότι οι νεοεισερχόμενοι στην 

αγορά εργασίας που εργάζονται σε θέσεις εργασίας και βρίσκονται χαμηλά στην 

επαγγελματική διαστρωμάτωση έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον εργασιακό 

εγκλωβισμό και να μετακινηθούν σε υψηλότερο επίπεδο της επαγγελματικής 

διαστρωμάτωσης. Φυσικά, η δυνατότητα για ανοδική κινητικότητα εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τα χρόνια της τυπικής εκπαίδευσης μέχρι και τα διαφορετικά είδη 

της εργασιακής προϋπηρεσίας του εργαζόμενου, προϋποθέσεις οι οποίες, σε 

περίπτωση που πληρούνται, αυξάνουν την πιθανότητα ανοδικής μετακίνησης στην 

επαγγελματική διαστρωμάτωση. Η αναντιστοιχία δηλαδή μεταξύ εκπαιδευτικού 

επιπέδου και αρχικού επαγγελματικού στάτους μπορεί να ανατραπεί, όταν το άτομο 

διαθέτει ένα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και ποικιλία εργασιακής προϋπηρεσίας. Ο 

παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει το παραπάνω εύρημα είναι το καθεστώς 

απασχόλησης, το οποίο, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει (βλ. υποσημείωση 

50), διαφοροποιεί την πιθανότητα του επαγγελματικού εγκλωβισμού. Πιο 

51 Για τη μελέτη των μεταβολών στην επαγγελματική διαστρωμάτωση (ή επαγγελματικές κλάσεις) 
χρησιμοποιήθηκε η Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ISCO). 
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συγκεκριμένα, άτομα τα οποία εργάζονται σε χώρες που ανήκουν στο Μεσογειακό 

και στο Μετασοσιαλιστικό - Συντηρητικό καθεστώς απασχόλησης, δηλαδή σε 

εργασιακά πλαίσια λιγότερο ευέλικτα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν 

έναν επαγγελματικό εγκλωβισμό, δηλαδή να εγκλωβιστούν σε θέσεις εργασίας και 

επαγγέλματα αναντίστοιχα των προσόντων τους.  

 

Το θέμα της αναντιστοιχίας προσόντων και επαγγελματικής κλάσης σε δείγμα 

Ευρωπαίων που εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει απασχολήσει 

ερευνητικά τόσο οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cedefop, 2015) όσο και 

ανεξάρτητους ερευνητές. Συγκεκριμένα στην έρευνα των Büchel & Mertens (2004), 

οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης (υψηλότερης από τη θέση εργασίας τους) 

διαπιστώθηκε ότι έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες για επαγγελματική άνοδο. 

Μία ακόμη έρευνα που συνδέει τις εκπαιδευτικές αναντιστοιχίες με την 

επαγγελματική κινητικότητα, διαστρωμάτωση και άνοδο, είναι εκείνη των Brynin & 

Longhi (2007), η οποία ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2001. Για τη 

συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία δεκατριών χωρών, ενώ κύριος 

στόχος της ήταν η εξέταση των παραγόντων που οδηγούν σε επαγγελματική αλλαγή 

και επαγγελματική άνοδο ή κάθοδο, σε δείγμα ατόμων που κατέχουν υψηλότερα 

προσόντα από εκείνα που απαιτούνται για την εργασία που επιτελούν. Για τον 

εντοπισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναντιστοιχιών, οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν αν νιώθουν ότι έχουν τις δεξιότητες ή τα προσόντα να κάνουν μια πιο 

απαιτητική δουλειά από αυτή που ήδη κάνουν. Οι Brynin & Longhi (2007), 

διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση των υψηλών προσόντων - προσόντων 

υψηλότερων της εκάστοτε εργασιακής θέσης - με την ανοδική επαγγελματική 

κινητικότητα σε έντεκα από τις δεκατρείς χώρες52 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

συμμετείχαν στην έρευνα και θετική συσχέτιση σε εννέα από αυτές, με εξαίρεση την 

Ιταλία και την Ελλάδα. Στην εξέταση της πιθανότητας καθοδικής επαγγελματικής 

κινητικότητας σε σχέση με τα υψηλότερα προσόντα, οι μόνες χώρες που έδειξαν 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, ήταν η Δανία, όπου εκεί παρατηρήθηκε 

αρνητική συσχέτιση των δύο παραγόντων και η Ισπανία, η οποία έδειξε θετική 

συσχέτιση της επαγγελματικής καθόδου με τα υψηλά προσόντα. Σε ερώτηση σχετική 

52 Οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα των Brynin & Longhi (2007), είναι οι εξής: Αυστρία, 
Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
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με την πιθανότητα αλλαγής επαγγέλματος, τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική 

συσχέτιση μεταξύ των ατόμων που κατέχουν υψηλότερα προσόντα για τη θέση στην 

οποία απασχολούνται και της αλλαγής επαγγέλματος, ενώ μόλις δύο από τις χώρες 

που εξετάστηκαν σημείωσαν αρνητική συσχέτιση (Ελλάδα και Αυστρία), χωρίς όμως 

αυτή να είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών στο πεδίο της 

γεωγραφικής, εργασιακής και επαγγελματικής κινητικότητας, αποτυπώνουν την 

εικόνα του συγκεκριμένου φαινομένου καταδεικνύοντας τα δημογραφικά, εθνικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν. Μία γεωγραφική μετακίνηση ή 

μία αλλαγή εργασίας ή επαγγέλματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης ενός ατόμου, αποτρέποντας παράλληλα τον κοινωνικό 

αποκλεισμό που υφίσταται από την ανεργία του. Αλλά επειδή η κινητικότητα 

παρουσιάζει οφέλη, δεν θα ήταν φρόνιμο να ειπωθεί ότι όσο περισσότερο 

μετακινούνται τα άτομα τόσο περισσότερο βελτιώνεται η θέση τους. Οι συνέπειες 

από την απώλεια των κοινωνικών επαφών και δικτύων, που αποτελεί - όπως οι 

έρευνες κατέδειξαν - τη μεγαλύτερη επίπτωση μίας γεωγραφικής μετακίνησης, 

μπορεί να είναι πολλαπλές τόσο για το άτομο όσο και για το ευρύτερο οικογενειακό 

του περιβάλλον. Μία ακόμη αρνητική συνέπεια των γεωγραφικών και εργασιακών 

αλλαγών είναι η δυσκολία στο συντονισμό της εργασιακής ζωής μεταξύ των 

συντρόφων, με επιπτώσεις στο νοικοκυριό και  στην εναρμόνιση της οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής. Οι έρευνες επίσης καταδεικνύουν ως πιο κινητικά τα 

άτομα νεαρότερης ηλικίας και υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Η απώλεια από 

τη μετακίνηση αυτών των ατόμων έχει ουσιαστικά αντίκτυπο στην περιοχή ή τη χώρα 

που με τον τρόπο αυτό χάνει επιστημονικό προσωπικό υψηλής ειδίκευσης53, κάτι το 

οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας και 

μακροπρόθεσμα σε μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 

αποστολής.  

 

Ως εκ τούτου, παρότι η κινητικότητα εντός της Ε.Ε. αποτελεί μία 

πραγματικότητα, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, εν τούτοις τα επίπεδά της - αν και συνεχώς αυξανόμενα - 

53 Το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (‘brain drain’). 
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εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχει ως στόχο 

την επίτευξη ενός άριστου επιπέδου κινητικότητας, με άλλα λόγια την επίτευξη ενός 

συνδυασμού υψηλής και βέλτιστης κινητικότητας, δηλαδή μίας κινητικότητας που να 

οδηγεί σε βελτίωση της θέσης του ευρωπαίου εργαζόμενου. Δυστυχώς όμως, παρά τις 

ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεσμικό επίπεδο για την 

κατοχύρωση και προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός των 

συνόρων της, δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να πετύχει την πλήρη ενοποίηση των 

πολιτικών απασχόλησης των κρατών - μελών της, ενώ παράλληλα - κυρίως λόγω της 

οικονομικής κρίσης - εκφράζονται φόβοι ότι οδηγείται πιο κοντά στην απόκλιση 

παρά στη σύγκλισή τους.  
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Κινητικότητα Σταδιοδρομίας - Θεωρητικές Προσεγγίσεις 
 

Το τρίτο κεφάλαιο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζονται νέοι όροι που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας καινούριας 

εργασιακής πραγματικότητας και έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση σύγχρονων 

μοντέλων σταδιοδρομίας, τα οποία εμπεριέχουν την οπτική της κινητικότητας και 

των συχνών μεταβάσεων που οι σύγχρονοι εργαζόμενοι καλούνται να 

πραγματοποιήσουν.  

 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η δικτύωση 

και τα κοινωνικά δίκτυα στη σύγχρονη σταδιοδρομία, μέσα από την αναφορά σε 

έρευνες και θεωρητικές προσεγγίσεις που προέρχονται από το πεδίο της 

σταδιοδρομίας. Στο κλείσιμο του κεφαλαίου οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται με ένα 

από τα σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας με τις δύο αυτές έννοιες να συνδέονται στο 

κλείσιμο του κεφαλαίου με ένα από τα σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας.   

 

3.1 Κινητικότητα Σταδιοδρομίας και Σύγχρονα Μοντέλα 

Σταδιοδρομίας 

 
3.1.1 Η σταδιοδρομία στην εποχή των νέων οικονομιών 

Στο παρελθόν το εργασιακό τοπίο χαρακτηρίζονταν από παραδοσιακές 

μορφές απασχόλησης, όπως η πλήρης και σταθερή απασχόληση σε έναν οργανισμό 

εφ’ όρου  ζωής. Ο παραδοσιακός τρόπος αντίληψης της σταδιοδρομίας, ο οποίος 

χαρακτηριζόταν από συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, υψηλά επίπεδα μισθών, 

παροχών και προνομίων για τους εργαζόμενους, συνοδευόμενα από προοπτικές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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εξέλιξης στην ίδια οργάνωση, δεν υφίσταται με την ίδια συχνότητα πλέον 

(Cappelli,1999).  

 

Σήμερα, οι αποκαλούμενες σταδιοδρομίες της νέας οικονομίας (new economy 

careers), χαρακτηρίζονται από θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής 

απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης, οι οποίες αναδύθηκαν ως απάντηση στις 

αλλαγές που συντελέστηκαν στην αγορά εργασίας λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής 

ανάπτυξης, της παγκοσμιοποίησης και της απορρύθμισης του εμπορίου (Platman, 

2004). Μάλιστα, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την άνοδο των νέων αυτών 

οικονομιών, οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, στη 

χρήση φθηνότερου εργατικού δυναμικό και πρώτων υλών, όπως και στην εφαρμογή 

πολιτικών αύξησης του ασφαλιστικού κόστους, επιφέροντας αλλαγές στους όρους 

εργασίας - κυρίως με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων - προς την 

κατεύθυνση της υιοθέτησης και εφαρμογής ευέλικτων μορφών απασχόλησης 

(Cappelli,1999· Feldman & Ng, 2007).  

 

Με σκοπό την προσαρμογή σε συνθήκες παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εφαρμόζουν πλέον πρακτικές εταιρικής 

αναδιάρθρωσης, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές ή κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν 

επιφέρει σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας 

αλλά και αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η οποία φαίνεται να 

έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες το επιστημονικό 

πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (Arthur, Inkson, & Pringle, 1999· Cappelli, 

1999· Dipetre, 1993· Hirsh & Shanley, 1996).  

 
3.1.2 Κινητικότητα σταδιοδρομίας και μεταβάσεις στο σύγχρονο κόσμο 

της εργασίας 

Η μελέτη των εργασιακών μεταβάσεων ή, με άλλα λόγια, η μετακίνηση του 

εργαζόμενου σε διαφορετικές θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού ή της 

επιχείρησης ήταν ανέκαθεν ένα από τα βασικά πεδία έρευνας στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Όμως, όπως επισημαίνουν οι Feldman & Ng (2007), κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δύο δεκαετιών πλέον, οι ερευνητές στο πεδίο της σταδιοδρομίας 

έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη μελέτη της κινητικότητας στη 
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σταδιοδρομία, δηλαδή μίας σταδιοδρομίας που περιλαμβάνει από μεταβάσεις και 

αλλαγές εργοδότη μέχρι αλλαγές σε θέσεις εργασίας και επαγγέλματος. Οι 

συγκεκριμένες τάσεις στο ερευνητικό πεδίο της σταδιοδρομίας ανέκυψαν τις 

τελευταίες δύο σχεδόν δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της εστίασης σε σταδιοδρομίες που 

κινούνται εκτός των στενών πλαισίων που ορίζουν οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις. 

Σε αντίθεση με την έννοια της παραδοσιακής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με την οποία 

η σταδιοδρομία του εργαζόμενου ήταν σε μεγάλο βαθμό κατευθυνόμενη από τις 

επιχειρήσεις, στη σύγχρονη σταδιοδρομία, οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις 

αλλαγές της αγοράς εργασίας, μετασχηματίζοντας τις εργασιακές τους αξίες και τις 

συμπεριφορές, χωρίς πλέον να περιμένουν να παραμείνουν εφ’ όρου ζωής στην ίδια 

εργασία (Hall, 2004). 

 

Πιο πρόσφατα, η νέα αυτή διάσταση στην έννοια της σταδιοδρομίας έχει 

προταθεί ως μια σύγχρονη, εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές εννοιολογήσεις του 

όρου, θέτοντας την έννοια της κινητικότητας σε πρώτο πλάνο (Arthur and Rousseau, 

1996· Baker and Aldrich, 1996). Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Feldman & Ng (2007), 

το ερευνητικό ενδιαφέρον στο επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, παρά στην εργασιακή σταθερότητα, έχει επικεντρωθεί πολύ 

περισσότερο στη διερεύνηση των εργασιακών και επαγγελματικών μεταβάσεων, ενώ 

παράλληλα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη μελέτη των στάσεων και της νοοτροπίας 

απέναντι στην κινητικότητα αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτή, από 

ότι στην ίδια την κινητικότητα. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

δεκαετιών, οι ερευνητές του επιστημονικού πεδίου της απασχόλησης 

επικεντρώνονται πολύ περισσότερο στη μελέτη της αλλαγής στη σταδιοδρομία του 

ατόμου, κάτι το οποίο θεωρούν δεδομένο και αναπόφευκτο, καθώς και στη μελέτη 

του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να επιφέρει η αλλαγή αυτή, παρά στη σπανιότητα 

εμφάνισής της και στις απώλειες που μπορεί να επιφέρει (Eby, 2001· Feldman, 

2002b). Όλες οι προαναφερόμενες ερευνητικές προσεγγίσεις βασίστηκαν στο 

θεωρητικό υπόβαθρο σύγχρονων μοντέλων σταδιοδρομίας. 

 
3.1.3 Σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας  

Στη σύγχρονη εποχή, η αντίληψη της σταδιοδρομίας μοιάζει να 

απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το παλαιό γραμμικό μοντέλο, οδεύοντας σε 
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πιο δυναμικά και σύνθετα μοντέλα εργασίας (Cameron, 2009). Σύμφωνα με τον 

Baruch (2004), στις μέρες μας, η έννοια της σταδιοδρομίας μετασχηματίζεται, 

αποκτώντας μία νέα πιο δυναμική, ρευστή και πολλαπλών κατευθύνσεων φύση, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη, κατά την οποία συνδεόταν με όρους 

γραμμικότητας, στατικότητας και ακαμψίας.  

 

Αυτή η σύγχρονη αντίληψη της σταδιοδρομίας αποτελεί κοινό τόπο στους 

θεωρητικούς του χώρου της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

Savickas et al., (2009), διατυπώνουν ένα μοντέλο «σχεδιασμού ζωής». Το 

συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στην έννοια της αυτο-δόμησης (self-construction) 

της καριέρας, μιας και σήμερα πλέον δεν μπορούμε με σιγουριά να μιλάμε για 

προβλέψιμες σταδιοδρομίες, αλλά για «τροχιές ζωής» (life trajectories), τις οποίες τα 

άτομα οφείλουν να οραματίζονται, να σχεδιάζουν και να συμπεριλαμβάνουν σε αυτές 

την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, κάθε φορά που καλούνται να διαχειριστούν 

μία μετάβαση ζωής. Δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης της εργασίας, η οποία 

καθίσταται απρόβλεπτη ή ακόμη και χαοτική, η αυτοδιαχείριση της σταδιοδρομίας 

μπορεί να αποδειχτεί ο μοναδικός τρόπος, για να περιηγηθεί κανείς μέσα σε έναν 

ταραχώδη κόσμο (King, 2004).     

 

Σε αντίστοιχο πλαίσιο κινούνται δύο ακόμη έννοιες - μοντέλα σταδιοδρομίας, 

τα οποία στην πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν μελετηθεί συγκριτικά αρκετές φορές 

(Briscoe & Hall, 2006· Briscoe et al., 2006· Sullivan & Arthur, 2006· Sullivan & 

Baruch,  2009). Πρόκειται για την «ευμετάβλητη» ή «πρωτεϊκή» σταδιοδρομία και τη 

«χωρίς όρια» σταδιοδρομία, οι οποίες στη βιβλιογραφία αναφέρονται τόσο ως 

θεωρίες σταδιοδρομίας (Briscoe & Hall, 2006) όσο και ως μοντέλα σταδιοδρομίας 

(Inkson, 2006) και που, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, υποδεικνύουν την 

κινητικότητα ως ένα φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύγχρονο κόσμο της 

εργασίας.   

 
3.1.3.1 Η «πρωτεϊκή» σταδιοδρομία 

Η «πρωτεϊκή ή ευμετάβλητη» σταδιοδρομία (protean career), έννοια την 

οποία εισήγαγε για πρώτη φορά ο Hall (1976), αναφέρεται σε έναν επαγγελματικό 

προσανατολισμό, κατά τον οποίο το άτομο, και όχι ο οργανισμός, είναι υπεύθυνο για 
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τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του. Στην πρωτεϊκή σταδιοδρομία το άτομο καλείται 

να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των προσωπικών του αξιών και να αξιολογεί 

υποκειμενικά την επαγγελματική του επιτυχία, ενώ η σταδιοδρομία του 

διαμορφώνεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών, εργασιακών και επαγγελματικών 

εμπειριών του. Με λίγα λόγια το άτομο, έχοντας μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία 

στη διαμόρφωση της επαγγελματικής του πορείας, μπορεί, μέσα από τις εμπειρίες 

που αποκτά από τον εργασιακό του χώρο, να επαναπροσδιορίσει ανά πάσα στιγμή τη 

σταδιοδρομία του.  

 

Οι «πρωτεϊκοί» εργαζόμενοι απολαμβάνουν την ελευθερία του σχεδιασμού 

της προσωπικής τους σταδιοδρομίας και των εργασιακών τους ρόλων, αποκτώντας 

τον τίτλο του «ημιαυτόνομου» επαγγελματία, δηλαδή του επαγγελματία που 

αναπτύσσει ο ίδιος τις δεξιότητες «κλειδιά» που ζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Μερικές από αυτές είναι η ικανότητα αυτοοργάνωσης και επίβλεψης της εργασίας, η 

αυτοπειθαρχία και ο έλεγχος της απόδοσής του, όπως και οι διαπροσωπικές 

ικανότητες (Hall & Mirvis, 1996).  

 

Σύμφωνα με τους Hall & Mirvis (1996), οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες 

στο σύγχρονο εργαζόμενο, ο οποίος θα αλλάξει εργασία, εργοδότη ακόμα και 

επάγγελμα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Οι συχνές αυτές 

εναλλαγές στις θέσεις εργασίας, η επαγγελματική ανάπτυξη και η κινητικότητα 

σταδιοδρομίας απαιτούν από τον εργαζόμενο να είναι ευπροσάρμοστος. Οι 

εργαζόμενοι που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτού του είδους τις αλλαγές, 

όπως αναφέρουν οι Hall & Mirvis (1996), είναι πολύ πιθανό να μετακινηθούν 

καθοδικά στην επαγγελματική διαστρωμάτωση σε νεαρότερη ηλικία σε σχέση με 

τους προσαρμοστικούς εργαζόμενους ή ακόμα και να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας. 

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα οφείλουν να γνωρίζουν πώς να προσαρμόζονται σε νέες 

εργασιακές θέσεις και συνθήκες.  

 

Η προσαρμοστικότητα στην «πρωτεϊκή» σταδιοδρομία, όπως και η 

αυτογνωσία, αποτελούν δύο βασικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας. 

Τις δεξιότητες αυτές τις οποίες ο Hall (2002) τις αναφέρει και ως μετά-δεξιότητες, 

θέτοντας μάλιστα την αυτογνωσία ως προϋπόθεση για την προσαρμοστικότητα, μιας 

και η δεξιότητα της προσαρμογής από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει το άτομο 
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σε συνεχείς εργασιακές ή και επαγγελματικές αλλαγές, οι οποίες θα ήταν 

ανακόλουθες των εργασιακών αξιών του και των επαγγελματικών στόχων του.  

 

Στο μοντέλο της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας, η προσαρμοστικότητα και η 

αυτογνωσία αποτελούν δύο από τις διαστάσεις που συντελούν στην αποτελεσματική 

διαχείριση της σταδιοδρομίας, οι οποίες ορίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση 

με την παραδοσιακή αντίληψη της σταδιοδρομίας (Hall, 1976).  

 

Στην πρωτεϊκή σταδιοδρομία, η εργασιακή απόδοση ορίζεται με βάση τα 

κριτήρια που θέτει ο ίδιος ο εργαζόμενος, σε αντίθεση με αυτό που ισχύει στην 

παραδοσιακή σταδιοδρομία, όπου ο εργαζόμενος καλείται να αποδεχτεί και να 

ακολουθήσει τους κανόνες και τα πρότυπα απόδοσης της επιχείρησης ή του 

οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Επίσης, στο συγκεκριμένο μοντέλο 

σταδιοδρομίας, η στάση του ατόμου διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του, σε σχέση με τον ρόλο που είχε 

στο παραδοσιακό μοντέλο (Hall, 1976). 

 

3.1.3.2 Η «χωρίς όρια» σταδιοδρομία54  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 ξεκίνησαν να διατυπώνονται νέες 

αντιλήψεις γύρω από τη φύση της σταδιοδρομίας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τις 

αλλαγές που συντελούνταν στην παγκόσμια οικονομία. Η ανάδειξη της έννοιας της 

«χωρίς όρια» σταδιοδρομίας από τον Michel Arthur (1994) αποτελεί ένα πετυχημένο 

παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Η «χωρίς όρια» σταδιοδρομία 

(boundaryless career) είναι εκείνη που έρχεται να διαδεχθεί την «οριοθετημένη» 

σταδιοδρομία (bounded career), σύμφωνα με την οποία η αλλαγή υπερισχύει της 

εργασιακής σταθερότητας (Arthur & Rousseau, 1996a).  

 

Αφορμή για τη διατύπωση του όρου «χωρίς όρια» σταδιοδρομία αποτέλεσε  

το ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας του Management που έλαβε χώρα στην Ατλάντα 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1993, όπου ο επικεφαλής της General Electric 

Jack Welch εισήγαγε την έννοια του «οργανισμού χωρίς όρια». Σκοπός του ήταν να 

παρακινήσει το εργατικό δυναμικό της εταιρίας, ώστε να καταστεί πιο 

54 Όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2013β). 

79 
 

                                                            



προσαρμοστικό και πιο θετικό απέναντι στην ανάληψη ευθύνης σε εταιρικά πλαίσια. 

Το συνέδριο αυτό οδήγησε με τη σειρά του σε ένα συμπόσιο με θέμα «Σταδιοδρομία 

χωρίς όρια» και στην διατύπωση της έννοιας της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας από 

τον Michael Arthur ένα χρόνο αργότερα (Tams & Arthur, 2010). 

 

Την ίδια χρονιά ο όρος «χωρίς όρια» σταδιοδρομία παίρνει τη μορφή μίας 

νέας αντίληψης που βασίζεται σε τρείς βασικές δεξιότητες σταδιοδρομίας (DeFillippi 

& Arthur, 1994), ενώ ένα χρόνο αργότερα οι Arthur, Claman & DeFillippi (1995), 

επαναδιατυπώνουν τις τρείς βασικές δεξιότητες σταδιοδρομίας, τις οποίες 

ενσωματώνουν στην ανάπτυξη ενός μοντέλου σταδιοδρομίας που το ονομάζουν 

μοντέλο της «ευφυούς σταδιοδρομίας» (intelligent career). Ακολουθεί από τους 

Arthur & Rousseau (1996a) η δημοσίευση ενός λεξικού όρων, στο οποίο 

περιγράφουν τη σταδιοδρομία στον 21ο αιώνα, όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται, 

αντικαθιστώντας παραδοσιακούς όρους με σύγχρονους. Όροι όπως τα όρια, η 

σταδιοδρομία, η οργάνωση, η απασχόληση, η ομάδα, η μάθηση και η μετάβαση 

μπαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο, αποκτώντας σύγχρονη ερμηνεία. Στο βιβλίο που 

εκδίδουν οι Arthur, Inkson & Pringle (1999), παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήγαγαν σε 75 άτομα, σε σχέση με τον τρόπο που αυτά διαχειρίζονται 

τη σταδιοδρομία τους, την οποία παρουσιάζουν με τη μορφή «ιστοριών 

σταδιοδρομίας», δίνοντας έμφαση στις τρεις δεξιότητες σταδιοδρομίας και σε 

παράγοντες που σχετίζονται με αυτή, όπως μεταξύ άλλων τις εργασιακές μεταβάσεις, 

τις αλλαγές και την κινητικότητα στη σταδιοδρομία τους. Η πρόθεσή τους ήταν να 

συλλέξουν στοιχεία για τη νέα εργασιακή πραγματικότητα, όπως αυτή 

διαμορφώνεται στη σύγχρονη εποχή, ώστε να τα συνδέσουν με νέες θεωρίες και 

μοντέλα σταδιοδρομίας. 

 

Το μοντέλο της «ευφυούς» σταδιοδρομίας των Arthur et al., (1995) προέκυψε 

από την έννοια της «ευφυούς επιχείρησης» (intelligent enterprise), την οποία έχει 

προηγουμένως διατυπώσει ο Quinn (1992). Ο Quinn (1992), διαπίστωσε μία στροφή 

των επενδυτών κυρίως στο πνευματικό κεφάλαιο, παρά στους φυσικούς πόρους μίας 

επιχείρησης. Το πνευματικό κεφάλαιο θεωρήθηκε από τον ερευνητή ως μία 

κερδοφόρα επένδυση, μιας και οι εργαζόμενοι που κατέχουν την τεχνογνωσία είναι 

εκείνοι που μπορούν να τη μεταφέρουν στην αγορά. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με τον Quinn (1992), θα πρέπει να έχουν πρωταρχικό στόχο να 
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αναπτύσσουν την τεχνογνωσία τους η οποία έγκειται σε τρείς βασικές δεξιότητες. Η 

πρώτη αφορά στις αξίες και τα πιστεύω μίας επιχείρησης (knowing why), μέσω των 

οποίων προσπαθεί να επηρεάσει και να παρακινήσει τους εργαζομένους, η δεύτερη 

στην τεχνογνωσία των εργαζομένων (knowing how), η οποία περνά στην ίδια την 

επιχείρηση, και η τρίτη στο δίκτυο και στις διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται στην επιχείρηση (knowing whom) (Arthur et al., 1995). Σύμφωνα με 

τον Quinn (1992), οι βασικές δεξιότητες μίας επιχείρησης είναι εκείνες οι 

συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες προσφέρει και μπορεί να προσφέρει 

καλύτερα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.  

 

Η «ευφυής» σταδιοδρομία έρχεται να εφαρμόσει την παραπάνω προσέγγιση 

στο πλαίσιο των δεξιοτήτων σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τους Arthur et al., (1995), 

κάθε βασική δεξιότητα μίας επιχείρησης αντιστοιχεί σε μία διακριτή ατομική 

δεξιότητα και σε ένα διαφορετικό πεδίο γνώσης. Οι δεξιότητες σταδιοδρομίας 

αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές μορφές γνώσης, οι οποίες έρχονται να ταιριάξουν 

με εκείνες των «ευφυών» επιχειρήσεων, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα νέο 

μοντέλο σταδιοδρομίας.  

 

Το νέο αυτό μοντέλο της «ευφυούς» σταδιοδρομίας περιλαμβάνει τρεις 

«τρόπους του γνωρίζειν» (ways of knowing), σύμφωνα με τους οποίους το άτομο 

καλείται να διαμορφώσει τη σταδιοδρομία του (Parker & Arthur, 2002). Οι Arthur et 

al., (1995), διατυπώνουν τους τρεις «τρόπους του γνωρίζειν», ή με άλλα λόγια τις 

τρεις δεξιότητες της «ευφυούς» σταδιοδρομίας ως εξής:  

• γνώση των κινήτρων και της επαγγελματικής ταυτότητας που 

έχει το άτομο (γνωρίζειν γιατί / knowing why),  

• ικανότητες και γνώσεις του ατόμου (γνωρίζειν πώς / knowing 

how) και  

• διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο (γνωρίζειν 

ποιον / knowing whom) 

 

Πιο αναλυτικά, το «γνωρίζειν γιατί» αντανακλά το κίνητρο του ατόμου για 

εργασία και την ταύτισή του με αυτή. Περιλαμβάνει επίσης την προσωπικότητα, τα 

ενδιαφέροντα, τις αξίες, την αυτοαντίληψη και τη διάθεση του ατόμου, πάνω στα 
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οποία διαμορφώνει τη σταδιοδρομία που επιδιώκει. Επίσης, εμπεριέχει στοιχεία που 

δε σχετίζονται άμεσα με την εργασία, όπως θέματα που αφορούν στην οικογένεια του 

ατόμου, στη διπλή σταδιοδρομία των συζύγων και σε άλλα, τα οποία είναι πιθανόν να 

επηρεάσουν την αφοσίωση και την ικανότητα προσαρμογής του. Το «γνωρίζειν πώς» 

αντανακλά τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που το άτομο διαθέτει και 

έρχεται να προσθέσει στην εργασία του. Μάλιστα, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που 

διαθέτει το άτομο μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στο νέο εργασιακό πλαίσιο στο 

οποίο θα ενταχθεί. Τέλος, το «γνωρίζειν ποιον» περιλαμβάνει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται εντός και εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος, οι οποίες αφορούν τις επαφές που αναπτύσσει το άτομο τόσο εντός 

του εργασιακού του περιβάλλοντος όσο και εκτός αυτού είτε πρόκειται για 

κοινωνικές επαφές είτε για επαγγελματικές. Αυτές αφορούν τις επαφές με 

εργαζόμενους από διαφορετικά τμήματα της εταιρίας, τους πελάτες ή τους 

προμηθευτές, καθώς και την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς (Arthur et 

al., 1995· Parker & Arthur 2002· Parker et al., 2009).  

 

Ένα χρόνο αργότερα, οι Jones & DeFillippi (1996) έρχονται να προσθέσουν 

τρεις ακόμα δεξιότητες «ευφυούς» σταδιοδρομίας. Πρόκειται για το «γνωρίζειν τι» 

(knowing what), το «γνωρίζειν πού» (knowing where)  και το «γνωρίζειν πότε» 

(knowing when).     

 

Οι προαναφερόμενοι τρόποι του «γνωρίζειν» αναφέρονται από τους Arthur et 

al., (1995) και ως βασικές δεξιότητες τις οποίες οφείλουν να αναπτύσσουν οι 

σύγχρονες «ευφυείς» επιχειρήσεις, αφού μέσω αυτών μπορούν να προσδώσουν 

προστιθέμενη αξία στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Ένα πιθανό αποτέλεσμα από την 

ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας στις επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι περισσότερο 

η ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε κλάδο, παρά η έμφαση στην παραμονή σε έναν 

μόνο εργοδότη (Arthur et al., 1995), κάτι το οποίο παρέχεται μέσα την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων της ευφυούς σταδιοδρομίας (Arthur & Rousseau, 1996a). Σύμφωνα 

μάλιστα με τους Parker et al., (2009), η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μας 

επιτρέπει να βλέπουμε τη συμβολή του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, 

μη εντάσσοντας τη σταδιοδρομία του υποχρεωτικά και αποκλειστικά στα πλαίσια 

ενός και μόνο οργανισμού.   
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3.1.4 Η κινητικότητα μέσα από τα σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας 

Τα δύο μοντέλα σταδιοδρομίας που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα έχουν μελετηθεί αρκετές φορές συνδυαστικά (Briscoe & Hall, 2006· Briscoe 

et al., 2006· Inkson 2006· Sullivan & Arthur, 2006· Sullivan & Baruch, 2009). Κοινός 

παρονομαστής όλων των προαναφερόμενων άρθρων ήταν η διερεύνηση των εννοιών 

της πρωτεϊκής και της χωρίς όρια σταδιοδρομίας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

των μοντέλων και τη διαμόρφωση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων. Από τη μελέτη 

των δύο αυτών μοντέλων σταδιοδρομίας έχουν διατυπωθεί θεωρητικά πλαίσια και 

μοντέλα και έχουν προκύψει εργαλεία, κάποια από τα οποία έχουν δώσει ερευνητικά 

αποτελέσματα.  

 

Ένα από τα θεωρητικά πλαίσια που προέκυψαν έπειτα από τη διερεύνηση των 

δύο παραπάνω εννοιών, είναι εκείνο της σωματικής και ψυχολογικής κινητικότητας 

των Sullivan & Arthur (2006). Οι Sullivan & Arthur (2006), διερεύνησαν την 

αλληλεξάρτηση των δύο εννοιών - διαστάσεων συνδυάζοντάς τες, διαμορφώνοντας 

ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στην έννοια της χωρίς όρια σταδιοδρομίας, το οποίο 

διαφοροποιείται ανάλογα με τους συνδυασμούς που δημιουργούνται από τα επίπεδα 

των δύο προαναφερόμενων διαστάσεων (δηλ. υψηλή/χαμηλή σωματική/ψυχολογική 

κινητικότητα). Οι Sullivan & Arthur (2006), μέσα από τη δική τους προσέγγιση, 

αναγνωρίζουν πως η έννοια της σταδιοδρομίας χωρίς όρια μπορεί να περιλαμβάνει 

και την κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών ορίων, κάνοντας αναφορά, ανάμεσα σε 

άλλους τύπους κινητικότητας (γεωγραφική κινητικότητα, αλλαγές εργοδότη), και 

στην έννοια της επαγγελματικής κινητικότητας. 

 

Την άποψή τους για τα δύο προαναφερόμενα μοντέλα σταδιοδρομίας 

διατυπώνουν οι Briscoe & Hall (2006), τονίζοντας ότι μπορεί κάποιες φορές να έχει 

τύχει να ταυτιστούν, παρόλο που αποτελούν δύο ξεχωριστές δομές, οι οποίες είναι 

όμως αλληλένδετες μεταξύ τους. Οι Briscoe & Hall (2006), διερευνούν τα δύο 

μοντέλα σε συνδυασμό, καταλήγοντας σε οκτώ διαφορετικά προφίλ σταδιοδρομίας, 

τα οποία δημιουργούνται από την ένωση επιμέρους διαστάσεων που συνθέτουν τις 

έννοιες της πρωτεϊκής και της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. Για την ακρίβεια, από το 

μοντέλο της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας προέκυψαν τέσσερα προφίλ καριέρας, όπως 

83 
 



αντίστοιχα και από το μοντέλο που βασίζεται στην έννοια της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας. Από το συνδυασμό των δύο μοντέλων προέκυψαν δεκαέξι πιθανοί 

συνδυασμοί, με τους ερευνητές να τους μειώνουν στους μισούς, παρουσιάζοντας 

τελικά τα οκτώ πιο πιθανά προφίλ σταδιοδρομίας. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης, 

οι Briscoe & Hall (2006) έχουν σκοπό να απευθυνθούν σε όλους εκείνους που 

επιθυμούν να ενισχύσουν το προφίλ της σταδιοδρομίας τους, όπως επίσης στις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό, σε 

συμβούλους σταδιοδρομίας, μέντορες, υποστηρικτικά δίκτυα και άλλους φορείς που 

ασχολούνται με την επαγγελματική ανάπτυξη.  

 

Την ίδια χρονιά, οι Briscoe et al., (2006) έρχονται να δημιουργήσουν δύο 

εργαλεία τα οποία μετρούν τη στάση απέναντι στην ευμετάβλητη και στη χωρίς όρια 

σταδιοδρομία αντίστοιχα. Το κάθε ένα από τα παραπάνω εργαλεία αποτελείται από 

δύο κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα της ευμετάβλητης σταδιοδρομίας μετρά την «αυτό-

καθοδηγούμενη διαχείριση σταδιοδρομίας», ενώ η δεύτερη τις «προσωπικές αξίες του 

ατόμου σε σχέση με τη σταδιοδρομία του». Αντίστοιχα, οι κλίμακες που εξετάζουν τη 

σταδιοδρομία χωρίς όρια μετρούν την «χωρίς όρια νοοτροπία» (boundaryless 

mindset) και την «προτίμηση κινητικότητας» (mobility preference). Οι συγγραφείς 

υποθέτουν ότι ένα άτομο ενδέχεται να εμφανίζει μία στάση ευμετάβλητης 

σταδιοδρομίας, χωρίς απαραίτητα να προτιμά να είναι κινητικό, όπως επίσης ότι 

μπορεί να διακρίνεται από μία θετική νοοτροπία απέναντι στην αλλαγή εργοδότη και 

παρόλα αυτά να μην επιθυμεί να την αξιοποιήσει, παραμένοντας στον ίδιο εργοδότη. 

Η εφαρμογή των εργαλείων σε τρεις διαφορετικές έρευνες και τα αποτελέσματα 

αυτών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, αν και υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

τεσσάρων κλιμάκων, εντούτοις - βάσει της τρίτης έρευνας - δεν προκύπτει ξεκάθαρη 

ταύτιση ή υποκατάσταση της έννοιας της κινητικότητας με τη στάση απέναντι στην 

ευμετάβλητη σταδιοδρομία, αλλά ούτε και απέναντι στη χωρίς όρια σταδιοδρομία. 

Με άλλα λόγια η στάση απέναντι στην ευμετάβλητη σταδιοδρομία και στη χωρίς 

όρια σταδιοδρομία δεν ταυτίστηκαν με την έννοια της κινητικότητας στη 

σταδιοδρομία.    

 

Σε μία προσπάθεια διερεύνησης της φύσης των παραπάνω εννοιών, με σκοπό 

τη χρήση τους για μελέτη στο επιστημονικό πεδίο της σταδιοδρομίας, ο Inkson 

(2006) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δύο έννοιες είναι παραπλήσιες και ότι τα 
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δύο προαναφερόμενα μοντέλα αλληλοσυμπληρώνονται, αν και εκείνο το 

χαρακτηριστικό που τις προσδιορίζει περισσότερο διαφέρει. Ειδικότερα, η έννοια της 

πρωτεϊκής σταδιοδρομίας επικεντρώνεται σε ψυχολογικές παραμέτρους και 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία με έμμεσο τρόπο συνθέτουν 

συμπεριφορές. Αντιθέτως, στη χωρίς όρια σταδιοδρομία, η μελέτη της συμπεριφοράς 

αποτελεί το σημείο εκκίνησης μέσα από τη μελέτη των δεξιοτήτων σταδιοδρομίας 

(γνωρίζειν γιατί - πώς - ποιον). Σύμφωνα με τον Inkson (2006), η έννοια της 

κινητικότητας αποτελεί τη λέξη κλειδί στο μοντέλο που βασίζεται στη χωρίς όρια 

σταδιοδρομία, την οποία αντιλαμβάνεται με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. οργανωσιακή 

ή επαγγελματική ή βιομηχανική κινητικότητα), ενώ οι αντίστοιχες λέξεις για την 

πρωτεϊκή σταδιοδρομία είναι η αυτονομία και η προσαρμοστικότητα.  

 

Με την παραπάνω τοποθέτηση έρχονται να συμφωνήσουν και οι Briscoe & 

Hall (2006), οι οποίοι θεωρούν ότι η πρωτεϊκή σταδιοδρομία δεν συνεπάγεται 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως η εργασιακή κινητικότητα, αλλά αντίθετα έναν 

τρόπο σκέψης απέναντι στη σταδιοδρομία, ο οποίος έγκειται στην ελευθερία και την 

αυτοδιαχείριση. Από την άλλη, η χωρίς όρια σταδιοδρομία ταυτίζεται με την 

κινητικότητα και όχι με εκείνη που συμβαίνει εντός του οργανισμού, αλλά με εκείνη 

που υπερβαίνει τα όρια ενός μόνο οργανισμού.    

 

Από τα παραπάνω προκύπτει η άμεση σύνδεση της χωρίς όρια σταδιοδρομίας 

με την κινητικότητα, γεγονός που ενίσχυσε την απόφαση της ερευνήτριας να επιλέξει 

να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη έννοια και όχι εκείνη της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας. 

Για τη μελέτη της στάσης του ατόμου, σε σχέση με την επαγγελματική κινητικότητα, 

αξιοποιήθηκαν οι δύο κλίμακες που κατασκεύασαν οι Briscoe et al., (2006). Ένας 

ακόμη λόγος για τον οποίο η εν λόγω έννοια κρίθηκε ως η καταλληλότερη ήταν η 

ξεκάθαρη σύνδεσή της με τη δικτύωση, η οποία αποτελεί έναν ακόμη ερευνητικό 

στόχο για την παρούσα μελέτη. Για την έννοια της δικτύωσης και των κοινωνικών 

δικτύων, για τη σύνδεσή της με τα μοντέλα σταδιοδρομίας που αναπτύχθηκαν στο 

παρόν κεφάλαιο, αλλά και για την κινητικότητα, ακολουθεί ανάλυση στην παρακάτω 

ενότητα.  
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3.2 Κινητικότητα Σταδιοδρομίας, Δικτύωση και Δίκτυα 

Σταδιοδρομίας 

 
3.2.1 Δικτύωση και Κοινωνικά Δίκτυα55: Ένα κοινό πεδίο 

εννοιολογικών και ερευνητικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της 

σταδιοδρομίας 

Η δικτύωση αποτελεί μία έννοια στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η οποία 

έχει αποτυπωθεί στη πρόσφατη βιβλιογραφία αλλά και στις σύγχρονες έρευνες, χωρίς 

ωστόσο να έχει μελετηθεί τόσο συστηματικά όσο ίσως η εποχή το επιβάλει.  

 

Η επιστημονική έρευνα για τη δικτύωση ξεκινά ήδη από τις δεκαετίες 1970 

και 1980. Την αρχή στην έρευνα της δικτύωσης την κάνει ο Mintzberg, εντάσσοντάς 

την στο χώρο του μάνατζμεντ. Πιο συγκεκριμένα, ο Mintzberg (1973) εντάσσει τη 

δικτύωση στις δραστηριότητες και στα χαρακτηριστικά της εργασίας ενός μάνατζερ, 

θεωρώντας ότι μέρος των καθηκόντων του είναι να διατηρεί ένα σύνθετο και ποικίλο 

δίκτυο επαφών, με ανθρώπους που συνδέονται μαζί του είτε με μία ευθεία γραμμή 

σχέσης, στην ιεραρχική δομή του οργανισμού (π.χ. προϊστάμενοι, υφιστάμενοι), είτε 

όχι (π.χ. άτομα που εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα από εκείνο που διαχειρίζεται 

ο ίδιος). Την επόμενη δεκαετία, οι σχετικές με τη δικτύωση έρευνες έρχονται να τη 

συνδέσουν με έννοιες, όπως αυτή της στρατηγικής σταδιοδρομίας (Gould & Penley, 

1984) και της επιτυχίας (Kotter, 1982), επιβεβαιώνοντας στη μεν πρώτη την 

αποτελεσματικότητα της δικτύωσης, όταν αξιοποιείται ως στρατηγική σταδιοδρομίας, 

και στη δε δεύτερη τη θετική σύνδεσή της με την αύξηση του επαγγελματικού 

κύρους, ως αποτέλεσμα της επιτυχίας στη σταδιοδρομία.  

 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές μελετούν τη δικτύωση - στα πλαίσια της 

σταδιοδρομίας - είτε σε σχέση με χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Forret & 

Dougherty, 2001· Wanberg, Kanfer & Banas, 2000· Wolff & Kim, 2012) είτε σε 

σχέση με πιθανά αποτελέσματα αυτής, όπως είναι η επιτυχία στη σταδιοδρομία 

55 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή οι έννοιες της δικτύωσης και των δικτύων ορίζονται και 
ερμηνεύονται μέσα από τις προσεγγίσεις των σύγχρονων θεωριών σταδιοδρομίας και των αντίστοιχων 
ερευνών τους. Ως εκ τούτου οι όροι της δικτύωσης και των δικτύων, όπως και η ερμηνεία που τους 
αποδίδεται, ενδεχομένως να μην ταυτίζονται απόλυτα με άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που 
προέρχονται από τα πεδία των κοινωνικών, πολιτικών επιστημών όπως και των επιστημών 
συμπεριφοράς. 
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(Forret & Dougherty, 2004· Langford, 2000· Orpen, 1996· Wolff & Moser, 2009), η 

εργασιακή απόδοση (Thompson, 2005), η θετική έκβαση κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας (Wanberg et al., 2000) αλλά και η κινητικότητα σταδιοδρομίας 

(Wolf & Moser, 2010). 

 

Από τη μελέτη των προαναφερόμενων ερευνών εντοπίστηκαν αρκετοί ορισμοί 

για την έννοια της δικτύωσης, αλλά επιλέχθηκε να παρατεθούν κυρίως εκείνοι που 

εντάσσουν τη δικτύωση σε ένα πλαίσιο, το οποίο σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του 

ατόμου. Οι Gould & Penley (1984) περιγράφουν τη δικτύωση ως: «πρακτική για την 

ανάπτυξη ενός συστήματος ή ένα “δίκτυο” επαφών εντός ή / και εκτός του 

οργανισμού που παρέχει σχετικές πληροφορίες σταδιοδρομίας και υποστήριξης για το 

άτομο» (σ. 246). Οι Forret & Dougherty (2004) ορίζουν τη δικτύωση ως «τις 

απόπειρες των ατόμων να αναπτύξουν και να διατηρήσουν σχέσεις με άλλα άτομα, τα 

οποία έχουν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουν στην εργασία ή τη σταδιοδρομία 

τους» (σ. 420), ενώ σε ανάλογο εννοιολογικό πλαίσιο κινούνται οι Wanberg et al., 

(2000), οι οποίοι την ορίζουν ως «τις ενέργειες του ατόμου για την επικοινωνία του 

με φίλους, γνωστούς και γνωστούς γνωστών με σκοπό τη λήψη πληροφοριών, 

οδηγιών ή συμβουλών για την ανεύρεση εργασίας» (σ. 491). 

 

Η δικτύωση στη βιβλιογραφία, όπως αναφέρουν οι Wolff & Moser (2009), 

συχνά συνδέεται με τα κοινωνικά δίκτυα56 και τη θεωρία του κοινωνικού 

κεφαλαίου57, η οποία έχει τις ρίζες της στην κοινωνιολογική έρευνα και προϋποθέτει 

την ύπαρξη των κοινωνικών δικτύων. Μάλιστα οι Wolff & Moser (2009) 

56 Ο καθηγητής της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Β. Δερτιλής ορίζει τα κοινωνικά 
δίκτυα ως κοινωνικές δομές, οι οποίες συνήθως αυτοοργανώνονται και συγκροτούνται με την 
πρωτοβουλία και την αλληλοσυνεννόηση των μελών τους, ενώ οι σκοποί, οι στόχοι και οι μορφές τους 
χαρακτηρίζονται από ευρύτητα και παρουσιάζουν μια ατέρμονα ποικιλία (Το ΒΗΜΑ, 20/08/2000, σ.: 
B02). Σύμφωνα με τους Wasserman & Faust (1994), πρόκειται για κοινωνικές δομές που αποτελούνται 
από άτομα ή οργανισμούς, που συνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικές μορφές αλληλεξάρτησης (π.χ. 
φιλία, συγγένεια, κοινά ενδιαφέροντα/συμφέροντα  κ.α.).    

 
57 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τον όρο του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Οι ορισμοί αλλάζουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται το κοινωνικό 
κεφάλαιο, ενώ δεν υπάρχει κάποιος γενικά αποδεκτός ορισμός ή κάποια γενικά αποδεκτή ομάδα 
χαρακτηριστικών που να το προσδιορίζει. Σύμφωνα με τον Πούπο (2010), τα κοινά σημεία που 
εντοπίζονται στους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η συμμετοχή σε 
δίκτυα, οι κοινωνικές σχέσεις και οι κανόνες, καθώς οι περισσότεροι θεωρητικοί της έννοιας του 
κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρονται στα συγκεκριμένα συστατικά (σ. 27).   
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συμπληρώνουν ότι η διαφορά μεταξύ δικτύωσης και κοινωνικού κεφαλαίου έγκειται 

στο γεγονός ότι η δικτύωση, η οποία προϋπάρχει του κοινωνικού κεφαλαίου, 

επικεντρώνεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών 

δικτύων, ενώ το κοινωνικό κεφάλαιο επικεντρώνεται στα δομικά χαρακτηριστικά 

αυτών. Αναφορικά με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των κοινωνικών δικτύων, συνήθως, σύμφωνα με τον 

Scott (2012), επικεντρώνονται στη μελέτη της δομής και της μορφής των 

διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται εντός τους. Από την πλευρά τους, οι 

Raider & Burt (1996), θεωρούν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή των 

δικτύων που διαθέτουν τα άτομα, μέσω των οποίων έρχονται σε επαφή/δικτυώνονται 

με άλλα άτομα. Κατά την άποψη των Gibson, Hardy III & Buckley (2014), οι 

ερευνητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου χρησιμοποιούν την Ανάλυση 

Κοινωνικών Δικτύων58 ως τεχνική διερεύνησης των δικτύων, όχι όμως με σκοπό τη 

μελέτη του μεγέθους, της έντασης ή άλλων χαρακτηριστικών ή ακόμη των 

προσωπικών και οργανωσιακών αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν από αυτά. 

Οι μελέτες που αφορούν στη δικτύωση, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνονται στην 

εξέταση της συμπεριφοράς που εκδηλώνουν τα άτομα όταν βρίσκονται στη 

διαδικασία χτισίματος και διατήρησης δεσμών μέσα στα δίκτυα. Οι ερευνητές 

καταλήγουν στη διαπίστωση ότι τα κοινωνικά δίκτυα και η δικτύωση αποτελούν 

ξεχωριστές και ανεξάρτητες έννοιες και κατ’ επέκταση διαφορετικά κατασκευάσματα 

και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην έρευνα. Από τα παραπάνω γίνεται 

αντιληπτή η διάκριση μεταξύ δικτύωσης και κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και η 

ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των δύο αυτών εννοιών, με τα κοινωνικά δίκτυα να 

αποτελούν. και στις δύο περιπτώσεις το συνδετικό τους κρίκο, κάτι το οποίο 

αποτυπώνεται σε έρευνες αλλά και θεωρητικές προσεγγίσεις που προέρχονται από το 

πεδίο της σταδιοδρομίας.  

 

58 Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων (Α.Κ.Δ.) είναι μία τεχνική, που σχετίζεται με την θεωρία των 
δικτύων, η οποία μετρά και απεικονίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κοινωνικών δομών 
που απαρτίζουν τα δίκτυα. Η Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης 
στη σύγχρονη κοινωνιολογία, αλλά έχει κερδίσει έδαφος και σε άλλες επιστήμες (ανθρωπολογία, 
βιολογία, οικονομικά, πληροφορική, κοινωνική ψυχολογία κ.α.) (Scott & Carrington, 2011). 
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Τα δομικά χαρακτηριστικά του δικτύου που διαθέτει ένα άτομο, μπορούν να 

διαμορφώσουν για το ίδιο ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στη σταδιοδρομία του59. Στα 

πλαίσια ερευνών για τη διάρθρωση των δικτύων, που σκοπό είχαν τη σύνδεσή τους 

με τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν στη σταδιοδρομία των ατόμων, έχουν 

διατυπωθεί ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Ένα πρώτο δομικό 

χαρακτηριστικό των δικτύων είναι αυτό της «κλειστότητας» (“closure”), όρος ο 

οποίος διατυπώθηκε από τον Coleman (1988), σύμφωνα με τον οποίο οι κοινωνικές 

σχέσεις μπορούν να χαρακτηρίζονται από την κλειστότητα των επαφών, δηλαδή από 

ένα κλειστό δίκτυο, στο οποίο όλες οι επαφές γνωρίζονται μεταξύ τους. O Burt 

(1992, 2000), αξιοποιώντας τον όρο της «κλειστότητας», προχωρά σε διαχωρισμό 

των μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τα δίκτυα, σε εκείνους που προέρχονται από την 

κλειστότητα των επαφών και σε εκείνους που διακρίνονται με βάση την ύπαρξη 

«κενών» στη διάρθρωση του δικτύου τους. Η δυνατότητα μάλιστα σύνδεσης αυτών 

των «κενών» ή, με άλλα λόγια, η γεφύρωση μεταξύ επαφών που προέρχονται από μη 

συνδεδεμένα μεταξύ τους δίκτυα φαίνεται να είναι το ζητούμενο, αφού ένα τέτοιο 

διευρυμένο δίκτυο μπορεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορία στο εκάστοτε μέλος του. Σε αυτή την κατηγορία ερευνών 

ανήκει και εκείνη του Αμερικανού Κοινωνιολόγου Granovetter (1973), η οποία 

εντοπίζει ένα δομικό χαρακτηριστικό των διαπροσωπικών δεσμών, αυτό της ισχύος 

των «χαλαρών» δεσμών. Πιο συγκεκριμένα, ο Granovetter (1973) παρουσιάζει ένα 

μοντέλο διαπροσωπικών δεσμών - εξετάζοντάς τους στα πλαίσια των μικρών δικτύων 

που ο κάθε άνθρωπος διαθέτει -, αναδεικνύοντας μέσα από αυτό την αξία της ισχύος 

των «χαλαρών»60 διαπροσωπικών δεσμών61. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, 

οι διαπροσωπικοί δεσμοί διακρίνονται σε «ισχυρούς», «χαλαρούς» και 

«ανύπαρκτους», με τον Granovetter (1973) να τονίζει τη σημαντικότητα των 

«χαλαρών» επαφών, οι οποίες λειτουργούν για το άτομο ως κανάλια διακίνησης και 

μετάδοσης ιδεών, επιρροών και πληροφοριών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

59 Τα κοινωνικά δίκτυα, σε έρευνες που μελετούν έννοιες που συνδέονται με τη σταδιοδρομία, 
ανάλογα με τη σύνθεση, τη δομή τους και το σκοπό που εξυπηρετούν αποτυπώνονται με 
διαφορετικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τυπολογίες. Η παρούσα διδακτορική διατριβή 
διερευνά συγκεκριμένες διαστάσεις των κοινωνικών δικτύων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία, των 
οποίων η τυπολογία προέρχεται από βασικές έννοιες της Θεωρίας των Κοινωνικών Δικτύων.  
     
60 Όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά από τον Κονιόρδο (2006). 
 
61 Πρόκειται για τους διαπροσωπικούς δεσμούς που δεν είναι στενοί σε κοινωνικό επίπεδο, όπως οι 
κοινοί γνωστοί, οι φίλοι των φίλων κ.τ.λ.. 
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όσο λιγότερες είναι οι «χαλαρές» του επαφές τόσο πιο απομακρυσμένο είναι από την 

πληροφορία, τονίζοντας έτσι τη σημαντικότητα γεφύρωσης των «χαλαρών» του 

επαφών. Σε μεταγενέστερη έρευνα που πραγματοποιεί ο Granovetter (1974) σε 282 

άνδρες που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έρχεται να αποδείξει την 

αρχική του υπόθεση, ότι δηλαδή οι «χαλαροί» δεσμοί είναι πιο χρήσιμοι σε σχέση με 

τους «ισχυρούς» δεσμούς για μία επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας. 

 

Από την άλλη πλευρά, η δικτύωση έχει μελετηθεί ως ανθρώπινη συμπεριφορά 

και έχει συνδεθεί, μεταξύ άλλων, είτε με την κινητικότητα στη σταδιοδρομία (Wolf & 

Moser, 2010) είτε με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (Wanberg et al., 2000) είτε 

με συγκεκριμένα εργασιακά και προσωπικά χαρακτηριστικά εργαζομένων (Forret & 

Dougherty, 2001). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των Forret & Dougherty (2001), η 

συμπεριφορά κατά τη δικτύωση ορίζεται ως «η προσπάθεια των ατόμων να 

αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με άλλα άτομα, τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να τους βοηθήσουν στην εργασία ή τη σταδιοδρομία τους» (σ. 284). Οι 

Forret & Dougherty (2001) θεωρούν ότι για την καλύτερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς του ατόμου κατά τη δικτύωση, είναι απαραίτητη προηγουμένως η 

κατανόηση της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου, ως βασικού στοιχείου κατά τη 

διαδικασία «χτισίματος δικτύων». Κι αυτό γιατί, όπως διαπιστώνουν, οι διαφορές 

στην ποσότητα του κοινωνικού κεφαλαίου, που το εκάστοτε άτομο διαθέτει, μπορούν 

να το οδηγήσουν σε διαφορετικά εργασιακά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, μέσα 

από τη συγκεκριμένη έρευνα, το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται ότι λειτουργεί ως 

ένας μηχανισμός δικτύωσης, μέσω του οποίου το άτομο μπορεί να χτίσει και να 

καλλιεργήσει υποστηρικτικές δομές, τις οποίες θα μπορέσει στο μέλλον να 

χρησιμοποιήσει όταν θα τις χρειαστεί (Gibson et al., 2014).    

 

Συνοψίζοντας, όποια και αν είναι η σκοπιά από την οποία κάποιος εξετάζει τη 

δικτύωση, είτε ως συμπεριφορά (Forret & Dougherty, 2001, 2004· Wanberg et al., 

2000) είτε μέσα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών των δικτύων (Burt 1992, 2000· 

Granovetter, 1974) και όποια και αν είναι η αφετηρία της, είτε δηλαδή ότι προϋπάρχει 

του κοινωνικού κεφαλαίου (Gould & Penley, 1984· Thompson 2005· Wolff & Moser, 

2009) είτε ότι αποτελεί μηχανισμό λειτουργίας του (Forret & Dougherty, 2001· 

Gibson et al., 2014), φαίνεται ότι έχει απασχολήσει πολύ και τους σύγχρονους 

μελετητές μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο σύγχρονων θεωριών σταδιοδρομίας. 
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3.2.2 Δικτύωση, Δίκτυα Σταδιοδρομίας62 και κινητικότητα στη χωρίς 

όρια σταδιοδρομία 

Στην εποχή της «πρωτεϊκής» και της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας η δικτύωση 

αναδεικνύεται σε μία σημαντική στρατηγική σταδιοδρομίας (Arthur & Rousseau, 

1996a· Hall, 1996· Raider & Burt, 1996). Όσον αφορά στην πρωτεϊκή σταδιοδρομία, 

από τη βιβλιογραφία προκύπτει η σημασία της αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας 

για το άτομο, της συμμετοχής του σε δραστηριότητες - μέσα στον χώρο εργασίας - 

που μπορούν να βοηθήσουν στην αυτοανάπτυξή του, καθώς και της ανάπτυξης της 

δικτύωσής του (Hall, 1976· Hall & Mirvis, 1996). Η πρωτεϊκή σταδιοδρομία 

διαμορφώνεται περισσότερο από το άτομο παρά από τον οργανισμό ή την επιχείρηση 

στην οποία εργάζεται, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το άτομο έχει αποκλειστικά την 

ευθύνη της εξέλιξης της σταδιοδρομίας του, αξιοποιώντας διάφορα μέσα, μεταξύ 

αυτών και τη δικτύωση δηλαδή την ανάπτυξη επαφών με άλλα άτομα (Hall & Mirvis, 

1996). Στην πρωτεΐκη σταδιοδρομία, αν και γίνεται αναφορά στην έννοια της 

δικτύωσης, εντούτοις αυτή γίνεται με έμμεσο τρόπο, σε αντίθεση με την 

σταδιοδρομία «χωρίς όρια», όπου η δικτύωση αναφέρεται ρητά ως δεξιότητα 

σταδιοδρομίας (Inkson, 2006).  

 

Η σταδιοδρομία «χωρίς όρια» διαχωρίζεται από τη σταδιοδρομία που 

σχετίζεται με την εξέλιξη του εργαζομένου εντός των ορίων ενός μόνο οργανισμού, 

δηλαδή αποτελεί τη σταδιοδρομία εκείνη που τοποθετεί τον εργαζόμενο σε πλαίσια, 

λιγότερο κάθετα και εργασιακά περιβάλλοντα, λιγότερο σταθερά (Arthur & 

Rousseau, 1996a). Ως εκ τούτου, η σταδιοδρομία «χωρίς όρια» προϋποθέτει 

κινητικότητα, αλλαγές και μεταβάσεις σε διάφορους συνδυασμούς - γεωγραφικούς, 

οργανωσιακούς, επαγγελματικούς -, οι οποίες μπορούν να διευκολυνθούν από την 

αξιοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων του εργαζομένου και των δικτύων 

σταδιοδρομίας του (π.χ. συνάδελφοι, άλλοι επαγγελματίες, μέντορες) (DeFillippi & 

Arthur, 1994). Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και η δημιουργία δικτύων 

έχει αναγνωριστεί μάλιστα ως μία ξεχωριστή δεξιότητα σταδιοδρομίας στην «χωρίς 

όρια» σταδιοδρομία.  

 

62 Ο όρος δίκτυα σταδιοδρομίας χρησιμοποιείται τόσο για τον εννοιολογικό προσδιορισμό του είδους 
των κοινωνικών δικτύων όσο  και  για τους ερευνητικούς σκοπούς που η παρούσα διδακτορική 
διατριβή εξυπηρετεί, βάσει της ορολογίας που της αποδίδεται από τους DeFillippi & Arthur (1994), η 
οποία κινείται στα θεωρητικά πλαίσια της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας. 
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Η δημιουργία επαφών ή, με άλλα λόγια, το χτίσιμο ενός κοινωνικού 

κεφαλαίου μέσα στα πλαίσια που ορίζει η «χωρίς» όρια σταδιοδρομία, είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική και για τα άτομα εκείνα που προετοιμάζονται να 

πραγματοποιήσουν κάποια μετάβαση και αναζητούν πληροφορίες για νέες 

εργασιακές ευκαιρίες (Arthur, Inkson, & Pringle, 1999· Higgins, 2001· Raider & Burt, 

1996). Σύμφωνα με τους Raider & Burt (1996). Δεδομένου ότι τα άτομα που 

ακολουθούν μία σταδιοδρομία εκτός των ορίων ενός/ μίας μόνο οργανισμού/ 

επιχείρησης βρίσκονται συχνά σε φάση αναζήτησης εργασίας, οι πληροφορίες και οι 

επαφές που αναπτύσσουν καθορίζουν σημαντικά την επόμενη μετάβασή τους. Κατά 

τους Raider & Burt (1996), μπορεί το κοινωνικό κεφάλαιο να είναι σε γενικές 

γραμμές σημαντικό, αλλά γίνεται ακόμα σημαντικότερο για τους ανθρώπους εκείνους 

που βρίσκονται στο ενδιάμεσο διαφορετικών κοινωνικών κόσμων και επιδιώκουν να 

εισέλθουν σε έναν νέο. Επίσης, σε θέσεις εργασίας στις οποίες η πρόσβαση δεν 

γίνεται με καθορισμένες διαδικασίες ή σε εκείνες που προϋποθέτουν διαπραγμάτευση 

με άτομα εκτός του/της οργανισμού/επιχείρησης, το κοινωνικό κεφάλαιο 

αποδεικνύεται ιδιαιτέρως αποτελεσματικό.  

 

Η δεξιότητα του «γνωρίζειν ποιον» μπορεί να αξιοποιηθεί όμως και για την 

ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, δηλαδή των διαπροσωπικών 

επαφών που διαθέτει ένας εργαζόμενος και έχει αναπτύξει τόσο εντός της 

επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται όσο και εκτός. Τα δίκτυα αυτά 

προσφέρουν υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη, λειτουργώντας ως 

«κοινότητες σταδιοδρομίας» (Parker & Arthur, 2000· Parker, Arthur & Inkson, 2004). 

Το εύρος των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων μελετούν οι Eby, Butts & 

Lockwood (2003) ως προγνωστικούς δείκτες της επιτυχίας στη σταδιοδρομία, 

εκτιμώντας ότι, τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά δίκτυα, αποτελούν 

ουσιαστικές πηγές υποστήριξης στη σταδιοδρομία των εργαζομένων. Οι ερευνητές 

αξιοποίησαν, με τον τρόπο αυτό, τη δεξιότητα του «γνωρίζειν ποιον», στηριζόμενοι 

στην παραδοχή ότι τα δίκτυα θεωρούνται βασικά στοιχεία για την επιτυχία στο 

πλαίσιο της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. Μάλιστα οι ερευνητικές τους υποθέσεις 

βασίζονται στην έννοια των «αναπτυξιακών» δικτύων (developmental networks), που 

διατυπώνουν πρώτη φορά οι Higgins & Kram, (2001), με σκοπό τη μελέτη του 
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mentoring63. Τα «αναπτυξιακά» δίκτυα απαρτίζονται από συναδέλφους, φίλους, 

οικογένεια και όσους συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και 

προέκυψαν, σύμφωνα με τους ερευνητές, από τη μελέτη της θεωρίας των κοινωνικών 

δικτύων (Higgins & Kram, 2001). Μία σειρά από μεταγενέστερες έρευνες υιοθετούν 

την έννοια των «αναπτυξιακών» δικτύων με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των 

εννοιών που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία (Cummings & Higgins, 2006· Dobrow 

& Higgins, 2005· Higgins, Dobrow & Chandler, 2008), χωρίς ωστόσο να τη συνδέουν 

με κάποιο τύπο κινητικότητας.  

 

Σύνδεση των «αναπτυξιακών» δικτύων με την κινητικότητα και πιο 

συγκεκριμένα με την αλλαγή επαγγέλματος πραγματοποιεί η Higgins (2001). Στην 

έρευνα της Higgins (2001) γίνεται σύνδεση των κοινωνικών δικτύων με την αλλαγή 

σταδιοδρομίας (όπως αναφέρουν οι Carless & Arnup, 2011), όπου μάλιστα γίνεται 

μία προσπάθεια συστηματικής μελέτης των κοινωνικών δικτύων και με την εστίαση 

στη μελέτη ενός τύπου κοινωνικών δικτύων, το οποίο η ίδια ονομάζει «δίκτυο 

προσώπων που παρέχουν υποστήριξη» (advice networks). Η Higgins (2001) εξετάζει 

την «ποικιλία» των δικτύων, την οποία διακρίνει σε δύο πτυχές: η πρώτη είναι το 

«εύρος»64 και η δεύτερη η «πυκνότητα»65. Έρχεται επίσης να προσθέσει στα 

παραπάνω ότι τα δίκτυα των ατόμων που προσφέρουν υποστήριξη, δεν δίνουν απλά 

πληροφορίες για νέες εργασιακές ευκαιρίες, όπως διατείνονται τα αποτελέσματα 

ερευνών που βασίζονται στις θεωρίες των κοινωνικών δικτύων (Granovetter, 1974), 

αλλά επιπλέον παρέχουν βοήθεια στο άτομο, στην εξεύρεση διεξόδου σε εντελώς 

καινούριες επαγγελματικές ευκαιρίες, αυξάνοντας τις πιθανότητές του να οδηγηθεί σε 

έναν νέο τρόπο σκέψης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας του, διευρύνοντας τους 

ορίζοντές του. Η Higgins (2001) σημειώνει ότι, παρόλο που οι ερευνητές των 

κοινωνικών δικτύων έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις που έχουν τα δίκτυα στην 

επαγγελματική άνοδο, οι επιπτώσεις τους σε σχέση με την αλλαγή σταδιοδρομίας δεν 

63 Το «mentoring» αφορά την παροχή συμβουλών, πληροφοριών ή καθοδήγησης από ένα άτομο με  
εμπειρία,  δεξιότητες  ή  γνώση  προς  ένα  άλλο  άτομο  με  σκοπό  την προσωπική  κι  επαγγελματική  
του  εξέλιξη» (Harvard Business Essentials, 2009, σ. 218). 
 
64 Το «εύρος» των δικτύων, όπως ορίζεται από τη Higgins (2001), αφορά τον αριθμό των ατόμων που 
συνθέτουν τα διαφορετικά δίκτυα. 
 
65 Η «πυκνότητα» των δικτύων, όπως ορίζεται από τη Higgins (2001), αφορά το βαθμό στον οποίο τα 
άτομα που προέρχονται από διαφορετικά δίκτυα γνωρίζονται ή συνδέονται μεταξύ τους. 
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έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, κάτι το οποίο η ίδια επιχειρεί, συσχετίζοντας 

τα κοινωνικά δίκτυα με την αλλαγή στη σταδιοδρομία του ατόμου. 

 

Μεταγενέστερη έρευνα της Higgins (2001), η οποία μελετά μία διαφορετική 

διάσταση των ατομικών δικτύων, είναι εκείνη των Lambert, Eby & Reeves (2006). Οι 

ερευνητές μελετούν την «ποιότητα» των δικτύων (network quality), την οποία 

επιμερίζουν σε δύο πτυχές: αυτή της ποικιλίας ή του εύρους των επαγγελματικών και 

κοινωνικών επαφών που το άτομο διαθέτει και της αξίας της πληροφορίας που 

λαμβάνει από τις επαγγελματικές και κοινωνικές του επαφές. Η συγκεκριμένη έρευνα 

συνδέει τη μελέτη των δικτύων με τη μελέτη της δικτύωσης στα πλαίσια της 

αναζήτησης εργασίας, χρησιμοποιώντας για τη μέτρησή της το εργαλείο που 

κατασκεύασαν οι Wanberg et al., (2000). Οι προαναφερόμενες έρευνες 

αξιοποιήθηκαν στο παρόν πόνημα, ακριβώς λόγω της σύνδεσης που πραγματοποιούν 

μεταξύ δικτύων, δικτύωσης και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στη σταδιοδρομία 

(δηλαδή αλλαγή σταδιοδρομίας και εύρεση εργασίας). Διεξοδική ανάλυση των 

ερευνών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων της παρούσας 

έρευνας, ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο, ενώ, παράλληλα, παρουσιάζονται οι πιο 

αντιπροσωπευτικές και σύγχρονες έρευνες διερεύνησης του φαινομένου της 

επαγγελματικής κινητικότητας.  
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Επαγγελματική Κινητικότητα – Εμπειρικές Προσεγγίσεις 
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικές και σύγχρονες έρευνες διερεύνησης του φαινομένου της 

επαγγελματικής κινητικότητας66, καθώς και σύγχρονα μεθοδολογικά και ερευνητικά 

εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών.  
 

4.1 Εμπειρική διερεύνηση της επαγγελματικής κινητικότητας 
Η μελέτη της σταδιοδρομίας αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται έρευνες από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως εκείνα 

της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς, των επιστημών της αγωγής αλλά και των οικονομικών της εργασίας. 

Οι διαφορετικές οπτικές στη μελέτη της σταδιοδρομίας αποτυπώνονται και στη 

διαφορετικότητα των επιστημονικών προσεγγίσεων που μελετούν φαινόμενα τα 

οποία συνδέονται με τη σταδιοδρομία.  

 

Μάλιστα, οι εμπειρικές έρευνες, που μελετούν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής κινητικότητας, εντάσσονται στο πεδίο μελέτης των επαγγελματικών 

αλλαγών. Οι πιο χαρακτηριστικές διαφορές των συγκεκριμένων ερευνών, σε σχέση 

με εκείνες που μελετούν τις αλλαγές στη σταδιοδρομία, είναι συνήθως η μεγάλη 

κλίμακα του δείγματος, όπως και το γεγονός ότι το δείγμα απαρτίζεται από άτομα που 

έχουν πραγματικά αλλάξει σταδιοδρομία (Harper, 1995· Markey & Parks, 1989· 

Parrado, et al., 2007) και δεν έχουν απλά εκφράσει την πρόθεση για αλλαγή (Blau, 

2000· Carless & Bernath, 2007· Donohue, 2007· Higgins, 2001· Rhodes & Doering, 

66 Η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο ή με άλλα λόγια μία οπτική διερεύνησης 
των επαγγελματικών αλλαγών που συντελούνται στη σταδιοδρομία των ατόμων. Ως εκ τούτου οι 
έρευνες στο συγκεκριμένο αντικείμενο φαίνεται να συνδέονται άρρηκτα με τη μελέτη των 
επαγγελματικών αλλαγών ή των αλλαγών στη σταδιοδρομία, όπως προκύπτει και από τις 
εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο του εν λόγω πονήματος.  
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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1993· Otto et al., 2010). Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση μακροχρόνιων 

ερευνών, με αντικείμενο μελέτης την επαγγελματική κινητικότητα, οι οποίες 

διενεργήθηκαν σε μεγάλα δείγματα του αμερικάνικου, αγγλικού, γερμανικού αλλά 

και αυστραλιανού εργατικού δυναμικού. 

 

Μία από τις πρώτες έρευνες με θέμα τη διερεύνηση της επαγγελματικής 

κινητικότητας, με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτού του είδους τις 

επιστημονικές έρευνες, είναι αυτή των Markey & Parks (1989). Οι ερευνητές 

μελέτησαν την επαγγελματική κινητικότητα σε δείγμα εκατομμυρίων Αμερικανών 

εργαζομένων, σε 6 διαδοχικές φάσεις, ξεκινώντας από το 1965 μέχρι και το 1987, 

ενώ η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω του Γραφείου Στατιστικών Μελετών του 

Αμερικάνικου Υπουργείου Εργασίας67. Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται ο 

ρυθμός κινητικότητας στο επάγγελμα από τον αριθμό των ατόμων που δήλωσαν 

διαφορετικό επάγγελμα μέσα σε δύο έτη, ως ποσοστό επί του συνόλου των 

εργαζομένων. Οι ερευνητές διερευνούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων (φύλο, ηλικία, καταγωγή και οικογενειακή κατάσταση) που 

πραγματοποιούν εθελοντικές και μη επαγγελματικές αλλαγές, όπως επίσης και το 

προφίλ των εργαζόμενων που πραγματοποιούν τέτοιου είδους μεταβάσεις. Σκοπός 

της έρευνας είναι, μέσα από τη μελέτη των επαγγελματικών μεταβάσεων, να 

διαμορφωθεί η κατανομή τους στους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς κλάδους.  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Harper (1995) πραγματοποιεί μία ανάλογη έρευνα σε 

δείγμα 19.442 Άγγλων ανδρών, εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, 

διερευνώντας χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα και το 

επάγγελμα, ως πιθανούς παράγοντες επίδρασης στην παραίτηση από το επάγγελμα. Ο 

Harper (1995) ορίζει την παραίτηση από το επάγγελμα ως τη συνθήκη εκείνη, κατά 

την οποία το άτομο, με τη δική του βούληση, εγκαταλείπει το επάγγελμα και 

πραγματοποιεί μετάβαση σε διαφορετικό επάγγελμα, για λόγους όπως η επίτευξη 

προαγωγής, υψηλότερων αποδοχών ή καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών. Ένα 

σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι, τα νεαρά άτομα και εκείνα 

67 To Γραφείο Στατιστικών Μελετών του Αμερικάνικου Υπουργείου Εργασίας άντλησε τα στοιχεία 
του από την έρευνα τρέχοντος πληθυσμού (The Current Population Survey - CPS), η οποία αποτελεί 
την πρωτογενή πηγή στατιστικών στοιχείων του εργατικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών 
(Πηγή: http://www.census.gov/programs-surveys/cps.html).  
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που έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι πιο πιθανό να αλλάξουν 

επάγγελμα.  

 

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται ως προς το πρώτο του σκέλος από την 

πιο πρόσφατη έρευνα των Parrado et al., (2007). Οι Parrado et al., (2007) 

πραγματοποιούν μακροχρόνια έρευνα σε χιλιάδες Αμερικανών εργαζομένων, 

συμπεριλαμβάνοντας στην έρευνά τους και τα δύο φύλα, με σκοπό τη μελέτη της 

επαγγελματικής και βιομηχανικής κινητικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

αξιοποιώντας τα δεδομένα του Panel Study of Income Dynamics (PSID)68. Οι 

Parrado et al., (2007) μετρούν την επαγγελματική κινητικότητα ως το ποσοστό των 

εργαζομένων που αναφέρουν διαφορετικό επάγγελμα σε σχέση με την τελευταία τους 

αναφορά. Στις μεταβλητές που εξετάζουν είναι ο μισθός, η εμπειρία, η προϋπηρεσία, 

η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση, το φύλο, η ηλικία, καθώς και το 

επάγγελμα αλλά και ο κλάδος της βιομηχανίας. Η έρευνα αυτή μελετά, εάν οι 

αλλαγές, που έχουν συντελεστεί στη σύνθεση της απασχόλησης της δεκαετίας του 

’80, συγκριτικά με τη δεκαετία του ’70, συνοδεύονται από μεγαλύτερες αλλαγές σε 

όρους επαγγελματικής και βιομηχανικής κινητικότητας. Επιπλέον εξετάζει την 

πιθανή σύνδεση των αλλαγών στο επάγγελμα με τις απώλειες στις αποδοχές. Για τη 

μέτρηση των επαγγελματικών αλλαγών, οι ερευνητές χρησιμοποιούν μία μονοψήφια 

επαγγελματική κωδικοποίηση, η οποία αποτελείται από οκτώ επαγγελματικές 

κατηγορίες. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας συνοψίζονται στα εξής τρία: α) 

οι άνδρες εργαζόμενοι που αλλάζουν επάγγελμα εμφανίζουν χαμηλότερες αποδοχές 

σε σχέση με εκείνους που δεν αλλάζουν, β) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και εκείνοι που 

έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλάζουν επάγγελμα λιγότερο συχνά, ενώ γ) τα 

χρόνια της τυπικής εκπαίδευσης βρέθηκαν να έχουν θετική και στατιστικά σημαντική 

επίδραση στις αποδοχές. Στο ίδιο θεματικό αντικείμενο και μάλιστα με το ίδιο δείγμα, 

αλλά με διαφορετική μεθοδολογία και καταγραφή των επαγγελματικών αλλαγών σε 

3ψήφια κωδικοποίηση, κινείται και η έρευνα των Kambourov & Manovskii (2004, 

2008).  

 

68 Η συλλογή των δεδομένων του Panel Study of Income Dynamics (PSID) ξεκίνησε το 1968 με ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 18.000 ατόμων και 5.000 οικογενειών που κατοικούσαν στις Η.Π.Α. 
Πληροφορίες σχετικά με αυτά τα άτομα και τους απόγονούς τους έχουν ληφθεί μέσω διαφόρων 
προσπαθειών συλλογής δεδομένων, τις οποίες οι Parrado et al., (2007), ονομάζουν μελέτες (Πηγή: 
http://psidonline.isr.umich.edu/). 
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Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα των Longhi & Brynin (2010), μελετώνται τόσο 

οι επαγγελματικές αλλαγές όσο και εκείνες που συνοδεύονται από εργασιακές 

αλλαγές. Η έρευνα γίνεται σε δείγμα Βρετανών αλλά και Γερμανών, αντλώντας 

δεδομένα, στην πρώτη περίπτωση, για τα έτη 1991 - 2006 από το British Household 

Panel Study (BHPS)69 και, στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά τη συνολική χρονική 

περίοδο 1984 - 2006, από το German Socio-Economic Panel (GSOEP)70. Μετρούν 

την αλλαγή στο επάγγελμα χρησιμοποιώντας την επαγγελματική ταξινόμηση ISCO71 

(με τη 2ψήφια κωδικοποίηση), χωρίς όμως να εστιάζουν στον αριθμό των 

επαγγελματικών αλλαγών, αλλά και χωρίς να βγάζουν συμπεράσματα για την 

επαγγελματική κινητικότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει αποκλειστικά την 

έκταση του φαινομένου της επαγγελματικής αλλαγής εντοπίζοντας τους 

εργαζόμενους εκείνους που αλλάζουν επάγγελμα με στόχο να διερευνήσει τους 

προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες που συνδέονται με τις επαγγελματικές 

αλλαγές και να εξετάσει τις επιπτώσεις που έχουν στο μισθό και στην εργασιακή 

ικανοποίηση των κινητικών εργαζόμενων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν σε γενικές 

γραμμές μία λιγότερο ικανοποιητική επαγγελματική κατάσταση για τα άτομα εκείνα 

που πραγματοποιούν μόνο επαγγελματικές αλλαγές, σε σύγκριση με εκείνα που 

αλλάζουν επάγγελμα αλλάζοντας ταυτόχρονα εργοδότη, ενώ ως θετική καταγράφεται 

η σύνδεση μεταξύ μισθού, εργασιακής ικανοποίησης και εκούσιων επαγγελματικών 

αλλαγών.   

 

Μία αντίστοιχη έρευνα που μελετά την αλλαγή στη σταδιοδρομία είναι εκείνη 

των Carless & Arnup (2011), οι οποίες την ορίζουν ως την επαγγελματική αλλαγή 

που δεν συνοδεύεται από άλλο τύπο κινητικότητας, όπως αλλαγή εργοδότη ή 

προαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Carless & Arnup (2011) είναι διαμήκης 

και καλύπτει μία μεγάλη κλίμακα των Αυστραλών εργαζομένων. Η βάση συλλογής 

των δεδομένων που χρησιμοποιείται στην εν λόγω έρευνα είναι η Household, Income 

69 Οι έρευνες του British Household Panel Survey ξεκίνησαν το 1991 και εξυπηρετούν πολλαπλούς 
ερευνητικούς σκοπούς (Πηγή: https://www.iser.essex.ac.uk/bhps). 
 
70 Πρόκειται για μία διαμήκη έρευνα 11.000 περίπου νοικοκυριών της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της 
Γερμανίας.   
(Πηγή: 
http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/GSOEP.aspx). 
 
71 Γίνεται σχετική αναφορά στο κεφάλαιο 1. 
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and Labour Dynamics (HILDA)72 της Αυστραλίας. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν 

ανά έτος, για το χρονικό διάστημα από το 2001 μέχρι και το 2006. Η συγκεκριμένη 

έρευνα έρχεται να διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες και προαναφερόμενες 

έρευνες, διότι εντοπίζει τις αδυναμίες και τους περιορισμούς τους, με σκοπό να μην 

τις συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της. Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή δε 

χρησιμοποιούνται επαγγελματικές ταξινομήσεις, όπως στις προηγούμενες, απλά 

γίνεται καταγραφή της επαγγελματικής αλλαγής. Επίσης, πρόκειται για μία έρευνα η 

οποία μελετά αποκλειστικά την αλλαγή σταδιοδρομίας, διακρίνοντάς την από άλλους 

τύπους κινητικότητας. Μάλιστα, το δείγμα μπορεί να ρωτήθηκε και για την πρόθεση 

διαφυγής από την θέση εργασίας που κατείχε τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ο 

κύριος στόχος της ερώτησης ήταν ο εντοπισμός των ατόμων που πραγματικά 

άλλαξαν επάγγελμα και ο διαχωρισμός τους από εκείνους που τελικά, αν και μπορεί 

να εξέφρασαν την πρόθεσή τους για επαγγελματική αλλαγή, δεν την 

πραγματοποίησαν. Η συγκεκριμένη έρευνα διερευνά συγκεκριμένους προγνωστικούς 

παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν στην επαγγελματική αλλαγή, ενώ 

παράλληλα, εκτός από τη διερεύνηση συγκεκριμένων δημογραφικών και 

οργανωσιακών χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά των ατόμων που αλλάζουν 

σταδιοδρομία, εξετάζει και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα. 

Τέλος, ένας ακόμη στόχος της εν λόγω έρευνας είναι η εξέταση της επίδρασης των 

επαγγελματικών αλλαγών στη σταδιοδρομία των ατόμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

συσχέτιση συγκεκριμένων μόνο, από τους υπό διερεύνηση προγνωστικούς 

παράγοντες, με την επαγγελματική αλλαγή. Όσον αφορά στις επιπτώσεις των 

αλλαγών στη σταδιοδρομία των ατόμων, η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή 

ασφάλεια βρέθηκαν να αυξάνονται, ενώ ο αριθμός των ωρών εργασίας μειώθηκε.   

 

Το κράμα των διαφορετικών προσεγγίσεων στο σχεδιασμό της μελέτης των 

επαγγελματικών αλλαγών δείχνει να αποτελεί μία καινοτομία της έρευνας των 

Carless & Arnup (2011). Η συγκεκριμένη έρευνα ανοίγει, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, πολλά πεδία για μελλοντική έρευνα, με τον παράγοντα «αναζήτηση 

εργασίας» (job search) να αποτελεί αντικείμενο κλειδί προς περαιτέρω διερεύνηση. Η 

αναζήτηση εργασίας, ως συμπεριφορά και προγνωστικός παράγοντας της αλλαγής 

72 Το Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey είναι μία επιτροπή 
ερευνών στην Αυστραλία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2001 και σκοπός της μεταξύ άλλων 
είναι η συλλογή πληροφοριών σε σχέση με την ευημερία του πληθυσμού, τη δυναμική της αγοράς 
εργασίας και τη δυναμική της οικογένειας (Πηγή: https://www.melbourneinstitute.com/hilda/). 
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σταδιοδρομίας, αποδεικνύεται ότι σχετίζεται θετικά με την αλλαγή σταδιοδρομίας (B 

= ,64, p < 0,01), αποτελώντας ένα σημαντικό εύρημα, το οποίο, σε συνδυασμό με μία 

ακόμη διαπίστωση των ερευνητών σχετικά με τη σημαντικότητα κατανόησης του 

ρόλου του κοινωνικού κεφαλαίου στις επιτυχημένες αλλαγές, συνέβαλαν σημαντικά 

στη διαμόρφωση του ερευνητικού προσανατολισμού της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 

 

4.2 Έρευνες και σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία ως μέσα διερεύνησης 

της επαγγελματικής κινητικότητας 
Στην προηγούμενη ενότητα, παρουσιάστηκαν κάποιες από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές έρευνες σχετικές με την επαγγελματική κινητικότητα που 

διενεργήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα πληθυσμού, με κοινά ή παρόμοια μεθοδολογικά 

χαρακτηριστικά και ερευνητικούς στόχους. Όπως θα έγινε αντιληπτό, οι 

συγκεκριμένες έρευνες δίνουν έμφαση κυρίως στην εξέταση των δημογραφικών 

παραγόντων για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του συγκεκριμένου 

φαινομένου.  

 

Εκτός από τις προαναφερόμενες έρευνες, αφετηρία των οποίων αποτελούν οι 

διαρθρωτικές αλλαγές73 που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας (Kambourov & 

Manovskii, 2004· Markey & Parks, 1989· Parrado, et al., 2007), υπάρχουν επίσης 

θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που προέρχονται από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία και έχουν αξιοποιηθεί για τη μελέτη της επαγγελματικής 

κινητικότητας.  

 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της παρούσας έρευνας, αφού προηγήθηκε μελέτη 

πρόσφατων διεπιστημονικών ερευνών που προσεγγίζουν με σύγχρονο τρόπο την 

έννοια της σταδιοδρομίας, αξιοποιήθηκαν κάποιοι από τους δημογραφικούς 

παράγοντες των προαναφερόμενων ερευνών μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα 

διερευνήθηκαν συγκεκριμένες στάσεις, συμπεριφορές και κοινωνικές μεταβλητές74. 

73 Οι διαρθρωτικές αλλαγές συντελούνται σε μία οικονομία κυρίως λόγω των τεχνολογικών 
καινοτομιών (Freeman & Soete, 2000), οι οποίες δεν διαχέονται στο σύνολό της προκαλώντας 
ανισορροπία και μεταβολές στις επενδύσεις και στην παραγωγή (Δεδουσόπουλος, 2002).    
 
74 Στην παρούσα έρευνα ως κοινωνικές μεταβλητές νοούνται η δικτύωση και τα κοινωνικά δίκτυα. 
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Οι έρευνες αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων του εν λόγω 

πονήματος και θα μπορούσαν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

• σε εκείνες που διερευνούν έννοιες που έχουν αναδυθεί από 

σύγχρονες θεωρίες σταδιοδρομίας, συνδέοντάς τες με παράγοντες που 

επιδρούν στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας - μεταξύ αυτών και της 

κινητικότητας - (Briscoe et al., 2006· Briscoe, Henagan, Burton & Murphy, 

2012· Eby et.al., 2003)  

• σε εκείνες που διερευνούν συγκεκριμένες κοινωνικές 

μεταβλητές, ως μεθόδους αναζήτησης εργασίας σε συνθήκες προετοιμασίας 

για κινητικότητα (Brown & Konrad, 2001· Higgins, 2001· Lambert et al., 

2006· Wanberg et al., 2000) 

 

Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί τα εργαλεία τριών εκ των προαναφερόμενων 

ερευνών, τα οποία αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 

 
4.2.1 Εμπειρική διερεύνηση της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας: 

Αποτελέσματα ερευνών και ερευνητικά εργαλεία 

Τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, νέες έννοιες και νέα μοντέλα 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τα νέα μοτίβα σταδιοδρομίας, τα οποία δείχνουν να 

δεσπόζουν στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα. Μία από αυτές τις έννοιες είναι η 

χωρίς όρια σταδιοδρομία (boundaryless career), για την οποία έχει γίνει εκτενής 

αναφορά στο 3ο κεφάλαιο του εν λόγω πονήματος. Η χωρίς όρια σταδιοδρομία 

στηρίχθηκε στη γενικότερη παραδοχή ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να 

προσφέρουν στους εργαζομένους τους εργασιακή σταθερότητα και εξέλιξη εντός των 

ορίων τους με αντάλλαγμα την αφοσίωσή τους σ’ αυτές (Arthur, 1994· Arthur & 

Rousseau, 1996a). Στα πλαίσια αυτής της συνθήκης, οι έννοιες που προσδιορίζουν το 

προφίλ του σύγχρονου εργαζόμενου είναι, μεταξύ άλλων, η ευελιξία, η κινητικότητα, 

η δικτύωση και τα δίκτυα, η συνεχής εκπαίδευση, οι οποίες συνδέονται θετικά με την 

εξέλιξή του εκτός των στενών οργανωσιακών ορίων (Sullivan & Arthur, 2006). 

 

Την τελευταία και πλέον δεκαετία, η έννοια της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας 

ενέπνευσε διάφορους ερευνητές (Cadin et al., 2000· Dany, 2003· Eby et.al., 2003· 

Ituma and Simpson, 2009· Pringle and Mallon, 2003· Stahl, Miller & Tung, 2002). 
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Μία από τις έρευνες που προσέγγισαν τον νέο αυτό όρο σταδιοδρομίας, είναι εκείνη 

των Eby et al., (2003), για την οποία υπάρχουν πολλές αναφορές τόσο σε 

βιβλιογραφικές έρευνες επισκόπησης όσο και σε εμπειρικές έρευνες. 

 

Οι Eby et al., (2003) πραγματοποιούν μία έρευνα, σκοπός της οποίας είναι η 

μελέτη της επιτυχίας, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η χωρίς όρια σταδιοδρομία. Από 

τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, οι ερευνητές εντοπίζουν την απουσία 

επαρκούς αριθμού εμπειρικών ερευνών. Έτσι λοιπόν, για να μελετήσουν την έννοια 

της επιτυχημένης σταδιοδρομίας, αρχικά την επιμερίζουν σε τρεις διαστάσεις 

(tripartite operationalization) και στη συνέχεια ορίζουν και εξετάζουν τους επιμέρους 

προγνωστικούς δείκτες της. Η επιλογή των προγνωστικών δεικτών προκύπτει από τις 

τρεις κατηγορίες μεταβλητών της σταδιοδρομίας χωρίς όρια (γνωρίζοντας-γιατί, 

γνωρίζοντας-πώς, γνωρίζοντας-ποιον), τους οποίους η ίδια η θεωρία ορίζει. Πιο 

συγκεκριμένα, ο δεύτερος, κατά σειρά, προγνωστικός δείκτης που εξετάζουν σε 

σχέση με την επιτυχία στη σταδιοδρομία, είναι η μεταβλητή «γνωρίζοντας-ποιον» 

(knowing whom). Αυτή η μεταβλητή περιλαμβάνει τα δίκτυα επαφών και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου (Arthur et al., 1995· Arthur et al., 1999), οι οποίες 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται εντός και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος, 

είτε πρόκειται για κοινωνικές είτε για επαγγελματικές επαφές (Arthur et al., 1995· 

Parker & Arthur 2002). Στη συγκεκριμένη έρευνα, εξετάζονται τρεις προγνωστικοί 

δείκτες της παραπάνω μεταβλητής. Πρόκειται για την εμπειρία σε μία μεντορική 

σχέση (experience in a mentoring relationship), για την ευρύτητα των δικτύων εντός 

των οργανισμών και για την ευρύτητα των δικτύων εκτός των οργανισμών 

(extensiveness of networks within and outside the organization).  

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι Eby et al., (2003) επιχειρούν, αξιοποιώντας την 

έννοια της σταδιοδρομίας χωρίς όρια, να διευρύνουν την έννοια της δικτύωσης, μέσω 

της σύνδεσής της με την επιτυχία στη σταδιοδρομία. Μελετούν τη δικτύωση ως 

δεξιότητα σταδιοδρομίας, εξετάζοντάς την ως προγνωστικό δείκτη της επιτυχίας στη 

σταδιοδρομία σε δείγμα επαγγελματιών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών 

σχολών, αφαιρώντας από αυτό άτομα, τα οποία, είτε ακούσια είτε εκούσια, ήταν 

άνεργα κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας. Και παρόλο που συνδέουν τη 

δικτύωση με την επιτυχία, αφετηρία τους αποτελούν έρευνες που συνδέουν τη 

δικτύωση είτε με την προαγωγή (Burt, 1997) είτε με την κινητικότητα μεταξύ θέσεων 
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εργασίας (job mobility) (Granovetter, 1973), ή έρευνες που την εξετάζουν ως μέθοδο 

αναζήτησης εργασίας και επανένταξης στην αγορά εργασίας (Eby & Buch, 1994· 

Wanberg et al., 2000).  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, και με σκοπό τη μέτρηση της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας, οι Briscoe et al., (2006) κατασκεύασαν ένα εργαλείο μέτρησης 

στάσεων απέναντι στη χωρίς όρια σταδιοδρομία, το οποίο ονόμασαν «κλίμακα 

στάσεων της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» (boundaryless career attitudes scale) και 

πρώτοι το επικύρωσαν μέσα από την εφαρμογή του στο ερευνητικό τους έργο. Το 

εργαλείο αυτό, αποτελείται από δύο κλίμακες που μετρούν τις εξής στάσεις: την 

«χωρίς όρια νοοτροπία» (boundaryless mindset) και την «προτίμηση κινητικότητας» 

(mobility preference), παρουσιάζοντας ικανοποιητικούς εσωτερικούς δείκτες 

αξιοπιστίας (a = 0,89 και a = 0,75, αντίστοιχα). Η εφαρμογή των εργαλείων γίνεται 

στα πλαίσια ερευνητικού έργου, το οποίο απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές 

έρευνες, αξιοποιώντας δείγμα προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι φοιτούν σε τμήματα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακών φοιτητών σε αντίστοιχα τμήματα και 

εργαζομένων σε μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων του 

κατασκευαστικού τομέα.  

 

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα της πρώτης έρευνας είναι η αδυναμία 

συσχέτισης - παρά μόνο στο δείγμα των μεταπτυχιακών φοιτητών (r = ,33, p < 0,01) - 

της «χωρίς όρια νοοτροπίας» με την «προτίμηση κινητικότητας», εύρημα το οποίο 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ένα άτομο μπορεί να διακρίνεται από τη νοοτροπία της 

«χωρίς όρια» σταδιοδρομίας, χωρίς απαραίτητα να προτιμά να αλλάζει θέσεις 

εργασίας. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι η θετική αλλά μέτρια συσχέτιση 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας, που διακρίνουν το σύγχρονο εργαζόμενο, με τις 

δύο κλίμακες (r = ,41, p < 0,01, για την «χωρίς όρια νοοτροπία» και r = ,11, p < 0,05, 

για την «προτίμηση κινητικότητας»), χωρίς όμως να βρεθεί στατιστικά σημαντική 

συσχέτισή τους με την κινητικότητα που έχει λάβει χώρα. Η κινητικότητα στη 

συγκεκριμένη έρευνα μετρήθηκε με βάση τον αριθμό αλλαγής των θέσεων εργασίας 

που πραγματοποίησαν οι ερωτώμενοι σε διάστημα ενός έτους και από τον αριθμό των 

εργοδοτών που άλλαξαν το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης 

τόσο του πρώτου δείκτη κινητικότητας όσο και του δεύτερου δείκτη δεν φανέρωσαν 

την ύπαρξη κάποιας σχέσης με καμία από τις δύο κλίμακες του εργαλείου (r = - ,023, 
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για την «χωρίς όρια νοοτροπία» και r = - ,053, για την «προτίμηση κινητικότητας»). 

Το εύρημα αυτό, σύμφωνα με τους Briscoe et al., (2006), φαίνεται να είναι το πιο 

σημαντικό από όλα, μιας και καταδεικνύει την απουσία ύπαρξης σύνδεσης μεταξύ 

της «πραγματικής» κινητικότητας - δηλαδή των αλλαγών που έχουν ήδη συμβεί στη 

σταδιοδρομία ενός ατόμου - και της νοοτροπίας που επιτάσσει η χωρίς όρια 

σταδιοδρομία.  

 

Οι Briscoe et al., (2006) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κινητικότητα δεν 

θα πρέπει να ταυτίζεται με τη στάση ή το αποτέλεσμα μιας σταδιοδρομίας που 

κινείται στο πλαίσιο που η «χωρίς όρια» σταδιοδρομία θέτει. Οι Briscoe et al., (2006) 

προσφέρουν το συγκεκριμένο εργαλείο για ακαδημαϊκό διάλογο στο πεδίο της 

μελέτης θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία, παρέχοντας τη δυνατότητα σε 

άλλους ερευνητές να προτείνουν νέες νοηματοδοτήσεις και πρακτικές. Οι Sullivan & 

Baruch (2009) θεωρούν από την πλευρά τους ότι η κατασκευή και εφαρμογή του 

εργαλείου αυτού αποτελεί μία σημαντική πρόοδο στη μελέτη της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας, διότι προσφέρει στους μελλοντικούς ερευνητές έναν κοινό τρόπο 

μέτρησης της συγκεκριμένης έννοιας και κατ’ επέκταση έναν πιο εύκολο τρόπο 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων.   

 

Από την έρευνα των Briscoe et al., (2006) και έπειτα, ανοίγεται ένα πεδίο 

σύνδεσης σύγχρονων εννοιών σταδιοδρομίας με το φαινόμενο της κινητικότητας και 

των αλλαγών που πραγματοποιούν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Το προαναφερόμενο 

εργαλείο αξιοποιείται και από μεταγενέστερες έρευνες για τον ίδιο σκοπό (Hess, 

Jepsen & Dries, 2012· Howes & Goodman-Delahunty, 2015). Μάλιστα, το 2012 ο 

Briscoe, με νέα ερευνητική ομάδα, έρχεται να διερευνήσει το εργαλείο που 

κατασκεύασε το 2006 στο νέο πλαίσιο που η οικονομική κρίση στην Αμερική 

διαμόρφωσε. Συγκεκριμένα, οι Briscoe et al., (2012) αξιοποιούν ένα δείγμα 

εργαζομένων ατόμων, με σκοπό να διερευνήσουν τη στάση που κρατούν απέναντι 

στη σταδιοδρομία τους και την επίδραση που έχουν οι υπό διερεύνηση στάσεις στη 

συμπεριφορά κατά την αναζήτηση εργασίας, στην εργασιακή απόδοση, στην 

επιτυχημένη σταδιοδρομία και στην ψυχολογική ευημερία. Οι ερευνητές, για τη 

διερεύνηση της συμπεριφοράς κατά την αναζήτηση εργασίας, εφάρμοσαν την πρώτη 

κλίμακα του εργαλείου των Briscoe et al., (2006) - δηλαδή την πρώτη κλίμακα της 

«χωρίς όρια νοοτροπίας» (boundaryless mindset) -, υποθέτοντας ότι θα συνδεθεί 
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θετικά με την αναζήτηση σύναψης εξωτερικών σχέσεων, στην οποία οι εργαζόμενοι 

προβαίνουν στα πλαίσια της δικτύωσης. Η αναζήτηση σύναψης σχέσεων εκτός 

εργασιακού περιβάλλοντος νοείται από τους ερευνητές ως μία δεξιότητα δικτύωσης 

και ανάπτυξης δικτύων, η οποία συνάδει με την περιγραφή της έννοιας του 

«γνωρίζειν ποιον», όπως έχει οριστεί από τους DeFillippi & Arthur (1994), η οποία 

αποτελεί μία εκ των τριών δεξιοτήτων που διατυπώνουν, στην προσπάθειά τους να 

δώσουν μορφή στη χωρίς όρια σταδιοδρομία.  

 
4.2.2 Δικτύωση και Δίκτυα κατά την αναζήτηση εργασίας: Αποτελέσματα 

ερευνών και ερευνητικά εργαλεία 

Σε αυτή την κατηγορία ερευνών ανήκουν κι αυτές που πραγματοποιούνται σε 

άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά 

εργασίας, δηλαδή βρίσκονται σε κατάσταση προετοιμασίας για να πραγματοποιήσουν 

κάποιου είδους μετάβαση. Δύο έρευνες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία 

ερευνών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Κοινό χαρακτηριστικό των ερευνών αυτών 

είναι η κατασκευή εργαλείων για τη διερεύνηση των κοινωνικών μεταβλητών 

(δικτύωση και δίκτυα) που και η παρούσα έρευνα εξετάζει.  

 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο κινείται η έρευνα των Wanberg et al., (2000), η 

οποία εξετάζει την έννοια της δικτύωσης είτε ιδωμένη ως εργαλείο αναζήτησης 

εργασίας είτε ως συμπεριφορά κατά την αναζήτηση εργασίας. Η έρευνα των 

Wanberg et al., (2000), όπως και άλλες ανάλογες έρευνες (Lambert et al., 2006· 

Tziner et al., 2004· Van Hoye et al., 2009), έρχεται να συνδέσει τη δικτύωση με 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία και η 

προορατικότητα75. 

  

Οι ερευνητές κατασκευάζουν τρία εργαλεία, με σκοπό τη μελέτη των 

προγνωστικών δεικτών και των αποτελεσμάτων που έχει η δικτύωση ως μέθοδος 

αναζήτησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι τους είναι: (α) να σκιαγραφήσουν 

και να περιγράψουν τη δικτύωση ως μία τεχνική αναζήτησης εργασίας, (β) να 

μελετήσουν μεταβλητές, όπως η προσωπικότητα και η «άνεση» στη δικτύωση, ως 

πιθανούς δείκτες της «έντασης» στη δικτύωση και (γ) να συνοψίσουν συγκεκριμένα 

75 Ο όρος της προορατικότητας, ο οποίος στη βιβλιογραφία συναντάται ως «proactivity», στην 
ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί και ως «πρόληψη με δράση». 
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αποτελέσματα επανένταξης στην αγορά εργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έρευνα (σ. 492). Οι Wanberg et al., (2000), στην έννοια της «έντασης» στη δικτύωση 

(networking intensity) περιλαμβάνουν τόσο τις συμπεριφορές δικτύωσης που 

χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας όσο και τη συχνότητα, με 

την οποία εμφανίζονται αυτές οι συμπεριφορές (σ. 492) και την ορίζουν ως τη 

συχνότητα και την ένταση της χρήσης της δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας (σ. 

495). Το εργαλείο που κατασκευάζουν για τη μέτρηση της έντασης στη δικτύωση 

αποτελείται από 6 προτάσεις αυτοαναφοράς οι οποίες διερευνούν το πόσες φορές 

προέβησαν τα άτομα σε αναζήτηση εργασίας αξιοποιώντας τη δικτύωση. Η 

αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου ήταν 0,89. Για τη μελέτη της «άνεσης» στη 

δικτύωση χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο 8 προτάσεων αυτοαναφοράς, σκοπός του 

οποίου ήταν η μέτρηση του επιπέδου της άνεσης στην ιδέα της δικτύωσης. Η 

αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου ήταν 0,79. Από την επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι η ένταση και η άνεση στη δικτύωση είναι δύο 

διακριτοί παράγοντες.   

 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε ανέργους, οι οποίοι λάμβαναν επίδομα ανεργίας 

και είχαν περάσει από τη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία αναζητούσαν ενεργά εργασία. Κατά τη μεταπαρακολούθηση 

που πραγματοποιήθηκε εννέα μήνες αργότερα, διαπιστώθηκε ότι, από το 57% των 

συμμετεχόντων που απάντησαν σε αυτή τη φάση της έρευνας, το 70% επανεντάχθηκε 

στην αγορά εργασίας. Οι ερωτήσεις αλλά και η έρευνα σχεδιάστηκαν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι 

ερωτώμενοι ενημερώθηκαν για την εργασία την οποία τελικά βρήκαν, για την 

εργασιακή τους ικανοποίηση και για την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν τη νέα τους 

εργασία.   

 

Όσον αφορά στις πιθανές αδυναμίες που οι ίδιοι οι ερευνητές εντοπίζουν μέσα 

από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, συνοψίζονται στις παρακάτω: Η εν λόγω 

έρευνα δεν κατάφερε να αναδείξει την ένταση στη δικτύωση, καθώς και τη δικτύωση 

εν γένει, ως τη μοναδική ή την καλύτερη μέθοδο αναζήτησης εργασίας που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε εργασιακό αποτέλεσμα. Αν και οι Wanberg et al., (2000) 

αναδεικνύουν τη δικτύωση ως ένα χρήσιμο εργαλείο, παρόλα αυτά προτείνουν να 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και με άλλες μεθόδους αναζήτησης εργασίας. Μία 
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ακόμα αδυναμία που εντοπίζουν οι ερευνητές, αφορά στην απουσία της διάστασης 

που μελετά την ποιότητα της δικτύωσης, κάτι το οποίο μεταγενέστερα μελετούν οι 

Lambert et al., (2006). Οι Wanberg et al., (2000) θεωρούν ότι ο βαθμός στον οποίο το 

άτομο δικτυώνεται, δεν συνεπάγεται ότι το κάνει και αποτελεσματικά. Θεωρούν ότι 

το είδος και η ποιότητα των επαφών, διαστάσεις τις οποίες δεν έχουν εξετάσει στη 

συγκεκριμένη έρευνα, παίζουν σημαντικό ρόλο στη δικτύωση. Με τις 

προαναφερόμενες αδυναμίες της έρευνας των Wanberg et al., (2000) έρχονται να 

συμφωνήσουν μεταγενέστεροι ερευνητές (Fleig-Palmer, Luthans & Mandernach, 

2009· Forret, 2014· Van Hoye, Van Hooft & Lievens, 2009). Ειδικότερα η απουσία 

μελέτης της αποτελεσματικότητας της δικτύωσης (Fleig-Palmer, Luthans & 

Mandernach, 2009), καθώς και η απουσία μελέτης της ποιότητας, του μεγέθους και 

της σύνθεσης του κοινωνικού δικτύου (Van Hoye et al., 2009), φαίνεται να 

αποτελούν κοινό τόπο αναφορικά με τις αδυναμίες που εντοπίζονται στην 

προαναφερόμενη έρευνα, αν και τα εργαλεία των Wanberg et al., (2000) έχουν 

εφαρμοστεί σε πολλές μεταγενέστερες έρευνες, όπως σε αυτή των Lambert et al., 

(2006). 

   

Τρία χρόνια αργότερα, οι Lambert et al., (2006) έρχονται να μελετήσουν 

πτυχές των προσωπικών δικτύων, δηλαδή τις κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές 

των ερωτώμενων, και να τις συνδέσουν με τη δικτύωση. Σε αυτή την έρευνα, τα 

δίκτυα δεν συνδέονται με την επιτυχία στη σταδιοδρομία αλλά ούτε με την 

αναζήτηση εργασίας ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, αν και οι ερευνητές τα 

θεωρούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον άνεργο. Οι Lambert et al., (2006) 

μελετούν αποκλειστικά τα δίκτυα και τη δικτύωση σε σχέση με συγκεκριμένους 

προγνωστικούς δείκτες. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούν δύο διαφορετικές πτυχές 

τους, ώστε να διερευνήσουν το βαθμό στον οποίο  διάφορες κοινωνικο-δημογραφικές 

μεταβλητές (φύλο, φυλή, ηλικία) και μια μεταβλητή που αφορά την προσωπικότητα 

(proactive personality) λειτουργούν ως προγνωστικοί δείκτες της δικτύωσης και των 

δικτύων. Η πρώτη πτυχή την οποία εξετάζουν είναι η «ποιότητα» των δικτύων 

(network quality) και, με αφορμή την απουσία ύπαρξης εργαλείου μέτρησής τους, 

κατασκευάζουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο την μετρά. Την ποιότητα των δικτύων 

τη διακρίνουν σε δύο επιμέρους διαστάσεις, οι οποίες είναι: (α) η «ποικιλία ή το 

εύρος» μεταξύ των επαφών του δικτύου (network diversity) και (β) η «αξία της 

πληροφορίας» που λαμβάνει το άτομο από τις επαφές του (information value) (σ. 
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357). Η έννοια της ποιότητας των δικτύων προέκυψε, όπως αναφέρουν οι Lambert et 

al., (2006), μέσα από τη μελέτη άρθρων θεωρητικών του κοινωνικού κεφαλαίου 

(Burt, 1992· Granovetter, 1973). Όσον αφορά στη διαμόρφωση των επιμέρους 

διαστάσεών της (ποικιλία των δικτύων και αξία της πληροφορίας), οι Lambert et al., 

(2006) βασίστηκαν τόσο σε έρευνες που συνδέουν τη δικτύωση με την αναζήτηση 

εργασίας (Brown & Konrad, 2001) όσο και σε έρευνες που τη συνδέουν με τη 

σταδιοδρομία χωρίς όρια (Raider & Burt, 1996), αν και στο εμπειρικό κομμάτι της 

έρευνας δεν επιχειρήθηκε να γίνει κανενός είδους σύνδεση μεταξύ της 

προαναφερόμενης θεωρίας με τις έννοιες της δικτύωσης ή των δικτύων. Η δεύτερη 

πτυχή της έρευνας είναι η «ένταση» της δικτύωσης (networking intensity), την οποία 

μελετούν χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο που κατασκεύασαν οι Wanberg et 

al., (2000). Η «ένταση» της δικτύωσης ορίζεται ως η συχνότητα και η ένταση με την 

οποία τα άτομα έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους για να πάρουν 

πληροφορίες, οδηγίες ή συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τη 

διαδικασία αναζήτησης εργασίας (σ. 357).  

 

Η έρευνα των Lambert et al., (2006) πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 146 

εργαζομένων, οι οποίοι, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών μετά την 

απόλυσή τους, επαναπροσλήφθηκαν από διαφορετικούς εργοδότες. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, σε σχέση με τις πτυχές και τις διαστάσεις της δικτύωσης, 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: (α) η «ποιότητα» της δικτύωσης βρέθηκε να είναι 

τόσο εννοιολογικά όσο και στατιστικά διακριτή από την «ένταση» (β) η «ποιότητα» 

της δικτύωσης βρέθηκε εμπειρικά ότι είναι πολυδιάστατη, επιβεβαιώνοντας έτσι την 

αρχική της διάκριση (ποικιλία των δικτύων και αξία της πληροφορίας). Ειδικότερα, 

στατιστικά σημαντική και θετική βρέθηκε να είναι η συσχέτιση μεταξύ της 

«έντασης» στη δικτύωση και της «αξίας της πληροφορίας» (r = ,52, p < 0,01), 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση και αποδίδεται από τους 

ερευνητές στην ενεργό δράση του ατόμου να αναπτύξει επαφές και να βασιστεί σε 

αυτές. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι (γ) η «ένταση» της δικτύωσης και η «ποικιλία» 

συνδέονται αρνητικά μεταξύ τους, σε μικρό μεν αλλά στατιστικά σημαντικό βαθμό (r 

= –,16, p < 0,05). Το συγκεκριμένο εύρημα οι ερευνητές το αποδίδουν στην ανάγκη 

των ατόμων να σχεδιάζουν προσεχτικά τις κινήσεις τους, ώστε να αναπτύσσουν ένα 

ποικίλο και διαφορετικό δίκτυο προσωπικών και επαγγελματικών επαφών, χωρίς να 

επικεντρώνονται απλά και μόνο στην εντατική δικτύωση. Τέλος, με ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον οι Lambert et al., διαπίστωσαν την αρνητική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο επιμέρους διαστάσεων που συνθέτουν την «ποιότητα» στη 

δικτύωση (r = –,34, p < ,01).  

 

Σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, τα αποτελέσματα κατέδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της ηλικίας και της «ποικιλίας» των επαγγελματικών και κοινωνικών επαφών, 

καθώς και μεταξύ της «προορατικής» προσωπικότητας (proactive personality) και της 

«έντασης» στη δικτύωση. Μεταγενέστερες έρευνες τοποθετούν την έρευνα των 

Lambert et al., (2006) είτε ανάμεσα σε εκείνες που εστιάζουν στη μελέτη της 

προορατικής συμπεριφοράς του ατόμου σε σχέση με τη δικτύωσή του (Grant & 

Ashford, 2008· Zhu, Woo, Porter & Brzezinski, 2013) είτε σε εκείνες που μελετούν 

τη δικτύωση ως συμπεριφορά κατά την αναζήτηση εργασίας (Hallqvist & Hydén, 

2012· Fleig-Palmer, Luthans & Mandernach, 2009). Κλείνοντας, οι Lambert et al., 

(2006) προτείνουν σε μελλοντικούς ερευνητές να περιλαμβάνουν στις έρευνές τους 

τη διαφορετικότητα και την ποικιλία των δικτύων, όταν πρόκειται να μελετήσουν το 

φαινόμενο της επαγγελματικής επανένταξης. 

 

Οι δύο προαναφερόμενες έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγμα ατόμων που 

αναζητούν εργασία και επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Σε 

αντίστοιχο ερευνητικό πλαίσιο κινείται και η Higgins (2001), που έρχεται να 

συνδέσει την αλλαγή σταδιοδρομίας με τα δίκτυα στα οποία απευθύνεται το άτομο, 

όταν καλείται να πάρει αποφάσεις για την σταδιοδρομία του. Σκοπός της έρευνας της 

Higgins (2001) είναι να μελετήσει το πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν την 

απόφαση του ατόμου να αλλάξει σταδιοδρομία (Higgins, 2001, σ. 597). 

Επικεντρώνεται στην αλλαγή σταδιοδρομίας, η οποία προκύπτει αποκλειστικά από 

την απόφαση του ατόμου, υιοθετώντας ταυτόχρονα έναν «συντηρητικό», όπως τον 

ονομάζει, ορισμό της. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ως αλλαγή σταδιοδρομίας τη 

συνύπαρξη τριών προϋποθέσεων: η πρώτη αφορά στην αλλαγή εργοδότη, η δεύτερη 

στην αλλαγή των εργασιακών καθηκόντων και η τρίτη στην προσωπική τους 

εκτίμηση/αντίληψη ότι η αλλαγή που πραγματοποίησαν ήταν αλλαγή σταδιοδρομίας 

(σ. 602-603). Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα αποτελούνταν από αποφοίτους 

MBA προγράμματος πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Διενεργήθηκε από το φθινόπωρο μέχρι και την άνοιξη του 1996, περίοδο κατά την 
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οποία η αναζήτηση εργασίας και η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων βρίσκονται, 

σύμφωνα με την ερευνήτρια, στην ακμή τους.  

 

Για τη μέτρηση της αλλαγής στη σταδιοδρομία, η Higgins (2001) δίνει στους 

ερωτώμενους να συμπληρώσουν μία λίστα επαγγελμάτων, ώστε να συγκρίνει το 

τελευταίο επάγγελμα που έχουν ασκήσει, σε σχέση με αυτό που σκέφτονται να 

ασκήσουν στο μέλλον. Για να διασφαλίσει η ερευνήτρια ότι πρόκειται για 

επαγγελματική αλλαγή, ρωτά τα άτομα που καλούνται να λάβουν μία επαγγελματική 

απόφαση αν θεωρούν τη νέα εργασία τους ως μία επαγγελματική αλλαγή σε 

σύγκριση με εκείνη που έκαναν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.   

 

Για τη διερεύνηση της αλλαγής στη σταδιοδρομία η Higgins (2001) εξετάζει, 

μεταξύ άλλων παραγόντων, την ποικιλία (diversity) «των δικτύων προσώπων που 

παρέχουν υποστήριξη» (advice networks). Τα δίκτυα αυτά τα αξιοποιούν τα άτομα 

κατά την αναζήτηση εργασίας και δημιουργίας ευκαιριών σταδιοδρομίας. Η ποικιλία 

των συγκεκριμένων δικτύων διακρίνεται με βάση δύο πτυχές: το «εύρος» (range) και 

την «πυκνότητα» (density) τις οποίες ακολούθως συσχετίζει με την πιθανότητα 

αλλαγής σταδιοδρομίας. Το εύρος μετράται με βάση τον αριθμό των διαφορετικών 

σχεσιακών πλαισίων (relationship contexts) με τα οποία οι ερωτώμενοι διατηρούν 

δεσμούς, ενώ η πυκνότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα πρόσωπα που 

παρέχουν υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας γνωρίζονται και συνδέονται 

μεταξύ τους (σ. 598-599). Στην προαναφερόμενη έρευνα των Lambert et al., (2006), 

η ποικιλία στη δικτύωση χρησιμοποιείται ως επιμέρους διάσταση της ποιότητας στη 

δικτύωση και ορίζεται ως η «ποικιλία ή εύρος μεταξύ των επαφών του δικτύου». Με 

άλλα λόγια η Higgins (2001), επιμερίζει την ποικιλία των δικτύων προσώπων που 

παρέχουν υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας σε δύο διαστάσεις, δεν ταυτίζει 

την ποικιλία με το εύρος και εισάγει την έννοια της πυκνότητας. Ως μεταβλητή 

αναζήτησης εργασίας ορίζεται η «ένταση στην αναζήτηση σταδιοδρομίας» (career 

search intensity), η οποία, σε αντίθεση με τον τρόπο που τη μελετούν οι Wanberg et 

al., (2000), περιορίζεται στη μέτρηση του αριθμού των βιογραφικών που οι 

ερωτώμενοι έστειλαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας. Η ένταση στην 

αναζήτηση σταδιοδρομίας, στη Higgins (2001), χρησιμοποιείται ως δείκτης ροπής 

στην αλλαγή σταδιοδρομίας, σε αντίθεση με τους Wanberg et al., (2000), όπου η 

ένταση της δικτύωσης νοείται ως η χρήση της δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας. 
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Από την έρευνα της Higgins (2001) προέκυψαν αφενός η σύνθεση των 

δικτύων υποστήριξης και αφετέρου οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα 

αλλαγής σταδιοδρομίας. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα έρχονται να δείξουν την 

επίδραση που έχουν οι διαφορετικές πτυχές των δικτύων συμβούλων στην 

πιθανότητα επαγγελματικής αλλαγής. Έτσι λοιπόν, η ποικιλία (diversity) έδειξε να 

συνδέεται θετικά με την πιθανότητα αλλαγής σταδιοδρομίας, το εύρος (range) να 

συνδέεται θετικά με την πιθανότητα αλλαγής σταδιοδρομίας σε στατιστικά 

σημαντικό  βαθμό (log odd = 0,63, p < 0,05), σε αντίθεση με την πυκνότητα 

(density), η οποία βρέθηκε να πραγματοποιεί αρνητική συσχέτιση, χωρίς όμως να 

είναι στατιστικά σημαντική (log odd = -1,13, p > 0,10). 

 

Η έρευνα της Higgins (2001) έρχεται να βασιστεί πάνω στις ήδη υπάρχουσες 

θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών δικτύων, μελετώντας τα πρόσωπα που 

παρέχουν υποστήριξη, όχι μόνο ως προς τη δομή και τη σύνθεσή τους, όπως 

προγενέστερες έρευνες (Burt 1992· Granovetter, 1974), αλλά σε σχέση με την 

επίδραση που έχουν στη σταδιοδρομία του ατόμου και δη στην απόφαση για αλλαγή. 

Η Higgins (2001), ενώ εξετάζει τα δίκτυα σε σχέση με την αλλαγή σταδιοδρομίας, 

αφήνει εκτός έρευνας τη διερεύνηση της δικτύωσης, την οποία δεν συνδέει ούτε με 

την αλλαγή, αλλά ούτε με την αναζήτηση εργασίας, όπως αντίστοιχα πραγματοποιεί 

η Lambert et al., (2006).  

 

Ουσιαστικά, η έρευνα της Higgins (2001) είναι ίσως η μοναδική έρευνα που 

συνδέει τα δίκτυα με την επαγγελματική αλλαγή (όπως αναφέρουν οι Carless & 

Arnup, 2011). Κάτι αντίστοιχο επιχειρεί και η έρευνα των Lambert et al., (2006), η 

οποία όμως εξετάζει τα κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα του ατόμου, καθώς και 

τη δικτύωση σε σχέση με δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, χωρίς όμως να διερευνά πιθανά αποτελέσματα που μπορεί να 

επιφέρουν στη σταδιοδρομία των ατόμων (π.χ. προαγωγές, αλλαγές εργοδοτών, 

επαγγελματικές αλλαγές κ.α.).  

 

Σε πιθανή βιβλιογραφική επισκόπηση, ελάχιστες είναι οι έρευνες που 

συνδέουν τη δικτύωση με κάποιο αποτέλεσμα στη σταδιοδρομία. Οι έρευνες αυτές 

μελετούν κυρίως τη σχέση μεταξύ δικτύωσης και προαγωγών (Forret & Dougherty, 

2004· Wolf & Moser, 2010), ενώ μία είναι μόνο η έρευνα - όπως διατείνονται οι ίδιοι 
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οι ερευνητές της Wolf & Moser (2010) - που μελετά τη σύνδεση μεταξύ εργασιακής 

κινητικότητας (δηλ. αλλαγής εργοδότη) και δικτύωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Μεθοδολογία 
 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής 

κινητικότητας. Η διερεύνηση του εν λόγω φαινομένου έγινε μέσα από την καταγραφή 

του συνόλου των επαγγελματικών αλλαγών ατόμων, τα οποία στο παρελθόν είχαν 

υπάρξει κινητικά σε επίπεδο σταδιοδρομίας. Έπειτα από συστηματική μελέτη της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας και των πιο πρόσφατων εμπειρικών ερευνών εντοπίστηκαν 

πιθανά ερευνητικά κενά, βάσει των οποίων τέθηκαν σε μία πρώτη φάση οι ακόλουθοι 

ερευνητικοί στόχοι: 

1. να διερευνηθεί η στάση των κινητικών  - σε επίπεδο σταδιοδρομίας - ατόμων 

στο πλαίσιο που ορίζει η έννοια της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας,  

2. να διερευνηθεί η συμπεριφορά των κινητικών - σε επίπεδο σταδιοδρομίας -

ατόμων σε σχέση με την άνεση και την ένταση της δικτύωσή τους κατά τη 

διαδικασία αναζήτησης εργασίας, 

3. να διερευνηθεί η ποιότητα των κοινωνικών δικτύων ή δικτύων σταδιοδρομίας  

που διαθέτουν και αξιοποιούν τα κινητικά  - σε επίπεδο σταδιοδρομίας  - 

άτομα. 

 

Οι παραπάνω ερευνητικοί στόχοι τέθηκαν προκειμένου να συμβάλουν στην 

ανάδειξη των διαστάσεων εκείνων που διαμορφώνουν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής κινητικότητας. Στη συνέχεια της έρευνας οι διαστάσεις της 

επαγγελματικής κινητικότητας θα αποτυπωθούν μέσα από την κατασκευή ενός 

μοντέλου δομικών εξισώσεων, το οποίο καλείται να ελέγξει μία σειρά ερευνητικών 

υποθέσεων. Οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες θα ελεγχθούν μέσα από την 

αξιοποίηση της μεθόδου της μοντελοποίησης θα οδηγήσουν στη διεξαγωγή ασφαλών 
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συμπερασμάτων ως προς την επίδραση που ασκούν στην επαγγελματική 

κινητικότητα οι επιμέρους διαστάσεις της. Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή στοχεύει 

στην εξέταση της επίδρασης που ασκούν στην επαγγελματική κινητικότητα οι εξής 

διαστάσεις: 

• η Νοοτροπία της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας, η οποία αποτυπώνει τη στάση 

των κινητικών - σε επίπεδο σταδιοδρομίας – ατόμων, 

• η Προτίμηση κινητικότητας εντός του οργανισμού, η οποία αποτυπώνει τη 

στάση των κινητικών - σε επίπεδο σταδιοδρομίας – ατόμων,  

• η Άνεση στη δικτύωση, η οποία αποτυπώνει τη συμπεριφορά των κινητικών - 

σε επίπεδο σταδιοδρομίας – ατόμων κατά τη διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας, 

• η Ένταση στη δικτύωση, η οποία αποτυπώνει τη συμπεριφορά των κινητικών 

- σε επίπεδο σταδιοδρομίας – ατόμων κατά τη διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας, 

• η Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας, ως πτυχή της ποιότητας των 

κοινωνικών δικτύων που διαθέτουν και αξιοποιούν τα κινητικά - σε επίπεδο 

σταδιοδρομίας – άτομα, 

• η Αξία της πληροφορίας, ως πτυχή της ποιότητας των κοινωνικών δικτύων 

που διαθέτουν και αξιοποιούν τα κινητικά - σε επίπεδο σταδιοδρομίας – 

άτομα. 

 

Τέλος, για την πληρέστερη μελέτη του φαινομένου, εξετάστηκε η επίδραση 

συγκεκριμένων δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων στην επαγγελματική 

κινητικότητα.  

 

5.2 Δείγμα 
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 400 συνολικά άνεργοι που συμμετείχαν σε 

προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ (2007-

2013). Η έρευνα διήρκησε από το Μάιο του 2013 έως και τον Φεβρουάριο του 2014. 

Το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο (βλ. 

ενότητα 5.4). Τα ερωτηματολόγια της έρευνας διανεμήθηκαν από την ίδια την 

ερευνήτρια σε ανέργους που συμμετείχαν στα προγράμματα συμβουλευτικής, 
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κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την 

Απασχόληση)76 και τους ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν ατομικά και ανώνυμα. Η 

μεθοδολογία δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η βολική δειγματοληψία 

καθώς το δείγμα ήταν πρόθυμο να συμμετάσχει στην έρευνα. Το δε δείγμα 

επιλέχθηκε με κριτήριο την εκφρασμένη πρόθεσή του για μία δυνητική μετάβαση που 

σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του, κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται από τη 

συμμετοχή του στα προαναφερθέντα προγράμματα επανένταξης στην αγορά 

εργασίας. Με άλλα λόγια πρόκειται για άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα 

συμβουλευτικής με σκοπό μία ενδεχόμενη αλλαγή στη σταδιοδρομία τους. 

Ακολουθεί η παράθεση των τοπικών σχεδίων δράσης και των εταιριών που τα 

ανέλαβαν, στα οποία διενεργήθηκε η έρευνα.  

 

Πίνακας 1 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Η 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ/ΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

2 ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ "I.D.E.A. 
Ε.Π.Ε." 

76 Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ήταν η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων 
(Αναπτυξιακές Συμπράξεις) σε όλη τη χώρα. Τα ΤοπΣΑ περιλάμβαναν ενέργειες όπως κατάρτιση και 
επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, 
εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση 
επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α.  
Ανακτήθηκε από http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=17&la=1 
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3 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΝΕΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ 
"ΕΚ.ΠΑ.Α.Ε.") 

4 ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Β. 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΥΤΙΚΑ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6 ΤΟΠΙΚO ΣΧΕΔΙO ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ 

 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ - ΣΥΝ-
ΤΟΠΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΝΗ 
 

7 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ - 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΜΕΤΑ-
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΕΝΤΑΞΗ 
 

LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
 

8 ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Β. 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

9 ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
‘ΠΡΩΤ.Α’ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

 
Η στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών δεδομένων έδωσε τα εξής 

αποτελέσματα:  

 

117 
 



Αναφορικά με το φύλο των ερωτηθέντων, οι 86 (21,5%) ήταν άνδρες και οι 

314 (78,5%) γυναίκες. 

 

Πίνακας 2 Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 Άνδρες  86 21,5 21,5 21,5 

2Γυναίκες 314 78,5 78,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Αναφορικά με την ηλικία των ερωτηθέντων, οι 132 (33%) ήταν από 20 έως 29 

ετών, οι 118 (29,5%) από  30 έως 39 ετών, οι 103 (25,8%) ήταν από 40 έως 49 ετών 

και τέλος, οι 47 (11,8%) ήταν από 50 έως 60 ετών. 

 

Πίνακας 3 Ηλικία 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid 1  [20,29) 132 33,0 33,0 33,0 
2 [30,39) 118 29,5 29,5 62,5 
3 [40,49) 103 25,8 25,8 88,3 
4 [50,60] 47 11,8 11,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε ό,τι αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων οι 152 (38%) 

δήλωσαν έγγαμοι, οι 215 (53,8%) άγαμοι, οι 29 (7,2%) διαζευγμένοι και τέλος, οι 4 

(1%) δήλωσαν άλλο.  

 

Πίνακας 4 Οικογενειακή κατάσταση 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 152 38,0 38,0 38,0 

2 215 53,8 53,8 91,8 
3 29 7,2 7,2 99,0 
4 4 1,0 1,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
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Από τους 400 ερωτηθέντες του δείγματος, οι 231 (57,8%) δήλωσαν ότι δεν 

έχουν παιδιά, οι 62 (15,5%) δήλωσαν ότι έχουν ένα, οι 87 (21,8%) δήλωσαν δύο, οι 

18 (4,5%) δήλωσαν τρία και τέλος οι 2 (0,5%) δήλωσαν ότι έχουν τέσσερα παιδιά.  

 

Πίνακας 5 Παιδιά 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 231 57,8 57,8 57,8 

1 62 15,5 15,5 73,3 
2 87 21,8 21,8 95,0 
3 18 4,5 4,5 99,5 
4 2 ,5 ,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε ό,τι αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, οι 19 (4,8%) 

δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοι Δημοτικού, οι 24 (6%) απόφοιτοι/ες Τριτάξιου 

Γυμνασίου, οι 62 (15,5%) απόφοιτοι /ες Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, οι 58 

(14,5%) απόφοιτοι/ες Μετά-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια), οι 178 

(44,5%) απόφοιτοι/ες ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 59 (14,8%) απόφοιτοι/ ες Μεταπτυχιακού/ 

Διδακτορικού.  

 

Πίνακας 6 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 19 4,8 4,8 4,8 

2 24 6,0 6,0 10,8 
3 62 15,5 15,5 26,3 
4 58 14,5 14,5 40,8 
5 178 44,5 44,5 85,3 
6 59 14,8 14,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 

Σε ό,τι αφορά στην συνολική εργασιακή προϋπηρεσία των ερωτηθέντων, οι 

244 (61%) είχαν από 0 έως 9 χρόνια, οι 109 (27,3%) από 10 έως 19 χρόνια οι 39 

(9,8%) από 20 έως 29 χρόνια, οι 7 (1,75%) από 30 έως 39 χρόνια και ένας (0,4%) από 

40 έως 50 χρόνια.  
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Πίνακας 7 Έτη προϋπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 [0,9] 244 61,0 61,0 61,0 

2 [10,19] 109 27,3 27,3 88,3 
3 [20,29] 39 9,8 9,8 98,0 
4 [30,39] 7 1,8 1,8 99,8 
5 [40,50] 1 ,3 ,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε ό,τι αφορά στο χρονικό διάστημα που οι ερωτηθέντες ήταν άνεργοι, οι 357 

(89,3%) είχαν από 0 έως 4 χρόνια, οι 36 (9%) από 5  έως 9 χρόνια οι 6 (1,5%) από 10 

έως 14 χρόνια και ένας (0,3%) από 15 και πάνω.  

 

Πίνακας 8 Έτη ανεργίας 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1  [0,4] 357 89,3 89,3 89,3 

2 [5,9] 36 9,0 9,0 98,3 
3 [10,14] 6 1,5 1,5 99,8 
4 [15, 
20] 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 
Επίσης ρωτήθηκαν αν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν άνεργοι είχαν έστω 

μία πηγή εισοδήματος και οι 301 (75,3%) απάντησαν ναι, ενώ οι 99 (24,8%) όχι.  

 

Πίνακας 9 Πηγή εισοδήματος 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 301 75,3 75,3 75,3 

2 99 24,8 24,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 

Όσον αφορά τις απαντήσεις τους αναφορικά με το τελευταίο επάγγελμά τους, 

οι οποίες αναλύθηκαν με βάση τη Διεθνή - και πιο πρόσφατη - Τυποποιημένη 

Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων του 2008 (ISCO-08) στην ελληνική της προσαρμογή, 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: οι 72 (18%) είχαν ως τελευταίο επάγγελμα κάποιο 
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από τα επαγγέλματα που ανήκει στην 2η κατηγορία της ISCO-08, δηλαδή στα 

επιστημονικά επαγγέλματα, οι 33 (8%) κάποιο από τα επαγγέλματα που ανήκει στην 

3η κατηγορία της ISCO-08, δηλαδή στους τεχνικούς και βοηθούς επαγγελματιών, οι 

115 (28,75%) κάποιο από τα επαγγέλματα που ανήκει στην 4η κατηγορία της ISCO-

08, δηλαδή στους υπαλλήλους γραφείου, οι 81 (20,25%) στην 5η κατηγορία της 

ISCO-08, που αντιστοιχεί στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών, οι 2 

(0,5%) στην 6η κατηγορία της ISCO-08, που αντιστοιχεί στους γεωργούς-

κτηνοτρόφους, οι 12 (3%) στην 7η κατηγορία της ISCO-08, που αφορά στους 

εξειδικευμένους τεχνίτες, οι 2 (0,5%) στην 8η κατηγορία της ISCO-08, δηλαδή στους 

χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, οι 35 (8,75%) στην 9η 

κατηγορία της ISCO-08, που αντιστοιχεί στους ανειδίκευτους εργάτες, ενώ οι 

υπόλοιποι 48 (12%) είτε δεν προσδιόρισαν το επάγγελμά τους, είτε δεν εργάζονταν 

και ήταν σε πρακτική άσκηση. 
 

 
 

 

Διάγραμμα 1 Τελευταίο Επάγγελμα βάσει της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης 

Επαγγελμάτων (ISCO-08) 
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Στο ερώτημα πώς έχασαν την πρόσφατη εργασία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν τα ακόλουθα. Οι 65 (16.3%) απάντησαν ότι παραιτήθηκαν (υπέγραψαν 

αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης), οι 94 (23,5%) ότι απολύθηκαν (υπέβαλαν 

καταγγελία σύμβασης εργασίας), οι 141 (35,3%) ότι έληξε η σύμβασή τους και δεν 

ανανεώθηκε και τέλος οι 100 (25%) έδωσαν μία άλλη απάντηση. 

 

Πίνακας 10 Απόλυση/παραίτηση/λήξη σύμβασης 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 65 16,3 16,3 16,3 

2 94 23,5 23,5 39,8 
3 141 35,3 35,3 75,0 
4 100 25,0 25,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε ότι αφορά τη σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν στην πιο πρόσφατη 

εργασία τους, οι ερωτηθέντες απάντησαν τα ακόλουθα. Οι 133 (33.3%) απάντησαν 

σύμβαση αορίστου χρόνου,  137 (34,3%) σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι 26 (6,5%) 

σύμβαση έργου και οι 104 (26%) απάντησαν κάτι άλλο.  

 

Πίνακας 11 Σύμβαση εργασίας 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 133 33,3 33,3 33,3 

2 137 34,3 34,3 67,5 
3 26 6,5 6,5 74,0 
4 104 26,0 26,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 

Αναφορικά με τον αριθμό των εργοδοτών που έχουν αλλάξει οι ερωτηθέντες 

από την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας μέχρι σήμερα οι 37 (9,3%) ανέφεραν 

ότι δεν άλλαξαν κανέναν εργοδότη, οι 40 (10%) έναν, οι 58 (14,5%) δύο, οι 80 (20%) 

τρείς, οι 55 (13,8%) τέσσερις, οι 46 (11,5%) πέντε, οι 29 (7,2%) έξι, οι 13 (3,3%) 

επτά, οι 13 (3,3%) οκτώ,  οι 7 (1,8 %) εννιά, 13 (3,3%)  δέκα, ένας (0,3%) ένδεκα, 

ένας (0,3%) δώδεκα, ένας (0,3%) δεκατέσσερις, οι 4 (1%) δεκαπέντε, ένας (0,3%) 

δεκαέξι και ένας (0,3%) τριάντα. 
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Πίνακας 12 Αλλαγή εργοδότη 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 37 9,3 9,3 9,3 

1 40 10,0 10,0 19,3 
2 58 14,5 14,5 33,8 
3 80 20,0 20,0 53,8 
4 55 13,8 13,8 67,5 
5 46 11,5 11,5 79,0 
6 29 7,2 7,2 86,3 
7 13 3,3 3,3 89,5 
8 13 3,3 3,3 92,8 
9 7 1,8 1,8 94,5 
10 13 3,3 3,3 97,8 
11 1 ,3 ,3 98,0 
12 1 ,3 ,3 98,3 
14 1 ,3 ,3 98,5 
15 4 1,0 1,0 99,5 
16 1 ,3 ,3 99,8 
30 1 ,3 ,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε σχέση με τον αριθμό των εργοδοτών που έχουν αλλάξει οι ερωτηθέντες 

από το 2009 μέχρι σήμερα, οι 102 (25,5%) δεν ανέφεραν κανέναν, οι 137 (34,3%) 

ανέφεραν έναν, οι 93 (23,3%) δύο, οι 33 (8,3%) τρία, οι 18 (4,5%) τέσσερα, οι 10 

(2,5%) πέντε, οι 3 (0,8%) έξι, ένας (0,3%) επτά, οι 2 (0,5%) και ένας (0,3%) δέκα. 

 

Πίνακας 13 Αλλαγή εργοδότη από το 2009 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 102 25,5 25,5 25,5 

1 137 34,3 34,3 59,8 
2 93 23,3 23,3 83,0 
3 33 8,3 8,3 91,3 
4 18 4,5 4,5 95,8 
5 10 2,5 2,5 98,3 
6 3 ,8 ,8 99,0 
7 1 ,3 ,3 99,3 
8 2 ,5 ,5 99,8 
10 1 ,3 ,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

123 
 



Από τους 400 ερωτηθέντες οι 2 (0,5%) δεν έδωσαν απάντηση σχετικά με το 

αν τους έχει τύχει να τους τοποθετήσουν σε δυο διαφορετικές θέσεις εργασίας μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση, δηλαδή να είναι σε δύο ή περισσότερες θέσεις εργασίας, οι 

152 (38%) έδωσαν καταφατική απάντηση και οι 246 (61,5%) αρνητική. 

 

Πίνακας 14 Ενδοεταιρική μετακίνηση 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 152 38,0 38,2 38,2 

2 246 61,5 61,8 100,0 
Total 398 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   
Total 400 100,0   

 
Από τους 400 ερωτηθέντες οι 3 (0,8%) δεν έδωσαν απάντηση σχετικά με το 

αν τους έχει τύχει να μεταναστεύσουν εκτός της χώρας για εργασία, οι 30 (7,5%) 

έδωσαν καταφατική απάντηση και οι 367 (91,8%) αρνητική. 

 

Πίνακας 15 Εξωτερική μετανάστευση 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  3 ,8 ,8 ,8 

1 30 7,5 7,5 8,3 
2 367 91,8 91,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Από τους 400 ερωτηθέντες οι 3 (0,8%) δεν έδωσαν απάντηση σχετικά με το 

αν τους έχει τύχει να μεταναστεύσουν εντός της χώρας για εργασία, οι 74 (18,5%) 

είπαν ναι και οι 323 (80,8%) απάντησαν αρνητικά. 

 

Πίνακας 16 Εσωτερική μετανάστευση 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  3 ,8 ,8 ,8 

1 74 18,5 18,5 19,3 
2 323 80,8 80,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
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Σε ότι αφορά τον αριθμό των επαγγελμάτων που έχουν αλλάξει οι 

ερωτηθέντες από την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας μέχρι σήμερα, οι 152 

(13%) δεν ανέφεραν καμία αλλαγή, οι 57 (14,2%) ένα επάγγελμα, οι 97 (24,3%) δύο, 

οι 92 (23%) τρία, οι 44 (4%) τέσσερα, οι 24 (6%) πέντε, οι 12 (3%) έξι, οι 7 (1,8%) 

επτά, οι 6 (1,5%) οκτώ, οι 6 (1,5%) δέκα, και οι 3 (0,8%) δώδεκα επαγγέλματα. 

 

Πίνακας 17 Επαγγελματικές αλλαγές 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 52 13,0 13,0 13,0 

1 57 14,2 14,2 27,3 
2 97 24,3 24,3 51,5 
3 92 23,0 23,0 74,5 
4 44 11,0 11,0 85,5 
5 24 6,0 6,0 91,5 
6 12 3,0 3,0 94,5 
7 7 1,8 1,8 96,3 
8 6 1,5 1,5 97,8 
10 6 1,5 1,5 99,3 
12 3 ,8 ,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Σε σχέση με τον αριθμό των επαγγελμάτων που έχουν αλλάξει οι ερωτηθέντες 

από το 2009 μέχρι σήμερα, οι 103 (25,8) δεν ανέφεραν καμία αλλαγή, οι 150 (37,5) 

ένα επάγγελμα, οι 92 (23%) δύο, οι 30 (7,5%) τρία, οι 15 (3,8%) τέσσερα, οι 6 (1,5%) 

πέντε, οι 3 (0,8%) έξι, και ένας (0,3%) οκτώ επαγγέλματα. 

 

Πίνακας 18 Επαγγελματικές αλλαγές από το 2009 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 103 25,8 25,8 25,8 

1 150 37,5 37,5 63,2 
2 92 23,0 23,0 86,3 
3 30 7,5 7,5 93,8 
4 15 3,8 3,8 97,5 
5 6 1,5 1,5 99,0 
6 3 ,8 ,8 99,8 
8 1 ,3 ,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
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Αναφορικά με τη σύνθεση του κοινωνικού δικτύου/ή δικτύου σταδιοδρομίας 

των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα στο ερώτημα αν κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα που αναζητούσαν εργασία ενεργό ενδιαφέρον για να προωθήσουν την 

καριέρα τους έδειξαν:  

1. «η οικογένειά τους (με την στενή έννοια, πχ, μητέρα πατέρας, αδερφός, 

αδελφή)» οι 111 (27,8%) απάντησαν αρνητικά και οι 289 (72,3%) θετικά,  

2. «οι άλλοι συγγενείς» οι 262 (65,5%) απάντησαν αρνητικά και οι 138 (34,5%) 

θετικά,  

3. «οι φίλοι» οι 92 (23%) απάντησαν αρνητικά και οι 308 (77%) θετικά,  

4. «άτομα από την γειτονιά τους» οι 336 (84%) απάντησαν αρνητικά και οι 64 

(16%) θετικά, 

5. «παλιοί συμμαθητές» οι 326 (81,5%) απάντησαν αρνητικά και οι 74 (18,5%) 

θετικά, 

6.  «επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς 

φορείς, τους οποίους συμβουλεύτηκαν για την αναζήτηση της εργασίας» οι 

270 (67,5%) απάντησαν αρνητικά και οι 130 (32,5%) θετικά, 

7. «πρώην εργοδότες» οι 339 (84,8%) απάντησαν αρνητικά και οι 61 (15,3%) 

θετικά,  

8. «πρώην συνάδερφοι» οι 274 (68,5%) απάντησαν αρνητικά και οι 126 (31,5%) 

θετικά, 

9. «κάποιοι που γνώριζαν από το ευρύτερο επαγγελματικό τους περιβάλλον» οι 

275 (68,8%) απάντησαν αρνητικά και οι 125 (31,3%) θετικά, ενώ όταν 

κλήθηκαν να αναφέρουν  

10. «άλλα άτομα», οι 379 (94,8%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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Άτομα που έδειξαν ενδιαφέρον για την προώθηση της 
σταδιοδρομίας των ερωτηθέντων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Διάγραμμα 2 Σύνθεση Δικτύου Σταδιοδρομίας 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει η απουσία ποικιλίας στη σύνθεση 

των δικτύων σταδιοδρομίας των ερωτώμενων, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν 

δώσει περισσότερες αρνητικές παρά θετικές απαντήσεις στο σύνολο των 10 πιθανών 

«δικτύων» που τους έχουν βοηθήσει ενεργά στην προώθηση τη σταδιοδρομίας τους. 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν στην πλειοψηφία τους θετικά μόνο στις ερωτήσεις που 

αφορούσαν «την οικογένειά τους (με τη στενή έννοια)» (289 θετικές απαντήσεις στο 

σύνολο των 400) και «τους φίλους τους» (308 θετικές απαντήσεις στο σύνολο των 

400), καταδεικνύοντας έτσι μόνο τις «πολύ στενές διαπροσωπικές τους επαφές» ως 

σημαντικά δίκτυα σταδιοδρομίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες «τυπικές» και πιο 

«χαλαρές» επαφές τους, που συγκέντρωσαν περισσότερα όχι.    
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5.3 Ερευνητικά Εργαλεία 
Στην παρακάτω ενότητα ακολουθεί η περιγραφή των εργαλείων που 

αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 

5.3.1 Στάση απέναντι στη «χωρίς όρια» σταδιοδρομία (Boundaryless  

Career Attitudes Scale) 

Το εργαλείο που κατασκεύασαν οι Briscoe et al., (2006) βασίστηκε στην 

έννοια της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. Οι Briscoe et al., (2006) καθώς κατασκευάζουν 

το εργαλείο, ενσωματώνουν τη διάσταση της «φυσικής» μετακίνησης του 

εργαζόμενου στην έννοια της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. Οι Briscoe et al., (2006) 

θεωρούν ότι, όταν ένα άτομο επιδεικνύει θετική στάση στη σύναψη επαγγελματικών 

σχέσεων εντός του περιβάλλοντος εργασίας του, θα είναι εξίσου ενθουσιώδες και 

άνετο στη δημιουργία και διατήρηση ενεργών σχέσεων και εκτός των ορίων του 

οργανισμού στον οποίο εργάζεται, χωρίς όμως αυτή του η στάση να τον ωθήσει 

απαραίτητα στη μετακίνησή σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση. Οι Briscoe et al., 

(2006), διαχωρίζουν τη «φυσική» μετακίνηση του εργαζόμενου εντός των ορίων της 

επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από την μετακίνηση εκτός αυτών, δηλαδή την 

αλλαγή εργοδότη, δημιουργώντας δύο υπο-κλίμακες: τη «νοοτροπία της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας» (boundaryless mindset) - με άλλα λόγια τη θετική στάση σε πιθανή 

αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος -και την «προτίμηση κινητικότητας εντός των 

ορίων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού» (organizational mobility preference) - με 

άλλα λόγια την προτίμηση παραμονής σε έναν εργοδότη (εργασιακή σταθερότητα). 

Κάποιες από τις προτάσεις αυτοαναφοράς του εργαλείου των Briscoe et al, (2006) 

παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω. Μία από τις προτάσεις αυτοαναφοράς που 

εντάσσεται στην υπο-κλίμακα της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» είναι 

η εξής: «Είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις». 

Αντίστοιχα, για την υπο-κλίμακα της «προτίμησης κινητικότητας εντός των ορίων 

μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού» (organizational mobility preference) μία 

ενδεικτική πρόταση αυτοαναφοράς είναι η εξής: «Ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει 

να εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη 

διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής». Στόχος των Briscoe et al., (2006) ήταν να 

κατασκευάσουν μία κλίμακα την οποία μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν για τη μελέτη της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας. Μετά από έλεγχο 
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αξιοπιστίας που διενήργησαν οι Briscoe et al, (2006), προέκυψε ότι η υπο-κλίμακα 

της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» είχε δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α 

(alpha) 0,89 και αντίστοιχα 0,75 για την υπο-κλίμακα της «προτίμησης κινητικότητας 

εντός των ορίων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού». 

Στην παρούσα διατριβή το εργαλείο των Briscoe et al., (2006), συνέβαλε στη 

διερεύνηση της στάσης των ερωτηθέντων απέναντι στην έννοια της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας, μέσα από την αξιοποίηση και των δύο υπο-κλιμάκων του («νοοτροπία 

της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» και «προτίμηση κινητικότητας εντός των ορίων μίας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού»). Χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο, μεταφράστηκε από 

την ερευνήτρια και ελέγχθηκε για την κατασκευαστική εγκυρότητά του, όσο και για 

την εγκυρότητα της ελληνικής προσαρμογής του. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιοποιήθηκε στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση που 

ασκούν οι δύο επιμέρους κλίμακές του (διαστάσεις της «νοοτροπίας της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας» και της «προτίμησης κινητικότητας») στην επαγγελματική 

κινητικότητα. 

 
5.3.2 Άνεση στη δικτύωση και Ένταση δικτύωσης (Networking Comfort 

& Networking Intensity) 

Οι Wanberg et al., (2000) έρχονται να κατασκευάσουν εργαλεία μέτρησης της 

δικτύωσης, θεωρώντας την ως μία βασική μέθοδο αναζήτησης εργασίας. Η έρευνα 

των Wanberg et al., (2000) επικεντρώνεται στη διερεύνηση προγνωστικών δεικτών 

και αποτελεσμάτων της έντασης με την οποία δικτυώνονται τα άτομα που αναζητούν 

εργασία. Μεταξύ των προγνωστικών δεικτών, βρίσκεται η μεταβλητή της «άνεσης 

στη δικτύωση», για την οποία οι Wanberg et al., (2000) υποθέτουν ότι μπορεί να 

ασκήσει μοναδική επιρροή στην ένταση της δικτύωσης και μάλιστα τη μεγαλύτερη 

ανάμεσα στις υπόλοιπες μεταβλητές που μελετούν (π.χ. μεταβλητές που σχετίζονται 

με την προσωπικότητα). Όσον αφορά στα αποτελέσματα της έντασης στη δικτύωση 

κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, οι Wanberg et al., (2000) υποθέτουν ότι 

ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμά της είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας. Για την 

επιβεβαίωση των παραπάνω υποθέσεων, οι Wanberg et al., (2000), κατασκευάζουν, 

μεταξύ άλλων, δύο κλίμακες: μία οκταβάθμια (eight-item scale), σκοπός της οποίας 

ήταν να αξιολογήσει τα επίπεδα της άνεσης στη δικτύωση (Networking Comfort) και 
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μία εννιαβάθμια (Nine items), η οποία προοριζόταν για την αξιολόγηση της έντασης 

στη δικτύωση (Networking Intensity).  

 

Για τους Wanberg et al., (2000), η «άνεση στη δικτύωση» έγινε αντιληπτή ως 

μία μεταβλητή απεικόνισης της στάσης του ατόμου απέναντι στην αξιοποίηση της 

δικτύωσης που αποτελεί μέθοδο αναζήτησης εργασίας. Οι προτάσεις αυτοαναφοράς 

διατυπώθηκαν με σκοπό να απεικονίζουν την έννοια της άνεσης (π.χ. «Αισθάνομαι 

άνετα όταν ρωτάω τους φίλους μου για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση 

εργασίας») αλλά και με σκοπό να ενσωματώνουν πιθανά εμπόδια της δικτύωσης (πχ. 

αμηχανία για την κατάσταση της ανεργίας που βιώνουν οι ερωτώμενοι και δυσκολία 

όταν ζητούν βοήθεια από άλλους στα πλαίσια της δικτύωσής τους). Για τις προτάσεις 

αυτοαναφοράς οι Wanberg et al., (2000) χρησιμοποίησαν την πενταβάθμια κλίμακα 

Likert. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability) της 

«άνεσης στη δικτύωση» σύμφωνα με τους Wanberg et al., (2000), ήταν 0,79.  

 

Οι Wanberg et al., (2000), για τους σκοπούς της έρευνάς τους, όρισαν την 

«ένταση στη δικτύωση» ως τη συχνότητα και την πληρότητα χρήσης των δικτύων, 

κατά την αναζήτηση εργασίας, με προτάσεις αυτοναφοράς όπως: «Επικοινώνησα με 

άτομα που γνωρίζω για να τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση 

με τη δική μου αναζήτηση εργασίας». Οι έξι από τις εννέα προτάσεις αυτοαναφοράς 

αφορούσαν τη συχνότητα που τα άτομα ασχολήθηκαν με τη δικτύωσή τους, ενώ οι 

υπόλοιπες τρείς αφορούσαν την πληρότητα της χρήσης της δικτύωσης κατά την 

αναζήτηση εργασίας, για το χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων. Η εσωτερική 

συνέπεια της κλίμακας της «έντασης στη δικτύωση» σύμφωνα με τους Wanberg et 

al., (2000), ήταν 0,89.  

 

Στην παρούσα διατριβή, τα εργαλεία μέτρησης της δικτύωσης των Wanberg et 

al., (2000) συνέβαλαν στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των ερωτηθέντων σε σχέση 

με την άνεση και την ένταση της δικτύωσης που επιδεικνύουν κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας. Τα δύο εργαλεία των Wanberg et al., (2000) 

χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια, μεταφράστηκαν από την ερευνήτρια και ελέγχθηκαν 

για την κατασκευαστική εγκυρότητά τους, όσο και για την εγκυρότητα της ελληνικής 

προσαρμογής τους. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αξιοποιήθηκαν στην εξαγωγή 
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συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση που ασκούν οι διαστάσεις της άνεσης 

και της έντασης της δικτύωσης στην επαγγελματική κινητικότητα. 

 

5.3.3 Ποιότητα Δικτύου Σταδιοδρομίας (Network Quality) 

Οι Lambert et al., (2006) εστιάζουν στη μελέτη της ποιότητας των δικτύων ως 

μία πτυχή της δικτύωσης, η οποία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Με αφορμή την 

απουσία ύπαρξης εργαλείου μέτρησής τους, οι Lambert et al., (2006) κατασκευάζουν 

ένα ερωτηματολόγιο το οποίο την μετρά. Την ποιότητα των δικτύων τη διακρίνουν σε 

δύο επιμέρους κλίμακες: την «ποικιλία ή το εύρος» μεταξύ των επαφών του δικτύου 

(network diversity) και την «αξία της πληροφορίας» που λαμβάνει το άτομο από τις 

επαφές του (information value). Οι προτάσεις αυτοαναφοράς του εργαλείου των 

Lambert et al., (2006) για την «ποικιλία του δικτύου» (network diversity) ήταν πέντε 

στο σύνολο (π.χ. «Τα άτομα που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά»), ενώ δύο προτάσεις συνέθεταν την κλίμακα της «αξίας της 

πληροφορίας» (information value) (π.χ. «Τα άτομα του κοινωνικού μου κύκλου μου 

παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πηγές και πληροφορίες όταν αναζητώ εργασία»). Η 

εσωτερική συνέπεια για την κλίμακα της «ποικιλίας του δικτύου» (network diversity) 

ήταν 0,66 και 0,61 για την κλίμακα της «αξίας της πληροφορίας» (information value).  

 

Στην παρούσα διατριβή το εργαλείο των Lambert et al., (2006), συνέβαλε στη 

διερεύνηση της ποιότητας των κοινωνικών δικτύων (δίκτυα σταδιοδρομίας) των 

ερωτηθέντων, μέσα από την αξιοποίηση και των δύο κλιμάκων του («ποικιλία ή 

εύρος» μεταξύ των επαφών του δικτύου και «αξία της πληροφορίας»). Το εργαλείο 

των Lambert et al., (2006), χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο μεταφράστηκε από την 

ερευνήτρια και ελέγχθηκε για την κατασκευαστική εγκυρότητά του, όσο και για την 

εγκυρότητα της ελληνικής προσαρμογής του. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιοποιήθηκε στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση που 

ασκούν οι διαστάσεις της ποικιλίας των δικτύων και της αξίας της πληροφορίας των 

δικτύων στην επαγγελματική κινητικότητα. 

 
5.3.4  Σύνθεση Δικτύου Σταδιοδρομίας (Network Composition)  

Για μία ολοκληρωμένη μελέτη της δικτύωσης και των δικτύων, κρίθηκε 

σκόπιμη η διερεύνηση της «σύνθεσης του δικτύου» (network composition), όπως την 
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ονομάζει η Higgins (2001), που αποτελεί μία ακόμη πτυχή της δικτύωσης και των 

δικτύων κατά την αναζήτηση εργασίας ή την πραγματοποίηση επαγγελματικών 

αλλαγών. Μέσα από αυτή τη διερεύνηση, αντλήθηκαν οι βασικές πτυχές κοινωνικών, 

επαγγελματικών, οικογενειακών και άλλων επαφών, τις οποίες αξιοποιούν τα άτομα 

που σκοπεύουν να αλλάξουν επάγγελμα. Η πτυχή της «σύνθεσης του δικτύου» δεν 

μελετήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει άμεσα τους ερευνητικούς στόχους της 

παρούσας διατριβής, αλλά στόχευε στην αποσαφήνιση και την ορθότερη κατανόηση 

των δομικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων.    

 

5.4 Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο της 

παρούσας διατριβής χωρίζονταν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις 

σχετικές με δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες, ενώ το δεύτερο μέρος 

αποτελούνταν από τέσσερα εργαλεία, των οποίων η περιγραφή προηγήθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Όλα τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια, 

μεταφράστηκαν από την ερευνήτρια και ελέγχθηκαν για την παραγοντική εγκυρότητά 

τους Στην πρώτη σελίδα του κάθε ερωτηματολογίου γινόταν αναφορά στο σκοπό της 

έρευνας και υπήρχαν σαφείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Τα ερωτηματολόγια 

ήταν ανώνυμα και δόθηκαν σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Τα άτομα συμμετείχαν 

εκούσια και υπήρξε απόλυτη εχεμύθεια. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε περίπου στα 20 λεπτά.  

 

5.4 Εγκυρότητα - Αξιοπιστία 
Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία θα εξεταστεί ο δείκτης Cronbach alpha 

για κάθε δομή της επαγγελματικής κινητικότητας (δηλαδή: Επαγγελματική 

κινητικότητα, Νοοτροπία της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας, Προτίμηση κινητικότητας 

εντός του οργανισμού, Άνεση στη δικτύωση, Ένταση στη δικτύωση, Ποικιλία 

δικτύων σταδιοδρομίας και Αξία της πληροφορίας), καθώς και η σύνθετη αξιοπιστία 

(Composite Reliability). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στην 

ενότητα 6.6, όπου και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η εν λόγω έρευνα είναι 

αξιόπιστη και έγκυρη.  
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5.5 Περιγραφή της Στατιστικής Μεθοδολογίας της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της 

Ανάλυσης Δεδομένων. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν με μεθόδους της κλασικής 

στατιστικής οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τις ερωτήσεις-μεταβλητές. Στη 

συνέχεια, οι  μεταβλητές κατηγοριοποιήθηκαν, με συνέπεια το σύνολο των στοιχείων 

να περιγράφεται από κλάσεις, δηλαδή από λογικό πίνακα (0-1). Με την 

κατηγοριοποίηση των μεταβλητών δημιουργήθηκε πίνακας διπλής εισόδου απολύτων 

και σχετικών συχνοτήτων διαστάσεων κxκ, ο Πίνακας Βurt. Κάθε στήλη του πίνακα 

Βurt θεωρείται ως διάνυσμα του χώρου κ διαστάσεων. Ο Πίνακας Βurt διευκόλυνε τη 

μελέτη της κάθε κλάσης κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο της κάθε 

μεταβλητής ξεχωριστά και έπειτα τη σύγκριση των κλάσεων των μεταβλητών. 

 

Η κατηγοριοποίηση των μεταβλητών σε κλάσεις είναι υποχρεωτική, διότι 

επέτρεψε τη μετατροπή των ποσοτικών μεταβλητών σε ποιοτικές και τον 

προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των δεδομένων 

(Αναστασιάδου, 2016). 

 

Έχοντας ως κύριο στόχο τον προσδιορισμό αυτών των σχέσεων, 

χρησιμοποιούμε τους νxν πίνακες διπλής εισόδου, τους πίνακες Βurt, που περιέχουν 

στις στήλες και στις γραμμές τους όλες τις κλάσεις, στις οποίες έχουν χωριστεί οι 

μεταβλητές. Συνεπώς το κάθε στοιχείο του πίνακα Βurt εξαρτάται αποκλειστικά από 

δυο μεταβλητές, αποκαλύπτοντας έτσι τη σχέση που τις συνδέει (Δρόσος, 2004· 

Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες συμπτώσεων απολύτων 

και σχετικών συχνοτήτων σε όλα τα στάδια της στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδομένων. 

 

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της 

Ανάλυσης Δεδομένων, διότι η συγκεκριμένη εργασία απαιτούσε να μη ληφθεί καμία 

a priori υπόθεση. Η συνθήκη αυτή καλύπτονταν απόλυτα από τις μεθόδους τις 

Ανάλυσης Δεδομένων ή, όπως περιφραστικά ονομάζεται, της Πολυδιάστατης 
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Στατιστικής Ανάλυσης χωρίς μοντέλα. Η επιλογή των μεθόδων έγκειται στο γεγονός 

ότι δε χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές στατιστικές υποθέσεις ως προς τη 

συμπεριφορά του φαινομένου, αλλά επιχειρείται ένας πιο συγκεκριμένος 

προσδιορισμός της δομής τους. Με τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών των 

μεταβλητών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις στάσεις των ερωτώμενων, 

δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης των πραγματικών διαστάσεων που παίρνουν οι 

τάσεις των ερωτηθέντων. 

 

Η προσέγγιση των στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αυτή εμφανίζεται μέσα 

από τα ερωτηματολόγια, επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των παραγοντικών αξόνων, 

δηλαδή σύνθετων μεταβλητών, και των παραγοντικών επιπέδων τα οποία παρέχουν 

μια πληρέστερη εποπτική εικόνα. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται και 

προσδιορίζονται σταδιακά οι ποιοτικές σχέσεις όλων των μεταβλητών μεταξύ τους 

(Αναστασιάδου, 2016). 

 

Aπό τις μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων επιλέχθηκε η Παραγοντική Ανάλυση 

των Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des Corespondance) (AFC). Η μέθοδος 

επιτρέπει τη σύγχρονη στατιστική επεξεργασία κατηγοριοποιημένων ποιοτικών και 

ποσοτικών μεταβλητών. Επιτυγχάνεται μέσω αυτής η ομαδοποίηση των κυρίαρχων 

ομάδων παρατηρήσεων. Ειδικότερα, με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

φτάνουμε στη σχεδόν καθολική περιγραφή του φαινομένου, το οποίο εκφράζει ο 

Πίνακας που αναλύουμε με τη βοήθεια ενός μικρότερου αριθμού νέων σύνθετων 

μεταβλητών-παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί, ανεξάρτητοι μεταξύ τους ανά δύο, 

δημιουργούνται από τη σύνθεση ομάδων αρχικών μεταβλητών, γεγονός που 

απλοποιεί κατά πολύ τη διαδικασία αναζήτησης των σχέσεων των μεταβλητών, 

δίνοντας μια πλήρη, απλούστερη και ολοκληρωμένη εικόνα του εξεταζόμενου 

φαινομένου. Οι παράγοντες μπορούν να πάρουν τη μορφή αξόνων και να 

σχηματίσουν ανά δύο τα παραγοντικά επίπεδα, τα οποία επιτρέπουν τη γραφική 

απεικόνιση των μεταβλητών. 

 

Ακολούθως αναλύονται οι δείκτες συνεισφορά και συσχέτιση, οι οποίοι 

αποτελούν τα κριτήρια για την επιλογή των μεταβλητών στην κατασκευή και 

ερμηνεία των αξόνων και συνακόλουθα των παραγοντικών επίπεδων. 
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1. Η συνεισφορά ενός σημείου γραμμή και στήλη στη κατασκευή ενός 

παραγοντικού άξονα. 

      Αν λk είναι η συνολική αδράνεια κατά μήκος του άξονα k και αν λk είναι η 

συνολική αδράνεια   κατά μέρος του άξονα k και ( )iFf ki
2  

      Είναι η αδράνεια του σημείου i του νέφους IN  στον εκάστοτε άξονα  k , τότε η 

συνεισφορά συμβολίζεται η οποία συμβολίζεται με ( )iCtrk  και δίνεται από τη 

σχέση (4), ( ) ( )
κλ

iFfiCtr ki
k

2

=   (4)  και όπου ( ) 1
1

=∑
=

iCtr
n

i
k  (5) για κάθε άξονα k. 

      Ανάλογα ορίζεται η συνεισφορά των σημείων j του νέφους  JN . 

Η συνεισφορά όπως ορίστηκε δίνει το ποσοστό αδράνειας του σημείου όπως 

ορίστηκε δίνει το ποσοστό αδράνειας του σημείου ως προς την αδράνεια που 

εξηγεί ο παραγοντικός άξονας.  

Επειδή, ο δείκτης της συνεισφοράς αποκαλύπτει τα σημεία που συμβάλλουν 

κατά  κύριο λόγο στην κατασκευή του άξονα αναζητούμε τα σημεία με υψηλό 

( )iCtrk   και στα οποία ενδεχομένως βασίζεται η ερμηνεία του άξονα, γεγονός  

σημαντικό  στην ερμηνεία του φαινομένου (Δρόσος, 2004· Παπαδημητρίου, 

2007). 

2. Το τετράγωνο του συνημιτόνου ( )ik
2cos  (ή σχετική συνεισφορά) δηλώνει την 

ποιότητα απεικόνισης ενός σημείου από τον παραγοντικό άξονα και ουσιαστικά 

απεικονίζει μια μορφή συσχέτισης του σημείου i με τον παραγοντικό άξονα k , 

συμβολίζεται με ( )iCork  και δίνεται από τη σχέση (6), ( ) ( )
( ) ω2

2

2

cos
,

==
iGd

iFiCor k
k   

(6), όπου ( )iGd ,2  είναι η απόσταση του  i  από το κέντρο βάρους (Δρόσος,  

2004). 

Η υψηλή τιμή στο ( )iCork σημαίνει μικρή γωνία  ω  δηλαδή υψηλή συσχέτιση 

του σημείου i  με τον άξονα δηλαδή σημαίνει καλή ποιότητα προβολής του i με 

τον άξονα και ειδικότερα καλή ποιότητα προβολής του i καλή προβολής του i 

άξονα.  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο δείκτης ( )iCork  εκφράζει το ποσοστό 

αδράνειας του σημείου i  το οποίο ερμηνεύεται από τον άξονα k.  
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Σημεία τα οποία έχουν πολύ υψηλά Cor  παρουσιάζουν και υψηλά Ctr  

(Αναστασιάδου, 2016). 

 

Όταν παρουσιάζουν υψηλές τιμές Cor  και χαμηλές τιμές Ctr αυτό 

σημαίνει ότι έχουν καλή ποιότητα προβολής στον άξονα αλλά δεν συμμετέχουν 

στην κατασκευή του (Παπαδημητρίου, 2007).  

 

Αν όμως παρουσιάζουν χαμηλές τιμές Cor  και υψηλές τιμές Ctr αυτό 

σημαίνει ότι συνεισφέρουν στην κατασκευή του άξονα αλλά προβάλλονται 

καλύτερα σε κάποιον άλλον άξονα που ίσως συνεισφέρουν περισσότερο στη 

δημιουργία του (Αναστασιάδου, 2016· Δρόσος,  2004· Παπαδημητρίου, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών - Μοντελοποίηση 

Επαγγελματικής Κινητικότητας – Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 
 

6.1 H Νοοτροπία της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας (Boundaryless 

Mindset) 
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των 

στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αποτυπώνονται μέσα από την κλίμακα της 

νοοτροπίας της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας, η οποία συνιστά μία από τις δύο 

κλίμακες του εργαλείου μέτρησης της στάσης της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας. 

 

Με την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

επιτυγχάνουμε τη σχεδόν καθολική περιγραφή του φαινομένου με τη βοήθεια ενός 

μικρότερου αριθμού νέων σύνθετων ανεξάρτητων μεταβλητών, των καλούμενων 

παραγόντων (Αναστασιάδου, 2007· Αναστασιάδου, 2016· Anasatsiadou & 

Papadimitriou, 2001· Καραπιστόλης, 2010, 2015· Παπαδημητρίου, 2007).   

 

Οι παράγοντες αυτοί που παίρνουν τη μορφή αξόνων, κάθετοι ανά δύο, είναι 

οι παραγοντικοί άξονες και δημιουργούνται από τη σύνθεση ομάδων των αρχικών 

μεταβλητών, με  αποτέλεσμα η αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών να 

είναι όσο το δυνατόν πιο αποκαλυπτική. 

 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Παραγοντικής Ανάλυσης των 

Αντιστοιχιών γίνεται στα πρώτα παραγοντικά επίπεδα, αυτά δηλαδή που δημιουργούν 

οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες. 
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Ο Πίνακας 19 δίνει τις τιμές των χαρακτηριστικών τιμών κλ  όπου 

3,2,1=k ,4..  για κάθε άξονα, με τιμές μεταξύ του 0 και του 1. 

 Η πρώτη στήλη δίνει τους παραγοντικούς άξονες ei . 

 Η δεύτερη στήλη δίνει τις απόλυτες τιμές των χαρακτηριστικών τιμών. 

 Η τρίτη στήλη δίνει τα ποσοστά ως προς τη συνολική αδράνεια. 

 Η τέταρτη στήλη δίνει το αθροιστικό ποσοστό της αδράνειας των αξόνων. 

Η πέμπτη στήλη δίνει το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών τιμών σύμφωνα 

με το μέγεθός τους.  

 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών, είναι οι γνωστοί δείκτες 

«αδράνεια»,  «συνεισφορά» και «συσχέτιση». Οι δείκτες αυτοί μας επιτρέπουν να 

διακρίνουμε άμεσα τις σημαντικότερες και καθοριστικές μεταβλητές ή αντικείμενα 

που συνεισφέρουν στη δημιουργία των παραγοντικών αξόνων. Ερμηνεύσαμε τα 

αποτελέσματα αυτής της παραγοντικής ανάλυσης με τη βοήθεια της αδράνειας, την 

οποία εξηγεί ο κάθε παραγοντικός άξονας και τέλος της συσχέτισης και της 

συνεισφοράς (Αναστασιάδου, 2016). 

 

Η ανάλυση του πίνακα δεδομένων με την AFC δίνει αρχικά τον πίνακα 19, ο 

οποίος παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές τιμές του πίνακα Burt καθώς και τα ποσοστά 

αδράνειας του κάθε παραγοντικού άξονα. Ο Πίνακας 19 μας δίνει τη δυνατότητα να 

διακρίνουμε τον αριθμό των κυριότερων παραγοντικών αξόνων, οι οποίοι είναι οι 

καταλληλότεροι για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Το ποσοστό αδράνειας του 

κάθε παραγοντικού άξονα επιτρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό σημαντικότητας που 

εκφράζει έκαστος (κριτήριο 1). 

  

Σύμφωνα με τις τιμές που συνοδεύονται από το ιστόγραμμα (Πίνακας 19) το 

ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι 46,67%, του 

δεύτερου είναι 16,41% του τρίτου άξονα 6,42%, του τέταρτου είναι 4,86%, 4,06% 

του πέμπτου και 3,86% του έκτου, 3,20% του έβδομου, 2,47% του όγδοου, 2,33% 

του ένατου, 2,12% του δέκατου, 2,11% του ενδέκατου και τέλος 1,10% του 

δωδέκατου παραγοντικού άξονα. Το σύνολο των πληροφοριών που μας παρέχουν οι 

12 πρώτοι παραγοντικοί άξονες, ανέρχεται στο 96,21%. Στον παρακάτω πίνακα 
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φαίνονται το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν οι 12 πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες. 

 

Πίνακας 19 Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες (Boundaryless Mindset) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,37787 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1763522            46,67          46,67        

|***************************************** 

   2       0,0620199            16,41          63,08        |*************** 

   3       0,0242408              6,42          69,50        |****** 

   4       0,0183692              4,86          74,36        |***** 

   5       0,0153426              4,06          78,42        |**** 

   6       0,0145965              3,86          82,28        |**** 

   7       0,0120954              3,20          85,48        |*** 

   8       0,0093219              2,47          87,95        |*** 

   9       0,0088103              2,33          90,28        |** 

  10      0,0080029              2,12          92,40        |** 

  11      0,0079624              2,11          94,51        |** 

  12      0,0064412              1,70          96,21        |** 

 

Το πρόγραμμα M.A.D.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών (Καραπιστόλης, 2010) μας πληροφορεί για την 

ποιότητα προβολής και τη συνεισφορά των ιδιοτήτων των μεταβλητών στην 

κατασκευή των αξόνων, δηλαδή ποια σημεία-ιδιότητες προβάλλονται καλύτερα και 

ποια κατασκεύασαν κατά κύριο λόγο τους άξονες καθώς και τα γραφήματα των 

αξόνων και των επιπέδων. Ειδικότερα στον πίνακα 19 περιλαμβάνονται οι 

μεταβλητές, οι συντεταγμένες Fi και οι δείκτες Cor  και Ctr  των γραμμών και των 

στηλών για τους τέσσερις  άξονες.  

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταβλητών που έχουν ικανοποιητική ποιότητα 

προβολής και συμβάλλουν στην κατασκευή των αξόνων βασίζονται αποκλειστικά 
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στην εμπειρία. Θεωρούμε ότι οι τιμές: 200≥Cor  και 
νµεταβλητθοςπλ ώή

Ctr
⋅

=
1000

 

είναι ικανοποιητικές. Επομένως στην εφαρμογή μας με βάση τα παραπάνω θα 

μπορούσαμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές με  200≥Cor (κριτήριο 2) και 

6,41
24

1000
==Ctr , ή καλύτερα Ctr 42 (κριτήριο 3) (Αναστασιάδου, 2007· Δρόσος, 

2004· Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Η εξέταση των δεικτών Cor  και Ctr  προσδιορίζει κάθε σημείο/ ιδιότητα των 

μεταβλητών ξεχωριστά σε ποιον από τους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται 

καλύτερα και κατά πόσο συμμετέχει στην κατασκευή τους.  

 

6.1.1 Κωδικοποίηση των μεταβλητών (Boundaryless Mindset) 

Η κωδικοποίηση των κλάσεων (διαβαθμίσεων) των μεταβλητών δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 20 Κωδικοί μεταβλητών (Boundaryless Mindset) 

 

OI ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_20 => 

1,2,3 mset_q_201, mset_q_202, mset_q_203 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_21 => 

1,2,3 mset_q_211, mset_q_212, mset_q_213 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_22 => 

1,2,3 mset_q_221, mset_q_222, mset_q_223 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_23 => 

1,2,3 mset_q_231, mset_q_232, mset_q_233 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_24 => 

1,2,3 mset_q_241, mindset_q_242,mset_q_243 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_25 => 

1,2,3 mset_q_251, mset_q_252, mset_q_253 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_26 => 

1,2,3 mset_q_261, mset_q_262, mdset_q_263 
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OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ mset_q_27 => 

1,2,3 mset_q_271, mset_q_272, mset_q_273 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 24 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

  

 
6.1.2 Παραγοντικοί άξονες - Κριτήρια - Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

(Boundaryless Mindset) 

Σημαντικότερος στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των μεταβλητών 

που συμβάλλουν στη δημιουργία των τεσσάρων πρώτων παραγοντικών αξόνων. Με 

βάση την αθροιστική συχνότητα οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 

63,08% της συνολικής διασποράς των δεδομένων. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ερμηνεία των δεδομένων.  

 

Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια που 

επιλέξαμε (αδράνεια, συσχέτιση και συνεισφορά), εντοπίζουμε τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πρώτων παραγοντικών αξόνων. 

 

Οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν σημαντικότερες για τους εξαγόμενους 

παραγοντικούς άξονες σύμφωνα με τα δυο κριτήρια, αδράνεια και συνεισφορά 

παρουσιάζονται διεξοδικά παρακάτω. 

 
6.1.3 1ος Παραγοντικός άξονας (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας-“BOUNDARYLESS MINDSET”) 

Ειδικότερα, βάσει των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας- παράγοντας e1, με ιδιοτιμή 0,1763522, 

που εξηγεί, το 46,67% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται από τις κλάσεις 

mset_q_202, mset_q_211, mset_q_213, mset_q_221, mset_q_223, mset_q_231, 

mset_q_233, mset_q_241, mset_q_243, mset_q_251, mset_q_253, mset_q_261 και 

mset_q_263. 
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Ειδικότερα, ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 κατασκευάζεται από εκείνες τις 

κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίες 

αναφέρονται στα πλαίσια της νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. Ειδικότερα 

οι ερωτηθέντες δεν έχουν συγκεκριμένη στάση σχετικά με το αν τους αρέσει μέσα 

από τη δουλεία τους να τους δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνουν καινούρια πράγματα 

(mset_q_202) (Cor=430, Ctr=45), ενώ δηλώνουν ότι δε τους αρέσει να δουλεύουν σε 

projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις (mset_q_211) (Cor=513, Ctr=59). Οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι τους 

αρέσει να δουλεύουν σε projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. (mset_q_213) (Cor=653, Ctr=49). Ισχυρή 

προβάλλεται η πεποίθηση τόσο ότι δεν απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα 

που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης (mset_q_221) (Cor=718, Ctr=81), όσο και ότι απολαμβάνουν να τους 

αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_223) (Cor=596, Ctr=51).  

 

Ακόμη δηλώνουν τόσο ότι δεν τους αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά 

καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_231) (Cor=554, Ctr=45), 

όσο ότι τους αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από 

αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν 

οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_233) (Cor=515, Ctr=50). 

 

Επιπρόσθετα, εκφράζεται η πεποίθηση τόσο ότι δεν τους αρέσει να 

συνεργάζονται με ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης 

(mset_q_241) (Cor=592, Ctr=71), όσο και ότι τους αρέσει να συνεργάζονται με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης  (mset_q_243) (Cor=740, 

Ctr=69). 

 

Επιπλέον, από την μία εκφράζεται η πεποίθηση ότι δεν τους αρέσουν οι 

εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται 

σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_251) (Cor=617, Ctr=81) και από την 

άλλη ότι τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με 
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ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_253) 

(Cor=765, Ctr=75). 

 

Επιπρόσθετα, δηλώνουν από τη μία ότι δεν τους αρέσει να αξιοποιούν 

ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του 

εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_261) (Cor=650, 

Ctr=86) και από την άλλη ότι τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν 

τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_263) (Cor=765, Ctr=57). 

 

Πίνακας 21 1ος Παραγοντικός άξονας (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» Σταδιοδρομίας) 

 #F1 COR CTR 

mset_q_201: Δεν μου αρέσει μέσα από τη δουλεία 

μου να μου δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω 

καινούρια πράγματα 

-1857 180 0 

mset_q_202 Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει μέσα από τη δουλεία μου να μου δίνεται η 

δυνατότητα να μαθαίνω καινούρια πράγματα 

-756 430 45 

mset_q_203: Μου αρέσει μέσα από τη δουλεία μου 

να μου δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω καινούρια 

πράγματα 

114 516 8 

mset_q_211: Δε μου αρέσει να δουλεύω σε projects 

(έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 

-899 513 59 

mset_q_212: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει να δουλεύω σε projects (έργα) με ανθρώπους 

που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

-206 198 12 

mset_q_213: Μου αρέσει να δουλεύω σε projects 

(έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

383 653 49 
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mset_q_221: Δεν απολαμβάνω να μου αναθέτουν 

καθήκοντα που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζομαι έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης  

-633 718 81 

mset_q_222: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

απολαμβάνω να μου αναθέτουν καθήκοντα που μου 

δίνουν τη δυνατότητα να εργάζομαι έξω από το χώρο 

ενός οργανισμού ή επιχ/σης 

41 5 0 

mset_q_223: Απολαμβάνω να μου αναθέτουν 

καθήκοντα που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζομαι έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης 

428 596 51 

mset_q_231: Δεν μου αρέσει να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από εμένα να 

εργάζομαι και σε άλλες θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

-426 554 45 

mset_q_232: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει να αναλαμβάνω εργασιακά καθήκοντα που 

απαιτούν από εμένα να εργάζομαι και σε άλλες θέσεις 

εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή 

επιχείρηση 

29 3 0 

mset_q_233: Μου αρέσει να αναλαμβάνω εργασιακά 

καθήκοντα που απαιτούν από εμένα να εργάζομαι και 

σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν 

οργανισμό ή επιχείρηση 

510 515 50 

mset_q_241: Δεν μου αρέσει να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή 

επιχείρησης 

-775 592 71 

mset_q_242: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει να συνεργάζομαι με ανθρώπους εκτός ενός 

μόνο οργανισμού ή επιχείρησης 

-205 145 11 

mset_q_243: Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχ/σης 
472 740 69 
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mset_q_251: Δεν μου αρέσουν οι εργασίες που 

απαιτούν από εμένα να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους 

που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

-871 617 81 

mset_q_252: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από εμένα να 

αλληλεπιδρώ με ανθρώπους που εργάζονται σε 

άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

-214 155 12 

mset_q_253: Μου αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν 

από εμένα να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους που 

εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

486 765 75 

mset_q_261: Δεν μου αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες 

που μου δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούμαι 

και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης 

-923 650 86 

mset_q_262: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες που μου δίνουν τη 

δυνατότητα να δραστηριοποιούμαι και εκτός του 

εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή 

επιχείρησης  

-269 183 15 

mset_q_263: Μου αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες που 

μου δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούμαι και 

εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης 

383 765 57 

mset_q_271: Δεν είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις 
-1045 252 24 

mset_q_272: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν είμαι 

ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις 

-450 384 34 

mset_q_273: Είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις 
199 558 20 
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Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 συμβάλλουν οι 

ερωτήσεις mset_q_202, mset_q_211, mset_q_213, mset_q_221, mset_q_223, 

mset_q_231, mset_q_233, mset_q_241, mset_q_243, mset_q_251, mset_q_253, 

mset_q_261 και mset_q_263 με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 

200 και 42 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα 

(Αναστασιάδου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις mset_q_201, mset_q_203, mset_q_212, mset_q_222, 

mset_q_232, mset_q_242, mset_q_252, mset_q_262, mset_q_271, mset_q_272, 

mset_q_273, συμβάλλουν στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 αλλά 

με χαμηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 42 

αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 

2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. 

Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω 

ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με τον 

συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών που 

δηλώνουν τόσο ότι δεν αρέσει στους ερωτώμενους μέσα από τη δουλειά τους να τους 

δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_201) (Cor=180, 

Ctr=0), όσο ότι τους αρέσει μέσα από τη δουλεία τους να τους δίνεται η δυνατότητα 

να μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_203) (Cor=516, Ctr=8) και δεν έχουν 

αποκρυσταλλωμένη άποψη σχετικά με το αν τους αρέσει να δουλεύουν σε projects 

(έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

(mset_q_212) (Cor=198, Ctr=12), με το αν απολαμβάνουν να τους αναθέτουν 

καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός 

οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_222) (Cor=41, Ctr=5), με το αν τους αρέσει να 

αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε 

άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

(mset_q_232) (Cor=29, Ctr=3), με το αν τους αρέσει να συνεργάζονται με ανθρώπους 

εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_242) (Cor=145, Ctr=11), με το 

αν τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από εκείνους να αλληλεπιδρούν με 

ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_252) 

(Cor=155, Ctr=12) και με το αν τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν 

τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_262)  (Cor=183, Ctr=15).  Ακόμη οι κλάσεις που 
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δηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες είτε δεν είναι ανοιχτοί σε νέες εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις (mset_q_271) (Cor=252, Ctr=24), είτε έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με 

το αν είναι ανοιχτοί σε νέες εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις (mset_q_272) 

(Cor=384, Ctr=34), είτε αν είναι ανοιχτοί σε νέες εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις (mset_q_273) (Cor=558, Ctr=20) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 

περαιτέρω ανάλυση.   

 
6.1.4 Ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1. (1ος AΞΟΝΑΣ   

“BOUNDARYLESS MINDSET”- Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 ερμηνεύει το 46,67% της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων (Διάγραμμα 3). Προχωρώντας στον άξονα από αριστερά 

προς τα δεξιά διαπιστώνουμε τη διαβάθμιση των στάσεων των ερωτηθέντων. Αρχικά 

συναντάμε αρνητική στάση όσον αφορά τόσο στην αξιοποίηση ευκαιριών που τους 

δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_261) (Cor=650, Ctr=86), 

στην ενασχόληση σε projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_211) (Cor=513, Ctr=59), στις εργασίες που 

απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_251) (Cor=617, Ctr=81), όσο και στην 

συνεργασία με ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_241) 

(Cor=592, Ctr=71). Επιπρόσθετα, οι ερωτηθέντες δεν έχουν συγκεκριμένη στάση 

σχετικά με το αν τους αρέσει μέσα από τη δουλεία τους να τους δίνεται η δυνατότητα 

να μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_202) (Cor=430, Ctr=45).  

 

Στη συνέχεια συναντάμε εκφράσεις έντονα αρνητικών στάσεων σχετικά με 

ενδεχόμενα αισθήματα απόλαυσης με την ανάθεση καθηκόντων που τους δίνουν τη 

δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης 

(mset_q_221) (Cor=718, Ctr=81) και την ανάληψη εργασιακών καθηκόντων που 

απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα 

σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_231) (Cor=554, Ctr=45). Από τη δεξιά 

πλευρά του άξονα βρίσκουμε ερωτηθέντες που τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες 

που τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού 
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περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_263) Cor=765, Ctr=57), που 

απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_223) (Cor=596, 

Ctr=51), που τους αρέσει να συνεργάζονται με ανθρώπους εκτός ενός μόνο 

οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_243) (Cor=720, Ctr=69), που τους αρέσουν οι 

εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται 

σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_253) (Cor=765, Ctr=75) και τέλος, 

τους αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να 

εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή 

επιχείρηση (mset_q_233) (Cor=515, Ctr=50). 

 

 

Διάγραμμα 3 Πρώτος παραγοντικός άξονας (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

 

Ειδικότερα, στα αριστερά του πρώτου παραγοντικού άξονα βρίσκονται οι 

κλάσεις που προσδιορίζουν την άκρως αρνητική νοοτροπία των ερωτηθέντων ως 

προς την χωρίς όρια σταδιοδρομία και ό,τι αφορά στην ανάληψη ευθυνών, 

καθηκόντων και πρωτοβουλιών εντός και εκτός εργασιακού χώρου. Αντίθετα, στα 

δεξιά του πρώτου παραγοντικού άξονα βρίσκονται οι κλάσεις που προσδιορίζουν την 

άκρως θετική νοοτροπία των ερωτηθέντων για τη χωρίς όρια σταδιοδρομία. Η 

διάταξη, δηλαδή, των στάσεων επί του πρώτου παραγοντικού άξονα προσδιορίζει τη 

διάσταση της νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας εντός και εκτός του 

εργασιακού χώρου. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο πρώτος άξονας εκφράζει 
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μία νέα σύνθετη μεταβλητή, η οποία προσδιορίζει την πραγματική διάσταση της 

νοοτροπίας απέναντι στη χωρίς όρια σταδιοδρομία.  

 
6.1.5 2ος Παραγοντικός Άξονας “BOUNDARYLESS MINDSET” 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o δεύτερος άξονας- παράγοντας e2, με ιδιοτιμή 0,0620199            

που εξηγεί, το 16,41% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις mset_q_211, mset_q_212, mset_q_222, mset_q_232,  

mset_q_233, mset_q_241, mset_q_242, mset_q_251, mset_q_252,  mset_q_262. 

 

Ειδικότερα, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 κατασκευάζεται από εκείνες 

τις κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι 

οποίες αναφέρονται στα πλαίσια της νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. 

Ειδικότερα, έντονη είναι η πεποίθηση δυσαρέσκειας των ερωτηθέντων όσον αφορά 

στην ενασχόληση σε projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_211) (Cor=132, Ctr=43). Από την άλλη μεριά, 

ουδέτερη είναι η τοποθέτηση τόσο αναφορικά με το αν τους αρέσει να δουλεύουν σε 

projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις (mset_q_212) (Cor=236, Ctr=42), με το αν απολαμβάνουν να τους 

αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης ( mset_q_222) (Cor=352, Ctr=70), με το αν τους 

αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να 

εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή 

επιχείρηση (mset_q_232) (Cor=320, Ctr=57). Η στάση για την ανάληψη εργασιακών 

καθηκόντων που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας 

που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_233) (Cor=196, 

Ctr=54) είναι θετική, ενώ η  άποψη για τη συνεργασία με ανθρώπους εκτός ενός μόνο 

οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_241) (Cor=157, Ctr=53) είναι αρνητική. 

Ουδέτερη είναι η στάση σχετικά με το αν τους αρέσει να συνεργάζονται με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_242) (Cor=549, 

Ctr=119) και αρνητική σχετικά με το αν τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από 

αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις (mset_q_251) (Cor=217, Ctr=81). Τέλος, ουδέτερη είναι η στάση 
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σχετικά με το αν τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από αυτούς να 

αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

(mset_q_252) (Cor=634, Ctr=143) καθώς επίσης και σχετικά με το αν τους αρέσει να 

αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και 

εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_262) 

(Cor=405, Ctr=95). 

 

Πίνακας 22 2ος Παραγοντικός άξονας (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» Σταδιοδρομίας) 

 #F2 COR CTR 

mset_q_201: Δεν μου αρέσει μέσα από τη δουλεία 

μου να μου δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω 

καινούρια πράγματα 
1257 82 0 

mset_q_202 Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει μέσα από τη δουλεία μου να μου 

δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω καινούρια 

πράγματα 

66 3 0 

mset_q_203: Μου αρέσει μέσα από τη δουλεία 

μου να μου δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω 

καινούρια πράγματα 
-20 14 0 

mset_q_211: Δε μου αρέσει να δουλεύω σε 

projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται 

από διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις  
456 132 43 

mset_q_212: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να δουλεύω σε projects (έργα) με 

ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

-225 236 42 

mset_q_213: Μου αρέσει να δουλεύω σε projects 

(έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
93 39 8 
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mset_q_221: Δεν απολαμβάνω να μου αναθέτουν 

καθήκοντα που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζομαι έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης  

133 31 10 

mset_q_222:  Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

απολαμβάνω να μου αναθέτουν καθήκοντα που 

μου δίνουν τη δυνατότητα να εργάζομαι έξω από 

το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης 

-335 352 70 

mset_q_223: Απολαμβάνω να μου αναθέτουν 

καθήκοντα που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζομαι έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης 

166 89 21 

mset_q_231: Δεν μου αρέσει να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από εμένα να 

εργάζομαι και σε άλλες θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση  

42 5 1 

mset_q_232: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να αναλαμβάνω εργασιακά καθήκοντα 

που απαιτούν από εμένα να εργάζομαι και σε 

άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε 

έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

-281 320 57 

mset_q_233: Μου αρέσει να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από εμένα να 

εργάζομαι και σε άλλες θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

314 196 54 

mset_q_241: Δεν μου αρέσει να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επι/σης 399 157 53 

mset_q_242: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να συνεργάζομαι με ανθρώπους εκτός 

ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης 
-398 549 119 

mset_q_243: Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή 

επιχ/σης 
183 112 30 
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mset_q_251: Δεν μου αρέσουν οι εργασίες που 

απαιτούν από εμένα να αλληλεπιδρώ με 

ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

517 217 81 

mset_q_252: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από εμένα 

να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους που εργάζονται σε 

άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

-431 634 143 

mset_q_253; Μου αρέσουν οι εργασίες που 

απαιτούν από εμένα να αλληλεπιδρώ με 

ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

191 118 33 

mset_q_261: Δεν μου αρέσει να αξιοποιώ 

ευκαιρίες που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούμαι και εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης 

380 110 41 

mset_q_262: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες που μου δίνουν 

τη δυνατότητα να δραστηριοποιούμαι και εκτός 

του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού 

ή επιχείρησης  

-400 405 95 

mset_q_263: Μου αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες 

που μου δίνουν τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούμαι και εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης 

114 67 14 

mset_q_271: Δεν είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις 703 114 31 

mset_q_272: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες εργασιακές 

εμπειρίες και καταστάσεις 
1 0 0 

mset_q_273: Είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις -35 16 1 
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Συνεπώς, στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 συμβάλλουν 

οι ερωτήσεις mset_q_211, mset_q_212, mset_q_222, mset_q_232, mset_q_233, 

mset_q_241, mset_q_242, mset_q_251, mset_q_252, mset_q_262 με υψηλές τιμές 

συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 και 42 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και 

τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 2007, 2016, Καραπιστόλης, 2010, 2015· 

Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις mset_q_201, mset_q_202, mset_q_203, mset_q_213, 

mset_q_221, mset_q_223, mset_q_231, mset_q_243, mset_q_253, mset_q_261, 

mset_q_263, mset_q_271, mset_q_272, mset_q_273 συμβάλλουν στην κατασκευή 

του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης και 

συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 42 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε 

το κριτήριο 2, ( 200≥Cor ) είτε το κριτήριο 3 (Ctr≥42) (Αναστασιάδου, 2007). Για το 

λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις 

των μεταβλητών αυτών θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της 

χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με τον συγκεκριμένο 

παραγοντικό άξονα. Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ότι οι 

ερωτώμενοι δεν αρέσκονται τόσο μέσα από τη δουλειά τους να τους δίνεται η 

δυνατότητα να μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_201) (Cor=82, Ctr=0), έχουν 

ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τους αρέσει μέσα από τη δουλειά τους να τους 

δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_202) (Cor=3, 

Ctr=0), ενώ, τους αρέσει μέσα από τη δουλειά τους να τους δίνεται η δυνατότητα να 

μαθαίνουν καινούρια πράγματα (mset_q_203) (Cor=14, Ctr=0), τους αρέσει να 

δουλεύουν σε projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους 

οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_213) (Cor=39, Ctr=8), δεν απολαμβάνουν να 

τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_221) (Cor=31, Ctr=10), απολαμβάνουν να 

τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_223) (Cor=89, Ctr=21), δεν τους αρέσει 

να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και 

σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

(mset_q_231) (Cor=5, Ctr=1), τους αρέσει να συνεργάζονται με ανθρώπους εκτός 

ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_243) (Cor=112, Ctr=30) και τους 
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αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που 

εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_253) (Cor=118, Ctr=33) 

ενώ, δεν τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή 

επιχείρησης (mset_q_261)  (Cor=110, Ctr=41). Οι κλάσεις των μεταβλητών που 

δείχνουν ότι τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή 

επιχείρησης (mset_q_263) (Cor=67, Ctr=14), δεν είναι ανοιχτοί σε νέες εργασιακές 

εμπειρίες και καταστάσεις (mset_q_271) (Cor=114, Ctr=31) και έχουν και ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν είναι ανοιχτοί σε νέες εργασιακές εμπειρίες και καταστάσεις 

(mset_q_272) (Cor=0, Ctr=0) και θετικοί ως προς σε νέες εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις (mset_q_273) (Cor=16, Ctr=1) δεν λαμβάνονται υπόψη στην περαιτέρω 

ανάλυση.        

 
6.1.6 Ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2. (2ος AΞΟΝΑΣ 

“BOUNDARYLESS MINDSET” - Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών παρατηρούμε ότι ο 

δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμηνεύει το 16,41% της συνολικής διασποράς 

(Διάγραμμα 4) διαφοροποιεί τους ερωτηθέντες που δεν είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν με ακρίβεια το ρόλο που διαδραματίζει η παγιωμένη νοοτροπία της 

σταδιοδρομίας χωρίς όρια από εκείνους που έχουν αρνητική στάση για να σπάσουν 

και να βγουν από τα στενά όρια του οργανισμού ή επιχείρησης όπου 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. 
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Διάγραμμα 4 Δεύτερος παραγοντικός άξονας (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

 

Πιο συγκεκριμένα στα αριστερά του πρώτου παραγοντικού άξονα 

παρατίθενται εκείνοι οι ερωτηθέντες που δεν έχουν αποκρυσταλλωμένη άποψη για το 

κατά πόσο τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με 

ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_252) 

(Cor=634, Ctr=143), καθώς επίσης και κατά πόσο τους αρέσει να αξιοποιούν 

ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του 

εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_262) (Cor=405, 

Ctr=95), κατά πόσο απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη 

δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης ( 

mset_q_222) (Cor=352, Ctr=70), κατά πόσο τους αρέσει να αναλαμβάνουν 

εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις 

εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_232) 

(Cor=320, Ctr=57) και κατά πόσο τους αρέσει να δουλεύουν σε projects (έργα) με 

ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

(mset_q_212) (Cor=236, Ctr=42). Στα δεξιά του άξονα παρατίθενται εκείνοι οι 

ερωτηθέντες, οι οποίοι έχουν αρνητική στάση σχετικά με το αν τους αρέσουν οι 

εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται 

σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_251) (Cor=217, Ctr=81). 

 

Διαπιστώνουμε ότι η διάταξη των αντιλήψεων για την νοοτροπία της χωρίς 

όρια σταδιοδρομίας αρχίζει με την απουσία άποψης σχετικά με την επιθυμία 
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αλληλεπίδρασης με άτομα άλλου εργασιακού περιβάλλοντος εκτός οργανισμού ή 

επιχείρησης αναπτύσσοντας νέες σχέσεις και συνεργασίες, συμμετοχή σε project, 

ανάληψη καθηκόντων για να καταλήξει σε άρνηση του ενδεχομένου αλληλεπίδρασης 

με εργαζόμενους σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Έτσι, η διάταξη των 

αντιλήψεων στον πρώτο παραγοντικό άξονα αναδεικνύει ένα νέο παράγοντα που 

μπορεί να εκληφθεί ως προσδιοριστικός του βαθμού ουδετερότητας στη νοοτροπία 

της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. 

 

Πίνακας 23 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR 
mset_q_201: Δεν μου 

αρέσει μέσα από τη 

δουλεία μου να μου 

δίνεται η δυνατότητα να 

μαθαίνω καινούρια 

πράγματα 

-1857 180 0 1257 82 0 

mset_q_202 Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει μέσα από τη 

δουλεία μου να μου 

δίνεται η δυνατότητα να 

μαθαίνω καινούρια 

πράγματα 

-756 430 45 66 3 0 

mset_q_203: Μου αρέσει 

μέσα από τη δουλεία μου 

να μου δίνεται η 

δυνατότητα να μαθαίνω 

καινούρια πράγματα 

114 516 8 -20 14 0 

mset_q_211: Δε μου 

αρέσει να δουλεύω σε 

projects (έργα) με 

ανθρώπους που 

-899 513 59 456 132 43 
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προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις  

mset_q_212: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να δουλεύω σε 

projects (έργα) με 

ανθρώπους που 

προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

-206 198 12 -225 236 42 

mset_q_213: Μου αρέσει 

να δουλεύω σε projects 

(έργα) με ανθρώπους που 

προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

383 653 49 93 39 8 

mset_q_221: Δεν 

απολαμβάνω να μου 

αναθέτουν καθήκοντα που 

μου δίνουν τη δυνατότητα 

να εργάζομαι έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης 

-633 718 81 133 31 10 

mset_q_222: : Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

απολαμβάνω να μου 

αναθέτουν καθήκοντα που 

μου δίνουν τη δυνατότητα 

να εργάζομαι έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης 

 

41 5 0 -335 352 70 
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mset_q_223: 

Απολαμβάνω να μου 

αναθέτουν καθήκοντα που 

μου δίνουν τη δυνατότητα 

να εργάζομαι έξω από το 

χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης 

428 596 51 166 89 21 

mset_q_231: Δεν μου 

αρέσει να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα που 

απαιτούν από εμένα να 

εργάζομαι και σε άλλες 

θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν 

οργανισμό ή επιχείρηση 

-426 554 45 42 5 1 

mset_q_232: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να 

αναλαμβάνω εργασιακά 

καθήκοντα που απαιτούν 

από εμένα να εργάζομαι 

και σε άλλες θέσεις 

εργασίας που υπάρχουν 

μέσα σε έναν οργανισμό ή 

επιχείρηση 

29 3 0 -281 320 57 

mset_q_233: Μου αρέσει 

να αναλαμβάνω 

εργασιακά καθήκοντα που 

απαιτούν από εμένα να 

εργάζομαι και σε άλλες 

θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν 

οργανισμό ή επιχείρηση  

510 515 50 314 196 54 
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mset_q_241: Δεν μου 

αρέσει να συνεργάζομαι 

με ανθρώπους εκτός ενός 

μόνο οργανισμού ή 

επιχείρησης 

-775 592 71 399 157 53 

mset_q_242: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να 

συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός 

μόνο οργανισμού ή 

επιχείρησης 

-205 145 11 -398 549 119 

mset_q_243: Μου αρέσει 

να συνεργάζομαι με 

ανθρώπους εκτός ενός 

μόνο οργανισμού ή 

επιχείρησης 

472 740 69 183 112 30 

mset_q_251: Δεν μου 

αρέσουν οι εργασίες που 

απαιτούν από εμένα να 

αλληλεπιδρώ με 

ανθρώπους που 

εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

-871 617 81 517 217 81 

mset_q_252: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσουν οι εργασίες 

που απαιτούν από εμένα 

να αλληλεπιδρώ με 

ανθρώπους που 

εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή επιχ/σεις 

-214 155 12 -431 634 143 
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mset_q_253: Μου 

αρέσουν οι εργασίες που 

απαιτούν από εμένα να 

αλληλεπιδρώ με 

ανθρώπους που 

εργάζονται σε άλλους 

οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις 

486 765 75 191 118 33 

mset_q_261: Δεν μου 

αρέσει να αξιοποιώ 

ευκαιρίες που μου δίνουν 

τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούμαι και 

εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης 

-923 650 86 380 110 41 

mset_q_262: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

μου αρέσει να αξιοποιώ 

ευκαιρίες που μου δίνουν 

τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούμαι και 

εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης  

-269 183 15 -400 405 95 

mset_q_263: Μου αρέσει 

να αξιοποιώ ευκαιρίες που 

μου δίνουν τη δυνατότητα 

να δραστηριοποιούμαι και 

εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης 

 

383 765 57 114 67 14 
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mset_q_271: Δεν είμαι 

ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις 

-1045 252 24 703 114 31 

mset_q_272: Ουδέτερη 

στάση σχετικά με το αν 

είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε 

νέες εργασιακές εμπειρίες 

και καταστάσεις 

-450 384 34 1 0 0 

mset_q_273: Είμαι 

ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες 

εργασιακές εμπειρίες και 

καταστάσεις 

199 558 20 -35 16 1 

 

6.1.7 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  ( )21,ee  - “BOUNDARYLESS 

MINDSET” 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee × ερμηνεύει (Διάγραμμα 5) το 63,08% 

της συνολικής αδράνειας – πληροφορίας, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Επειδή ο 

πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις και ο δεύτερος 

τις ενδιάμεσες από τις ακραίες, παρατηρούμε ότι η εικόνα του νέφους του πρώτου 

παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζει τη μορφή μιας παραβολής, που σημαίνει ότι 

έχουμε την περίπτωση Guttmann. 

 

Στο επίπεδο 21 ee ×  στα άκρα της παραβολής συναντούμε τις ακραίες 

καταστάσεις ενώ στο κοίλο τις ενδιάμεσες. 
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Διάγραμμα 5 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομίας) 

 

Πράγματι, η παραβολή εμφανίζει στα άκρα της τις στάσεις των ερωτηθέντων 

που αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, τις στάσεις αρνητισμού απέναντι στην νοοτροπία 

της χωρίς όρια σταδιοδρομίας στο αριστερό μέρος, έναντι των θετικών στάσεων στο 

δεξιό μέρος. Οι ενδιάμεσες καταστάσεις τοποθετούνται στο ελάχιστο της καμπύλης 

όπου συναντούμε τις ουδέτερες στάσεις αναφορικά με τη νοοτροπία της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας. 

 

Μεταξύ των άκρων και του ελάχιστου της παραβολής του Guttman από 

αριστερά προς τα δεξιά συναντούμε την αρνητική στάση απέναντι στη χωρίς όρια 

σταδιοδρομία και τη θετική. Στη περιοχή του ελάχιστου και γύρω από το κέντρο 

βάρους τοποθετούνται ουδέτερες στάσεις αναφορικά με την νοοτροπία της χωρίς 

όρια σταδιοδρομίας. 
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Ειδικότερα διακρίνουμε τη δημιουργία τριών νεφών στα τέσσερα 

τεταρτημόρια με σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Κάθε νέφος περιλαμβάνει μία σειρά 

μεταβλητών όπου γίνονται φανερές οι αποτυπωμένες οι στάσεις των κοινωνικών 

υποκειμένων απέναντι στη νοοτροπία της χωρίς όρια σταδιοδρομίας. 

 

Στο πρώτο τεταρτημόριο, ( )++ 21 ,ee  συναντούμε ερωτηθέντες των οποίων οι 

δηλώσεις, mset_q_233, mset_q_253, mset_q_232, mset_q_263, mset_q_213,  

καταδεικνύουν ότι τους αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που 

απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα 

σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_233) (Cor=515, Ctr=50),  τους αρέσουν οι 

εργασίες που απαιτούν από αυτούς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται 

σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_253) (Cor=765, Ctr=75), τους αρέσει 

να συνεργάζονται με ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης 

(mset_q_243) (Cor=740, Ctr=69), απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα που 

τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή 

επιχ/σης (mset_q_223) (Cor=596, Ctr=51), τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που 

τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_263) (Cor=765, Ctr=57), και 

τους αρέσει να δουλεύουν σε projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από 

διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (mset_q_213) (Cor=653, Ctr=49).   

 

Στο δεύτερο τεταρτημόριο ( )+− 21 ,ee , συναντούμε εκείνους τους ερωτηθέντες 

των οποίων οι στάσεις απέναντι στη νοοτροπία της χωρίς όρια σταδιοδρομίας 

αποτυπώνονται από τις ιδιότητες mset_q_251, mset_q_211, mset_q_241, 

mset_q_261, mset_q_221, mset_q_202, mset_q_231. Ειδικότερα συναντούμε 

δηλώσεις που εκφράζουν ότι δεν τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από 

εκείνους να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις (mset_q_251) (Cor=617, Ctr=81), δεν τους αρέσει να δουλεύουν σε 

projects (έργα) με ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις (mset_q_211) (Cor=513, Ctr=59), δεν τους αρέσει να συνεργάζονται με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_241) (Cor=592, 

Ctr=71), δεν απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη 

δυνατότητα να εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης 
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(mset_q_221) (Cor=718, Ctr=81), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τους 

αρέσει μέσα από τη δουλεία τους να τους δίνονται η δυνατότητα να μαθαίνουν 

καινούρια πράγματα (mset_q_202) (Cor=430, Ctr=45), δεν τους αρέσει να 

αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε 

άλλες θέσεις εργασίας που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση 

(mset_q_231) Cor=554, Ctr=45). 

 

Στο τρίτο ( )−− 21 ,ee ,τέταρτο ( )++ 21 ,ee , τεταρτημόριο τοποθετείται η ομάδα 

της οποίας οι στάσεις προς τη νοοτροπία της χωρίς όρια σταδιοδρομίας 

αναπαρίσταται από τις ιδιότητες (mset_q_212, mset_q_232, mset_q_222, 

mset_q_262, mset_q_242, mset_q_252, οι οποίες δηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες έχουν 

ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τους αρέσει να δουλεύουν σε projects (έργα) με 

ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 

(mset_q_212) (Cor=236, Ctr=42), αν τους αρέσει να αναλαμβάνουν εργασιακά 

καθήκοντα που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται και σε άλλες θέσεις εργασίας που 

υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (mset_q_232) (Cor=320, Ctr=57), αν 

απολαμβάνουν να τους αναθέτουν καθήκοντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

εργάζονται έξω από το χώρο ενός οργανισμού ή επιχ/σης (mset_q_222) (Cor=352, 

Ctr=70), αν τους αρέσει να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιούνται και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή 

επιχείρησης (mset_q_262) (Cor=405, Ctr=95),  αν τους αρέσει να συνεργάζονται με 

ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή επιχείρησης (mset_q_242) (Cor=549, 

Ctr=119) και τέλος, αν τους αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν από αυτούς να 

αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις 

(mset_q_252) (Cor=634, Ctr=143). 

 

6.2 Η Προτίμηση κινητικότητας εντός του οργανισμού (Mobility 

Preference) 
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των 

στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αποτυπώνονται μέσα από την κλίμακα της 

προτίμησης κινητικότητας εντός του οργανισμού, η οποία συνιστά μία από τις δύο 

κλίμακες του εργαλείου μέτρησης της στάσης της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας. 
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Σύμφωνα με τις τιμές που συνοδεύονται από το ιστόγραμμα (Πίνακας 24) το 

ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι 45,25%, του 

δεύτερου είναι 16,63% τρίτου άξονα 11,36%, του τέταρτου είναι 8,05%, 7,01% του 

πέμπτου και 5,39% του έκτου, 4,51% του έβδομου, 1,79% του όγδοου παραγοντικού 

άξονα. 

 

Το σύνολο των πληροφοριών που μας παρέχουν οι 8 πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες, ανέρχεται στο 100%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το σύνολο των 

πληροφοριών που παρέχουν οι 8 πρώτοι παραγοντικοί άξονες. 

 

Πίνακας 24 Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες (Mobility Preference) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,61776 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,2795147            45,25          45,25        |***************************************** 

   2       0,1027284            16,63          61,88        |*************** 

   3       0,0701943            11,36          73,24        |*********** 

   4       0,0497438              8,05          81,29        |******** 

   5       0,0433077              7,01          88,30        |******* 

   6       0,0333087              5,39          93,69        |***** 

   7       0,0278838              4,51          98,21        |**** 

   8       0,0110723              1,79        100,00        |** 

 

Το πρόγραμμα M.A.D.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών (Καραπιστόλης, 2010) μας πληροφορεί για την 

ποιότητα προβολής και τη συνεισφορά των ιδιοτήτων των μεταβλητών στην 

κατασκευή των αξόνων, δηλαδή ποια σημεία-ιδιότητες προβάλλονται καλύτερα και 

ποια κατασκεύασαν κατά κύριο λόγο τους άξονες, καθώς και τα γραφήματα των 

αξόνων και των επιπέδων. Ειδικότερα στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται οι μεταβλητές, 

οι συντεταγμένες Fi και οι δείκτες και των γραμμών και των στηλών για τους δύο 

πρώτους παραγοντικούς άξονες.  

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταβλητών που έχουν ικανοποιητική ποιότητα 

προβολής και συμβάλλουν στην κατασκευή των αξόνων βασίζονται στα κριτήρια 1, 2 
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και 3. Θεωρούμε ότι οι τιμές: 200≥Cor  και 
νµεταβλητθοςπλ ώή

Ctr
⋅

≥
1000

 είναι 

ικανοποιητικές. Επομένως στην εφαρμογή μας με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε 

να επιλέξουμε τις μεταβλητές με 200≥Cor (κριτήριο 2) και 3,83
12

1000
==Ctr , ή 

καλύτερα Ctr=84 (κριτήριο 3). 

 

Η εξέταση των δεικτών  Cοr και  Ctr προσδιορίζει κάθε σημείο/ ιδιότητα των 

μεταβλητών ξεχωριστά σε ποιον από τους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται 

καλύτερα και κατά πόσο συμμετέχει στην κατασκευή τους.  

 
6.2.1 Κωδικοποίηση των μεταβλητών (Mobility Preference) 

Η κωδικοποίηση των κλάσεων (διαβαθμίσεων) των μεταβλητών δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 25 Κωδικοί μεταβλητών (Mobility Preference) 

OI ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

pref_q_28 => 

1,2,3 pref_q_281,pref_q_282,pref_q_283 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

pref_q_29 => 

1,2,3 pref_q_291,pref_q_292,pref_q_293 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

pref_q_30 => 

1,2,3 pref_q_301,pref_q_302,pref_q_303 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

pref_q_31 => 

1,2,3 pref_q_311,pref_q_312,pref_q_313 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 12 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

  

 
6.2.2 Παραγοντικοί άξονες - Κριτήρια - Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

(Mobility Preference) 

Σημαντικότερος στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των μεταβλητών 

που συμβάλλουν στη δημιουργία των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων. Με βάση 

την αθροιστική συχνότητα οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 
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61,88% της συνολικής διασποράς των δεδομένων. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ερμηνεία των δεδομένων.  

 

Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια που 

επιλέξαμε (αδράνεια, συσχέτιση και συνεισφορά), εντοπίζουμε τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων. 

 

Οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν σημαντικότερες για τους εξαγόμενους 

παραγοντικούς άξονες σύμφωνα με τα κριτήρια, αδράνεια, συσχέτιση και 

συνεισφορά παρουσιάζονται διεξοδικά παρακάτω. 

 
6.2.3 1ος Παραγοντικός Άξονας (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού – “MOBILITY PREFERENCE”) 

Ειδικότερα, βάσει των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας- παράγοντας e1, με ιδιοτιμή 0,2795147, 

που εξηγεί, το 45,25% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις pref_q_283, pref_q_291, pref_q_293, pref_q_301, 

pref_q_303, pref_q_311, pref_q_311, pref_q_313. 

 

Ειδικότερα, ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 κατασκευάζεται από εκείνες τις 

κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίες 

αναφέρονται στα πλαίσια της προτίμησης και μη προτίμησης κινητικότητας εντός 

των ορίων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, ή με άλλα λόγια της εργασιακής ή μη 

σταθερότητας, δηλαδή της αλλαγής ή όχι εργοδότη. Ειδικότερα οι ερωτηθέντες 

δηλώνουν ότι τους αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην 

ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό (pref_q_283) (Cor=504, Ctr=119), από τη 

μία δεν αισθάνονται χαμένοι κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό (pref_q_291) (Cor=547, Ctr=83), και από την άλλη 

αισθάνονται χαμένοι κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε 

έναν οργανισμό (pref_q_293) (Cor=685, Ctr=145). Από τη μία δεν προτιμούν να 

παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητούν 

εργασία κάπου αλλού  (pref_q_301) (Cor=418, Ctr=93) και  από την άλλη προτιμούν 
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να παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητούν 

εργασία κάπου αλλού (pref_q_303) (Cor=812, Ctr=143). Τέλος, από την μία ιδανική 

καριέρα γι’ αυτούς δεν σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής 

(pref_q_311) (Cor=713, Ctr=132) και από την άλλη ιδανική καριέρα για αυτούς 

σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής (pref_q_313) (Cor=763, Ctr=180).  

 

Πίνακας 26 1ος Παραγοντικός Άξονας (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 
 
 
 

#F1 COR CTR 

pref_q_281: Δεν μου αρέσει η ρουτίνα, η οποία 

προκύπτει από την εργασία μου στην ίδια θέση σε μία 

επιχείρηση ή οργανισμό 
-275 501 46 

pref_q_282: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία 

μου στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό 
258 62 12 

pref_q_283: Μου αρέσει η ρουτίνα, η οποία 

προκύπτει από την εργασία μου στην ίδια θέση σε μία 

επιχείρηση ή οργανισμό 
1004 504 119 

pref_q_291: Δεν αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε έναν 

οργανισμό 
-445 547 83 

pref_q_292: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που σταματάω να 

εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 
-39 1 1 

pref_q_293: Αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε έναν 

οργανισμό 
752 685 145 

pref_q_301: Δεν προτιμώ να παραμένω σε μία 

επιχείρηση την οποία γνωρίζω σε σχέση με το να 

αναζητώ εργασία κάπου αλλού 
-715 418 93 
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pref_q_302: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

προτιμώ να παραμένω σε μία επιχείρηση την οποία 

γνωρίζω σε σχέση με το να αναζητώ εργασία κάπου 

αλλού 

-399 262 45 

pref_q_303: Προτιμώ να παραμένω σε μία επιχείρηση 

την οποία γνωρίζω σε σχέση με το να αναζητώ 

εργασία κάπου αλλού 
582 812 143 

pref_q_311: Ιδανική καριέρα για μένα δεν σημαίνει 

να εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή 

επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 

μου ζωής  

-587 713 132 

pref_q_312: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει να εργάζομαι 

αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση 

για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής 

53 4 1 

pref_q_313: Ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει να 

εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή 

επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 

μου ζωής 

851 763 180 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 συμβάλλουν 

οι ερωτήσεις pref_q_283, pref_q_291, pref_q_293, pref_q_301, pref_q_303, 

pref_q_311, pref_q_311, pref_q_313 με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, 

πάνω από 200 και 84 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα 

(Αναστασιάδου, 2007, 2016· Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις pref_q_281, pref_q_282, pref_q_292, pref_q_302, 

pref_q_312, συμβάλλουν στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 αλλά 

με χαμηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 84 

αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 

2007· Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται 

αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών 
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αυτών θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της 

συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με τον συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 

Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή 

οργανισμό (pref_q_281) (Cor=501, Ctr=46), εμφανίζουν ουδέτερη στάση σχετικά με 

το αν τους αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση 

σε μία επιχείρηση ή οργανισμό (pref_q_282), (Cor=62, Ctr=12), ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνονται χαμένοι κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε 

μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό (pref_q_292) (Cor=1, Ctr=1), ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν προτιμούν να παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν 

σε σχέση με το να αναζητούν εργασία κάπου αλλού (pref_q_302) (Cor=262, Ctr=45), 

ουδέτερη στάση σχετικά με το αν ιδανική καριέρα για αυτούς σημαίνει να εργάζονται 

αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους ζωής (pref_q_312) (Cor=4, Ctr=1) θα παραλειφθούν από τη 

περαιτέρω ανάλυση. 

 
6.2.4 Ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1. (1ος AΞΟΝΑΣ 

“MOBILITY PREFERENCE” – Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού)  

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 ερμηνεύει το 45,25% της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων (Διάγραμμα 6). Προχωρώντας στο άξονα από αριστερά 

προς τα δεξιά διαπιστώνουμε τη διαβάθμιση των στάσεων των ερωτηθέντων. Αρχικά 

συναντάμε αρνητική στάση σχετικά με το κατά πόσο προτιμούν να παραμένουν σε 

μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητήσουν εργασία κάπου 

αλλού  (pref_q_301)  (Cor=418, Ctr=93) και αρνητική στάση αναφορικά με το κατά 

πόσο ιδανική καριέρα για αυτούς σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

(pref_q_311) (Cor=713, Ctr=132). Συνεχίζοντας στον πρώτο παραγοντικό άξονα 

παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν ότι προτιμούν να 

παραμείνουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητούν 

εργασία κάπου αλλού (pref_q_303) (Cor=812, Ctr=132), ενώ αισθάνονται χαμένοι 

κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 
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(pref_q_293) (Cor=685, Ctr=145), παρότι ιδανική καριέρα για αυτούς σημαίνει να 

εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια 

της επαγγελματικής τους ζωής (pref_q_313) (Cor=763, Ctr=180), διότι τους αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή 

οργανισμό (pref_q_283) (Cor=504, Ctr=119). 

 

Κατά μήκος του πρώτου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ότι 

αντιπαρατίθενται αυτοί που έχουν τη θέληση να αλλάξουν εργασία από αυτούς που 

δεν θέλουν για κανένα λόγο να αλλάξουν εργασία.  

 

 

Διάγραμμα 6 Πρώτος παραγοντικός άξονας (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 

 

Ως προς τις διαβαθμίσεις των θέσεων, μεγάλη συνεισφορά στη κατασκευή του 

πρώτου άξονα εμφανίζει η άποψη ότι ιδανική καριέρα για αυτούς δεν σημαίνει να 

εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια 

της επαγγελματικής τους ζωής. 

 
6.2.5 2ος Παραγοντικός Άξονας “MOBILITY PREFERENCE” 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o δεύτερος άξονας- παράγοντας e2, με ιδιοτιμή 0,1027284 

που ερμηνεύει το 16,63% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις pref_q_282, pref_q_283, pref_q_292, pref_q_301, 

pref_q_302, pref_q_311, pref_q_302. 
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Ειδικότερα, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 κατασκευάζεται από εκείνες 

τις κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι 

οποίες αναφέρονται στα πλαίσια της προτίμησης κινητικότητας εντός της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες δεν έχουν συγκεκριμένη στάση σχετικά με 

το αν τους αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση 

σε μία επιχείρηση ή οργανισμό (pref_q_282) (Cor=258, Ctr=131), αλλά εμφανίζουν 

δυσαρέσκεια σχετικά με την ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην 

ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό (pref_q_283) (Cor=96, Ctr=63). 

Επιπρόσθετα, εμφανίζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνονται χαμένοι 

κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

(pref_q_292) (Cor=143, Ctr=67), παρότι είτε δεν προτιμούν να παραμένουν σε μία 

επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητούν εργασία κάπου αλλού 

(pref_q_301) (Cor=314, Ctr=191), είτε έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

προτιμούν να παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να 

αναζητούν εργασία κάπου αλλού (pref_q_302)  (Cor=361, Ctr=171), επειδή θεωρούν 

ότι είτε ιδανική καριέρα για αυτούς δεν σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν 

μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής 

(pref_q_311) (Cor=119, Ctr=60), είτε έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

ιδανική καριέρα για αυτούς σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής 

(pref_q_312) (Cor=534, Ctr=243). 

 

Πίνακας 27 2ος Παραγοντικός Άξονας (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 

 
 
 

#F2 COR CTR 

pref_q_281: Δεν μου αρέσει η ρουτίνα, η οποία 

προκύπτει από την εργασία μου στην ίδια θέση σε 

μία επιχείρηση ή οργανισμό 
67 30 8 

pref_q_282: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την 

εργασία μου στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή 

οργανισμό 

-524 258 131 
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pref_q_283: Μου αρέσει η ρουτίνα, η οποία 

προκύπτει από την εργασία μου στην ίδια θέση σε 

μία επιχείρηση ή οργανισμό 
438 96 63 

pref_q_291: Δεν αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά 

που σταματάω να εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε 

έναν οργανισμό 
100 28 12 

pref_q_292: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που σταματάω να 

εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 
-334 143 67 

pref_q_293: Αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία επιχείρηση ή σε 

έναν οργανισμό 
124 18 11 

pref_q_301: Δεν προτιμώ να παραμένω σε μία 

επιχείρηση την οποία γνωρίζω σε σχέση με το να 

αναζητώ εργασία κάπου αλλού 
619 314 191 

pref_q_302: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

προτιμώ να παραμένω σε μία επιχείρηση την οποία 

γνωρίζω σε σχέση με το να αναζητώ εργασία αλλού 
-468 361 171 

pref_q_303: Προτιμώ να παραμένω σε μία 

επιχείρηση την οποία γνωρίζω σε σχέση με το να 

αναζητώ εργασία κάπου αλλού 
50 6 3 

pref_q_311: Ιδανική καριέρα για μένα δεν σημαίνει 

να εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής μου ζωής  

239 119 60 

pref_q_312: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει να εργάζομαι 

αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση 

για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής 

-585 534 243 

pref_q_313: Ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει να 

εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή 

επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 

μου ζωής 

244 63 40 
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Συνεπώς, στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 συμβάλλουν 

οι ερωτήσεις pref_q_282, pref_q_283, pref_q_292, pref_q_301, pref_q_302, 

pref_q_311, pref_q_302 με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 

και 84 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 

2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις pref_q_281, pref_q_291, pref_q_293, pref_q_303, 

pref_q_313 συμβάλλουν στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e2 αλλά 

με χαμηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 84 

αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 

2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. 

Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω 

ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με τον 

συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 

Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή 

οργανισμό ( pref_q_281) (Cor=30, Ctr=8), και είτε δεν αισθάνονται χαμένοι κάθε 

φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

(pref_q_291) (Cor=28, Ctr=12) είτε αισθάνονται χαμένοι κάθε φορά που σταματούν 

να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό (pref_q_293) (Cor=18, Ctr=11) 

και προτιμούν να παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το 

να αναζητούν εργασία κάπου αλλού (pref_q_303) (Cor=6, Ctr=3), διότι ιδανική 

καριέρα για αυτούς σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή 

επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής (pref_q_313) (Cor=63, 

Ctr=40) δεν συμβάλλουν στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα. 
 
6.2.6 Ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2. (2ος AΞΟΝΑΣ 

“MOBILITY PREFERENCE”- Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών παρατηρούμε ότι ο 

δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 με ιδιοτιμή 0,1027284 που ερμηνεύει το 16,63% 

της συνολικής διασποράς (Διάγραμμα 7) διαφοροποιεί τους ερωτηθέντες που δεν 
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είναι σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια το ρόλο που διαδραματίζει η προτίμηση 

κινητικότητας εντός της επιχείρησης στην οποία εργάζονται από εκείνους που έχουν 

αρνητική στάση για να σπάσουν και να βγουν από τα στενά όρια του οργανισμού ή 

επιχείρησης όπου εργάζονται, δηλαδή προτιμούν να παραμείνουν στον ίδιο εργοδότη.  

 

 

Διάγραμμα 7 Δεύτερος παραγοντικός άξονας (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 

 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 αναφέρεται σε μια πιο χαλαρή τάση 

σύνδεσης των ερωτηθέντων με την προτίμηση κινητικότητας εντός της επιχείρησης.  

  

Ειδικότερα, εδώ παρατηρούμε μία πιο ήπια αντιπαράθεση μεταξύ της 

ουδέτερης στάσης στο αριστερό μέρος και της εργασιακής σταθερότητας μέσα στην 

επιχείρηση. Η έλλειψη αποκρυσταλλωμένης άποψης για την προτίμηση 

κινητικότητας ή με άλλα λόγια της εργασιακής σταθερότητας αποτυπώνεται στα 

αριστερά του άξονα. Οι ερωτηθέντες δεν έχουν άποψη σχετικά με το κατά πόσο 

ιδανική καριέρα για αυτούς σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής 

(pref_q_312) (Cor=534, Ctr=243), σχετικά με το αν τους αρέσει η ρουτίνα, η οποία 

προκύπτει από την εργασία τους στην ίδια θέση σε μία επιχείρηση ή οργανισμό 

(pref_q_282) (Cor=258, Ctr=131) και σχετικά με το αν προτιμούν να παραμένουν σε 

μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να αναζητούν εργασία κάπου 

αλλού  (pref_q_302) (Cor=361, Ctr=171). 
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Συνεχίζοντας παρατηρούμε ότι στα δεξιά του άξονα παρατηρείται έντονη η 

στάση των ερωτηθέντων να παραμείνουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε 

σχέση με το να αναζητήσουν εργασία κάπου αλλού (pref_q_301) (Cor=314, 

Ctr=191). 

 

Ως προς τις διαβαθμίσεις των θέσεων, μεγάλη συνεισφορά στη κατασκευή του 

δεύτερου άξονα εμφανίζει η ουδέτερη στάση σχετικά με το κατά πόσο ιδανική 

καριέρα για τους ερωτηθέντες σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

 

Πίνακας 28 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού) 
 
 
 
 
 
 

#F1 COR CTR #F2 COR CTR 

pref_q_281: Δεν μου αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από 

την εργασία μου στην ίδια θέση 

σε μία επιχείρηση ή οργανισμό 

-275 501 46 67 30 8 

pref_q_282: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν μου αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από 

την εργασία μου στην ίδια θέση 

σε μία επιχείρηση ή οργανισμό 

258 62 12 -524 258 131 

pref_q_283: Μου αρέσει η 

ρουτίνα, η οποία προκύπτει από 

την εργασία μου στην ίδια θέση 

σε μία επιχείρηση ή οργανισμό 

1004 504 119 438 96 63 

pref_q_291: Δεν αισθάνομαι 

χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

-445 547 83 100 28 12 
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pref_q_292: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνομαι 

χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

-39 1 1 -334 143 67 

pref_q_293: Αισθάνομαι 

χαμένος κάθε φορά που 

σταματάω να εργάζομαι σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

752 685 145 124 18 11 

pref_q_301: Δεν προτιμώ να 

παραμένω σε μία επιχείρηση την 

οποία γνωρίζω σε σχέση με το 

να αναζητώ εργασία κάπου 

αλλού 

-715 418 93 619 314 191 

pref_q_302: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν προτιμώ να 

παραμένω σε μία επιχείρηση την 

οποία γνωρίζω σε σχέση με το 

να αναζητώ εργασία κάπου 

αλλού 

-399 262 45 -468 361 171 

pref_q_303: Προτιμώ να 

παραμένω σε μία επιχείρηση την 

οποία γνωρίζω σε σχέση με το 

να αναζητώ εργασία κάπου 

αλλού 

582 812 143 50 6 3 

pref_q_311: Ιδανική καριέρα για 

μένα δεν σημαίνει να εργάζομαι 

αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής 

μου ζωής  

 

 

-587 713 132 239 119 60 
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pref_q_312: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν ιδανική 

καριέρα για μένα σημαίνει να 

εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν 

μόνο οργανισμό ή επιχείρηση 

για όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής μου ζωής 

53 4 1 -585 534 243 

pref_q_313: Ιδανική καριέρα για 

μένα σημαίνει να εργάζομαι 

αποκλειστικά σε έναν μόνο 

οργανισμό ή επιχείρηση για όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής 

μου ζωής 

851 763 180 244 63 40 

 

6.2.7 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο  21 ee ×  ( )21,ee  - “MOBILITY 

PREFERENCE” 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  ερμηνεύει (Διάγραμμα 8) το 61,88 % 

της συνολικής αδράνειας – πληροφορίας, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

 

Επειδή ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις 

και ο δεύτερος τις ενδιάμεσες από τις ακραίες, παρατηρούμε ότι η εικόνα του νέφους 

του πρώτου παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζει τη μορφή μιας παραβολής, που 

σημαίνει ότι έχουμε την περίπτωση Guttmann (Δρόσος, 2004). Στο επίπεδο στα άκρα 

της παραβολής συναντούμε τις ακραίες καταστάσεις, ενώ στο κοίλο τις ενδιάμεσες. 

 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο τεταρτημόριο ( )++ 21 ,ee , συναντούμε 

ερωτηθέντες των οποίων οι στάσεις απέναντι στην προτίμηση της κινητικότητας 

εντός των ορίων της επιχείρησης ή με άλλα λόγια η εργασιακή σταθερότητα και των 

οποίων ο χαρακτήρας αποτυπώνεται από τις ιδιότητες (pref_q_283), (pref_q_313), 

(pref_q_293), (pref_q_303), δείχνουν ξεκάθαρα την επιμονή των ερωτηθέντων να 

παραμείνουν στην δουλειά τους και σε καμία περίπρωση να μην άλλαξουν δουλειά. 

Οι ερωτηθέντες της διακεριμένης ομάδας, που συγκεντώνονται στο πρώτο 
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τεταρτημόριο ( )++ 21 ,ee , υποστηρίζουν ότι δεν διατίθενται να αλλάξουν την ρουτίνα, 

η οποία προκύπτει από την εργασία τους και μάλιστα στην ίδια θέση σε μία 

επιχείρηση ή οργανισμό, και θεωρούν ιδανικό και η ιδανική καριέρα για αυτούς 

ταυτίζεται με την εργασία αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή επιχείρηση για 

όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, διαφορετικά αισθάνονται χαμένοι 

κάθε φορά που σταματούν να εργάζονται σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, και 

προτιμούν να παραμένουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν σε σχέση με το να 

αναζητούν εργασία κάπου αλλού. 

 

Στο δεύτερο τεταρτημόριο ( )+− 21 ,ee , συναντούμε εκείνους τους ερωτηθέντες 

των οποίων οι στάσεις αποτυπώνονται από τις ιδιότητες (pref_q_301) και 

(pref_q_311),  οι οποίες δείχνουν προτίμηση στην αναζήτηση εργασίας αλλού από το 

να παραμείνουν σε μία επιχείρηση την οποία γνωρίζουν αν και ιδανική καριέρα για 

αυτούς δεν σημαίνει να εργάζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο οργανισμό ή 

επιχείρηση για όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. 

 

Η τρίτη και τελευταία ομάδα ερωτηθέντων προβάλλονται στο κέντρο και 

κάτω μεταξύ του τρίτου ( )−− 21 ,ee  και τέταρτου τεταρτημορίου ( )−+ 21 ,ee  οι στάσεις 

απέναντι στην προτίμηση της κινητικότητας εντός των ορίων μίας επιχείρησης των 

οποίων ο χαρακτήρας αποτυπώνεται από τις ιδιότητες (pref_q_302), (pref_q_282), 

(pref_q_312). Οι στάσεις αυτές δείχνουν παθητική στάση είτε στην παρομονή στην 

ίδια εργασία και στην ίδια ρουτίνα, είτε στην αναζήτηση νέας εργασιακής στέγης είτε 

και στον προσδιορισμό της ιδανικής καριέρας και σταδιοδρομίας. Έτσι, παρατηρούμε 

ότι στα άκρα της παραβολής συναντούμε τις ακραίες καταστάσεις, ενώ στο κοίλο τις 

ενδιάμεσες. 

 

Πράγματι, η παραβολή εμφανίζει στα άκρα της τις στάσεις των ερωτηθέντων 

που αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, τις προτιμήσεις απέναντι στην προτίμηση 

κινητικότητας στο θετικό μέρος, έναντι των αρνητικών στάσεων αναφορικά με την 

διάθεση για κινητικότητα μέσα και έξω από τον οργανισμό στο αρνητικό. Οι 

ενδιάμεσες καταστάσεις τοποθετούνται στο ελάχιστο της καμπύλης όπου συναντούμε 
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τις ουδέτερες στάσεις αναφορικά με την προτίμηση κινητικότητας εντός του 

οργανισμού και όχι εκτός αυτού. 

 

Μεταξύ των άκρων και του ελάχιστου της παραβολής του Guttman από 

αριστερά προς τα δεξιά συναντούμε την στάση προτίμησης κινητικότητας εντός του 

οργανισμού ή με άλλα λόγια την παραμονή σε έναν εργοδότη και τη στάση 

προτίμησης μετακίνησης και εκτός των ορίων μίας μόνο επιχείρησης, δηλαδή σε 

άλλους εργοδότες. 

 

Και στην περιοχή του ελάχιστου και γύρω από το κέντρο βάρους 

εμφανίζονται οι ουδέτερες στάσεις αναφορικά με την προτίμηση για κινητικότητα 

εντός των ορίων της επιχείρησης. 

 

 

Διάγραμμα 8 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Προτίμηση κινητικότητας εντός 

του οργανισμού) 

 

6.3 H Άνεση στη δικτύωση (Networking Comfort) 
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των 

στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αποτυπώνονται μέσα από το εργαλείο μέτρησης της 

άνεσης στη δικτύωση. 

 

180 
 



Σύμφωνα με τις τιμές που συνοδεύονται από το ιστόγραμμα (Πίνακας 29) το 

ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι 35,43%, του 

δεύτερου είναι 15,49%, του τρίτου άξονα 8,79%, του τέταρτου είναι 8,08%, 5,80% 

του πέμπτου και 4,19% του έκτου, 4,04% του έβδομου, 3,61% του όγδοου, 3,19% 

του ένατου, 2,69% του δέκατου, 2,16% του ενδέκατου και τέλος 1,84% του 

δωδέκατου παραγοντικού άξονα. Το σύνολο των πληροφοριών που μας παρέχουν οι 

12 πρώτοι παραγοντικοί άξονες, ανέρχεται στο 95,31%. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν οι 12 πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες. 

 

Πίνακας 29 Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες (Networking Comfort) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,33448 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1185044            35,43          35,43        |************************************** 

   2       0,0518081            15,49          50,92        |****************** 

   3       0,0294026              8,79          59,71        |********** 

   4       0,0270368              8,08          67,79        |********** 

   5       0,0194014              5,80          73,59        |******* 

   6       0,0140212              4,19          77,79        |***** 

   7       0,0135160              4,04          81,83        |***** 

   8       0,0120603              3,61          85,43        |***** 

   9       0,0106814              3,19          88,63        |**** 

  10      0,0089899              2,69          91,31        |**** 

  11      0,0072243              2,16          93,47        |*** 

  12      0,0061490              1,84          95,31        |*** 

 

Το πρόγραμμα M.A.D.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών (Καραπιστόλης, 2010) μας πληροφορεί για την 

ποιότητα προβολής και τη συνεισφορά των ιδιοτήτων των μεταβλητών στην 

κατασκευή των αξόνων, δηλαδή ποια σημεία-ιδιότητες προβάλλονται καλύτερα και 

ποια κατασκεύασαν κατά κύριο λόγο τους άξονες καθώς και τα γραφήματα των 

αξόνων και των επιπέδων. Ειδικότερα στον πίνακα 29 περιλαμβάνονται οι 
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μεταβλητές, οι συντεταγμένες Fi και οι δείκτες Cor και Ctr  των γραμμών και των 

στηλών για τους πρώτους παραγοντικούς άξονες.  

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταβλητών που έχουν ικανοποιητική ποιότητα 

προβολής και συμβάλλουν στην κατασκευή των αξόνων βασίζονται στα κριτήρια 1, 2 

και 3. Θεωρούμε ότι οι τιμές: 200≥Cor  και 
νµεταβλητθοςπλ ώή

Ctr
⋅

≥
1000

 είναι 

ικανοποιητικές. Επομένως στην εφαρμογή μας με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε 

να επιλέξουμε τις μεταβλητές με  200≥Cor (κριτήριο 2) και 6,41
12

1000
==Ctr , ή 

καλύτερα Ctr=42 (κριτήριο 3) (Αναστασιάδου, 2016· Δρόσος, 2004· Καραπιστόλης, 

2010· Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Η εξέταση των δεικτών Cοr και Ctr προσδιορίζει κάθε σημείο/ ιδιότητα των 

μεταβλητών ξεχωριστά σε ποιον από τους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται 

καλύτερα και κατά πόσο συμμετέχει στην κατασκευή τους.  

 
6.3.1 Κωδικοποίηση των μεταβλητών (Networking Comfort) 

Η κωδικοποίηση των κλάσεων (διαβαθμίσεων) των μεταβλητών δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 30 Κωδικοί μεταβλητών (Networking Comfort) 

 

OI ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_32 => 

1,2,3 comf_q_321,comf_q_322,comf_q_323 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_33 => 

1,2,3 comf_q_331,comf_q_332,comf_q_333 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_34 => 

1,2,3 comf_q_341,comf_q_342,comf_q_343 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_35 => 

1,2,3 comf_q_351,comf_q_352,comf_q_353 

182 
 



OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_36 => 

1,2,3 comf_q_361,comf_q_362,comf_q_363 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_37 => 

1,2,3 comf_q_371,comf_q_372,comf_q_373 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_38 => 

1,2,3 comf_q_381,comf_q_382,comf_q_383 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

comf_q_39 => 

1,2,3 comf_q_391,comf_q_392,comf_q_393 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 24 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

  

 
6.3.2 Παραγοντικοί άξονες – Κριτήρια - Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

(Networking Comfort) 

Σημαντικότερος στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των μεταβλητών 

που συμβάλλουν στη δημιουργία των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων. Με βάση 

την αθροιστική συχνότητα οι τέσσερις πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 

50,92% της συνολικής διασποράς των δεδομένων. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ερμηνεία των δεδομένων.  

 

Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια που 

επιλέξαμε (αδράνεια, συσχέτιση και συνεισφορά), εντοπίζουμε τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πρώτων παραγοντικών αξόνων. 

 

Οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν σημαντικότερες για τους εξαγόμενους 

παραγοντικούς άξονες σύμφωνα με τα δυο κριτήρια, αδράνεια και συνεισφορά 

παρουσιάζονται διεξοδικά παρακάτω. 

 
6.3.3 1ος Παραγοντικός Άξονας (Άνεση στη δικτύωση - “NETWORKING 

COMFORT”) 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας- παράγοντας e1, με ιδιοτιμή 0,1185044,         

που εξηγεί, το 35,43% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 
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σημαντικότητας από τις κλάσεις comf_q_321, comf_q_323, comf_q_332, 

comf_q_341, comf_q_343, comf_q_351, comf_q_353, comf_q_363,  comf_q_381, 

comf_q_383, comf_q_391, comf_q_393. 

 

Ειδικότερα, ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 κατασκευάζεται από εκείνες τις 

κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίες 

αναφέρονται στα πλαίσια της άνεσης στη δικτύωση. Ειδικότερα οι ερωτηθέντες 

δηλώνουν ότι από τη μία δεν αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους για 

συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_321) (Cor=469, Ctr=70), 

και από την άλλη ότι αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους για 

συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_323) (Cor=510, Ctr=56). 

Έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να ρωτάνε  άλλα άτομα όσον 

αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι 

(comf_q_332) (Cor=314, Ctr=42) και από τη μία δεν νιώθουν άνετα να ρωτάνε μέλη 

της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας 

(comf_q_341) (Cor=397, Ctr=50), και από την άλλη νιώθουν άνετα να ρωτάνε μέλη 

της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας 

(comf_q_343) (Cor=510, Ctr=53). Από τη μία δεν αισθάνονται άνετα όταν ζητάνε 

από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία 

(comf_q_351) (Cor=566, Ctr=57), και από την άλλη αισθάνονται άνετα όταν ζητάνε 

από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία 

(comf_q_353)  (Cor=371, Ctr=54). Στους ερωτηθέντες δεν τους αρέσει να ρωτούν 

τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τους 

κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_363) (Cor=346, Ctr=55). Επιπλέον, οι 

ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είτε δεν αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι 

άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητήσουν με άλλα άτομα (comf_q_381) (Cor=649, 

Ctr=45), είτε αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να 

το συζητάνε με άλλα άτομα (comf_q_383) (Cor=437, Ctr=70). Τέλος, είτε δεν 

νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας  

(comf_q_391) (Cor=786, Ctr=64), είτε νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_393) (Cor=537, Ctr=97). 
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Πίνακας 31 1ος Παραγοντικός άξονας (Άνεση στη δικτύωση) 

 #F1 COR CTR 

comf_q_321: Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους 

φίλους μου για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση 

εργασίας 

-633 469 70 

comf_q_322: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα όταν ρωτάω τους φίλους μου για συμβουλές 

αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας 

-114 61 6 

comf_q_323 Αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους φίλους 

μου για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας 
352 510 56 

comf_q_331:Δε νιώθω άβολα να ρωτάω άλλα άτομα όσον 

αφορά τη δική μου αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζω ότι 

είναι πολυάσχολοι.  

222 582 36 

comf_q_332: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθω 

άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα όσον αφορά τη δική μου 

αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζω ότι είναι πολυάσχολοι. 

-453 314 42 

comf_q_333: Νιώθω άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα όσον 

αφορά τη δική μου αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζω ότι 

είναι πολυάσχολοι. 

-562 270 40 

comf_q_341: Δεν νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της 

οικογένειας και συγγενείς μου εάν έχουν να μου προτείνουν 

θέσεις εργασίας: 

-429 397 50 

comf_q_342: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθω 

άνετα να ρωτάω μέλη της οικογένειας και συγγενείς μου εάν 

έχουν να μου προτείνουν θέσεις εργασίας 

-180 75 9 

comf_q_343: Νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς μου εάν έχουν να μου προτείνουν θέσεις 

εργασίας 

317 510 53 

comf_q_351: Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητώ εργασία  

-334 566 57 

comf_q_352: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα όταν ζητάω από προηγούμενους εργοδότες ή 
185 90 11 

185 
 



γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητώ εργασία  

comf_q_353: Αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητώ εργασία  

 

463 371 54 

comf_q_361: Μου αρέσει να ρωτώ τους άλλους για πιθανές 

θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  πιστεύω ότι τους 

κάνω να νιώθουν άβολα 

193 542 29 

comf_q_362: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου αρέσει 

να ρωτώ τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για 

συμβουλές διότι  πιστεύω ότι τους κάνω να νιώθουν άβολα 

-411 231 31 

comf_q_363: Δεν μου αρέσει να ρωτώ τους άλλους για 

πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  πιστεύω ότι 

τους κάνω να νιώθουν άβολα  

-737 346 55 

comf_q_371: Δεν αισθάνομαι άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 

ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους 

και τους έχω ενημερώσει ότι αναζητώ εργασία  

-237 355 30 

comf_q_372: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα να ξαναεπικοινωνώ με ανθρώπους που έχω 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχω 

ενημερώσει ότι αναζητώ εργασία 

163 75 8 

comf_q_373: Αισθάνομαι άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 

ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους 

και τους έχω ενημερώσει ότι αναζητώ εργασία 

376 216 29 

comf_q_381: Δεν αισθάνομαι άβολα για το γεγονός ότι 

είμαι άνεργος και δεν θέλω να το συζητάω με άλλα άτομα 
256 649 45 

comf_q_382: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άβολα για το γεγονός ότι είμαι άνεργος και δεν θέλω να το 

συζητάω με άλλα άτομα  

-356 200 26 

comf_q_383: Αισθάνομαι άβολα για το γεγονός ότι είμαι 

άνεργος και δεν θέλω να το συζητάω με άλλα άτομα 
-675 437 70 

comf_q_391: Δεν νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 
307 786 64 
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comf_q_392: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθω 

άβολα να απευθύνομαι σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις 

εργασίας 

-401 237 32 

comf_q_393: Νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 
-757 537 97 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 συμβάλλουν οι 

ερωτήσεις comf_q_321, comf_q_323, comf_q_332, comf_q_341, comf_q_343, 

comf_q_351, comf_q_353, comf_q_363,  comf_q_381, comf_q_383, comf_q_391, 

comf_q_393 με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 και 42 

αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις comf_q_322, comf_q_331, comf_q_333, comf_q_342, 

comf_q_352, comf_q_361, comf_q_362, comf_q_371, comf_q_372, comf_q_373, 

comf_q_382, comf_q_392 συμβάλλουν στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού 

άξονα e1 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, χαμηλότερες των 

τιμών 200 και 42 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 

3 (Αναστασιάδου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν από την 

ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα παραλειφθούν από τη 

περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς 

τους με το συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 

Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους για συμβουλές 

αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_322) (Cor=61, Ctr=6), ότι δεν 

νιώθουν άβολα να ρωτάνε άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας 

γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_331)(Cor=582, Ctr=36), ότι νιώθουν 

άβολα να ρωτάνε  άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί 

γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_333) (Cor=270, Ctr=40), εμφανίζουν 

ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν άνετα να ρωτάνε μέλη της οικογένειας και 

συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_342) 

(Cor=75, Ctr=9) και ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα όταν 

ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν 
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εργασία (comf_q_352) (Cor=90, Ctr=11), δηλώνουν ότι τους αρέσει να ρωτούν τους 

άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  πιστεύουν ότι τους κάνουν 

να νιώθουν άβολα (comf_q_361) (Cor=542, Ctr=29), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά 

με το αν τους αρέσει να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για 

συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_362) 

(Cor=231, Ctr=31), δεν  αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που 

έχουν επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει ότι 

αναζητούν εργασία (comf_q_371) (Cor=355, Ctr=30), που δηλώνουν ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει ότι αναζητούν 

εργασία (comf_q_372) (Cor=75, Ctr=8), αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με 

ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχουν 

ενημερώσει ότι αναζητούν εργασία (comf_q_373) (Cor=216, Ctr=29), που δηλώνουν 

ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι 

και δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα (comf_q_382) (Cor=200, Ctr=26) και 

τέλος, που δηλώνουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να 

απευθύνονται σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_392) (Cor=237, 

Ctr=32) θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της 

συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με τον συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα.  

 
6.3.4 Ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1. (1ος AΞΟΝΑΣ 

“NETWORKING COMFORT” – Άνεση στη δικτύωση)  

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 ερμηνεύει το 35,43% της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων (Διάγραμμα 9). Προχωρώντας στον άξονα από αριστερά 

προς τα δεξιά διαπιστώνουμε τη διαβάθμιση των στάσεων των ερωτηθέντων. Αρχικά 

συναντάμε στάσεις που δηλώνουν ότι νοιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_393) (Cor=537, Ctr=97), δεν τους αρέσει 

να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι πιστεύουν 

ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_363) (Cor=346, Ctr=55), αισθάνονται 

άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα 

(comf_q_383) (Cor=437, Ctr=70), δεν αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους 

τους για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_321) (Cor=469, 

Ctr=70), αν και έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να ρωτάνε  
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άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι 

πολυάσχολοι (comf_q_332) (Cor=314, Ctr=42), δεν νιώθουν άνετα να ρωτάνε μέλη 

της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας 

(comf_q_341) (Cor=397, Ctr=50) και τέλος, δεν αισθάνονται άνετα όταν ζητάνε από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία 

(comf_q_351) (Cor=566, Ctr=57). Στα δεξιά του άξονα παρατίθενται οι ερωτηθέντες, 

οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και 

δεν θέλουν να το συζητήσουν με άλλα άτομα (comf_q_381) (Cor=649, Ctr=45), δεν 

νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 

(comf_q_391) (Cor=786, Ctr=64), νιώθουν άνετα να ρωτάνε μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας 

(comf_q_343)(Cor=510, Ctr=53), αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους 

για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_323) (Cor=510, 

Ctr=56) και αισθάνονται άνετα όταν ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία (comf_q_353) (Cor=371, 

Ctr=54). 

 

Κατά μήκος του πρώτου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ότι 

αντιπαρατίθενται αυτοί που δεν έχουν άνεση να μιλούν στο στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό τους περίγυρο για την αναζήτηση εργασίας και το γεγονός ότι είναι 

άνεργοι με αυτούς που έχουν την άνεση να το γνωστοποιούν και να ζητούν βοήθεια 

για εύρεση εργασίας. 
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Διάγραμμα 9 Πρώτος παραγοντικός άξονας (Άνεση στη δικτύωση) 

 

6.3.5 2ος Παραγοντικός Άξονας “NETWORKING COMFORT” 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o δεύτερος άξονας - παράγοντας e2, με ιδιοτιμή 0,0518081 

που ερμηνεύει το 15,49% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις comf_q_322, comf_q_333, comf_q_342, 

comf_q_343, comf_q_353, comf_q_363, comf_q_373, comf_q_383, comf_q_392, 

comf_q_393. 

 

Ειδικότερα, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 κατασκευάζεται από εκείνες 

τις κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι 

οποίες αναφέρονται στα πλαίσια της άνεσης στη δικτύωση. Ειδικότερα οι 

ερωτηθέντες δεν έχουν άποψη σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους 

φίλους τους για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_322) 

(Cor=270, Ctr=56), νιώθουν άβολα να ρωτάνε άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους 

αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_333) (Cor=227, 

Ctr=77). Επιπρόσθετα, από τη μία έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν 

άνετα να ρωτάνε μέλη της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους 

προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_342) (Cor=193, Ctr=51) και από την άλλη 

νιώθουν άνετα τόσο να ρωτάνε μέλη της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να 

τους προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_343) (Cor=209, Ctr=50) όσο και όταν 

ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν 

εργασία (comf_q_353) (Cor=357, Ctr=118). Οι κλάσεις που δηλώνουν ότι δεν τους 
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αρέσει να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  

πιστεύουν ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_363) (Cor=268, Ctr=99), αλλά 

αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει ήδη 

μία φορά μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει ότι αναζητούν εργασία (comf_q_373) 

(Cor=366, Ctr=116) παρότι αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και 

δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα  (comf_q_383) (Cor=218, Ctr=80), 

παρουσιάζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε 

φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_392) (Cor=175, Ctr=54) και 

νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 

(comf_q_393) (Cor=274, Ctr=114). 

 

Πίνακας 32 2ος Παραγοντικός άξονας (Άνεση στη δικτύωση) 

 
 

#F2 

 

COR 

 

CTR 

comf_q_321: Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους 

φίλους μου για συμβουλές αναφορικά με την 

αναζήτηση εργασίας 

83 8 3 

comf_q_322: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους φίλους μου για 

συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας 

-238 270 56 

comf_q_323 Αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους 

φίλους μου για συμβουλές αναφορικά με την 

αναζήτηση εργασίας 

194 155 40 

comf_q_331: Δε νιώθω άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα 

όσον αφορά τη δική μου αναζήτηση εργασίας γιατί 

γνωρίζω ότι είναι πολυάσχολοι  

-79 73 11 

comf_q_332: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

νιώθω άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα όσον αφορά τη 

δική μου αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζω ότι είναι 

πολυάσχολοι 

-39 2 1 

comf_q_333: Νιώθω άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα 

όσον αφορά τη δική μου αναζήτηση εργασίας γιατί 

γνωρίζω ότι είναι πολυάσχολοι 

515 227 77 
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comf_q_341: Δεν νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της 

οικογένειας και συγγενείς μου εάν έχουν να μου 

προτείνουν θέσεις εργασίας  

-106 24 7 

comf_q_342: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της οικογένειας και 

συγγενείς μου εάν έχουν να μου προτείνουν θέσεις 

εργασίας 

-288 193 51 

comf_q_343: Νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της 

οικογένειας και συγγενείς μου εάν έχουν να μου 

προτείνουν θέσεις εργασίας  

203 209 50 

comf_q_351: Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά 

τους όταν αναζητώ εργασία  

-95 45 10 

comf_q_352: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από προηγούμενους 

εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητώ 

εργασία 

-225 133 33 

comf_q_353: Αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά 

τους όταν αναζητώ εργασία 

454 357 118 

comf_q_361: Μου αρέσει να ρωτώ τους άλλους για 

πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  

πιστεύω ότι τους κάνω να νιώθουν άβολα 

-101 147 17 

comf_q_362: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν μου 

αρέσει να ρωτώ τους άλλους για πιθανές θέσεις 

εργασίας ή για συμβουλές διότι πιστεύω ότι τους 

κάνω να νιώθουν άβολα 

61 5 2 

comf_q_363: Δεν μου αρέσει να ρωτώ τους άλλους 

για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι  

πιστεύω ότι τους κάνω να νιώθουν άβολα 

648 268 99 

comf_q_371: Δεν αισθάνομαι άνετα να 

ξαναεπικοινωνώ με ανθρώπους που έχω ήδη 

ενημερώσει μία φορά ότι αναζητώ εργασία  

-150 142 27 
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comf_q_372: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι άνετα να ξαναεπικοινωνώ με ανθρώπους 

που έχω επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και 

τους έχω ενημερώσει ότι αναζητώ εργασία 

-74 15 4 

comf_q_373: Αισθάνομαι άνετα να ξαναεπικοινωνώ 

με ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει ήδη μία φορά 

μαζί τους και τους έχω ενημερώσει ότι αναζητώ 

εργασία 

490 366 116 

comf_q_381: Δεν αισθάνομαι άβολα για το γεγονός 

ότι είμαι άνεργος και δεν θέλω να το συζητάω με 

άλλα άτομα 

-38 14 3 

comf_q_382: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνομαι άβολα για το γεγονός ότι είμαι άνεργος 

και δεν θέλω να το συζητάω με άλλα άτομα 

-234 86 25 

comf_q_383: Αισθάνομαι άβολα για το γεγονός ότι 

είμαι άνεργος και δεν το συζητάω με άλλα άτομα 
476 218 80 

comf_q_391: Δεν νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε 

φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 
-35 10 2 

comf_q_392: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε φίλους φίλων για 

πιθανές θέσεις εργασίας 

-344 175 54 

comf_q_393: Νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε 

φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας 
540 274 114 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 συμβάλλουν 

οι ερωτήσεις  (comf_q_322) (comf_q_333) (comf_q_342) (comf_q_343) 

(comf_q_353) (comf_q_363) (comf_q_373) (comf_q_383) (comf_q_392) 

(comf_q_393) με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 και 42 

αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 2007· 

Δρόσος, 2004· Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις comf_q_321, comf_q_323, comf_q_331, comf_q_332, 

comf_q_341, comf_q_351, comf_q_352, comf_q_361, comf_q_362, comf_q_371, 

193 
 



comf_q_372, comf_q_381, comf_q_382, comf_q_391 συμβάλλουν στην κατασκευή 

του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης και 

συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 42 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε 

το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται 

αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών 

αυτών θα παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της 

συσχέτισης και της συνεισφοράς τους με το συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 

Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ότι είτε δεν 

αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους για συμβουλές αναφορικά με την 

αναζήτηση εργασίας (comf_q_321) (Cor=8, Ctr=3), είτε αισθάνονται άνετα όταν 

ρωτάνε τους φίλους τους για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας 

(comf_q_323) (Cor=155, Ctr=40), δε νιώθουν άβολα να ρωτάνε άλλα άτομα όσον 

αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι 

(comf_q_331) (Cor=73, Ctr=11), είτε εκφράζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

νιώθουν άβολα να ρωτάνε άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας 

γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_332) (Cor=2, Ctr=1), δεν νιώθουν 

άνετα να ρωτούν μέλη της οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους 

προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_341) (Cor=24, Ctr=7), δεν αισθάνονται άνετα 

όταν ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητούν εργασία (comf_q_351)(Cor=45, Ctr=10), παρουσιάζουν ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα όταν ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία (comf_q_352) (Cor=133, 

Ctr=33), και τους  αρέσει να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για 

συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_361) 

(Cor=147, Ctr=17), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τους αρέσει να ρωτούν 

τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τους 

κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_362)(Cor=5, Ctr=2), αισθάνονται άνετα να 

ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους 

και τους έχουν ενημερώσει ότι αναζητούν εργασία (comf_q_371) (Cor=142, Ctr=27), 

έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με 

ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχουν 

ενημερώσει ότι αναζητούν εργασία (comf_q_372) (Cor=15, Ctr=4), δεν αισθάνονται 

άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα 
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(comf_q_381) (Cor=14, Ctr=3), παρουσιάζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνονται άβολα για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητάνε με 

άλλα άτομα (comf_q_382) (Cor=86, Ctr=25) και δεν νιώθουν άβολα να απευθύνονται 

σε φίλους φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_391) (Cor=10, Ctr=2) θα 

παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης 

και της συνεισφοράς τους με το συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 
6.3.6 Ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2. (2ος AΞΟΝΑΣ  

“NETWORKING COMFORT” – Άνεση στη δικτύωση) 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 ερμηνεύει το 15,49% της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων (Διάγραμμα 10). Προχωρώντας στον άξονα από αριστερά 

προς τα δεξιά διαπιστώνουμε τη διαβάθμιση των στάσεων των ερωτηθέντων. Αρχικά 

συναντάμε έλλειψη συγκεκριμένης τοποθέτησης σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να 

ρωτούν άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν 

ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_332) (Cor=2, Ctr=1) στα αριστερά και στα δεξιά 

συναντάμε άνεση αναφορικά με το αν ρωτούν μέλη της οικογένειας και συγγενείς 

τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_343) (Cor=209, 

Ctr=50), αισθάνονται άνετα όταν ζητούν από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς 

τη βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία (comf_q_353) (Cor=357, Ctr=118), δεν 

τους αρέσει να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές 

διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα (comf_q_363) (Cor=268, Ctr=99), 

αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει ήδη 

μία φορά μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει ότι αναζητούν εργασία (comf_q_373) 

(Cor=366, Ctr=116), νιώθουν άβολα τόσο να ρωτούν άλλα άτομα όσον αφορά τη 

δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολυάσχολοι  (comf_q_333) 

(Cor=227, Ctr=77) και νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους φίλων για πιθανές 

θέσεις εργασίας. (comf_q_393)  (Cor=274, Ctr=114). 

 

Κατά μήκος του δεύτερου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ότι 

αντιπαρατίθενται οι ερωτηθέντες με  έλλειψη συγκεκριμένης τοποθέτησης σχετικά με 

το αν νιώθουν άβολα να ρωτούν άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση 

εργασίας  με αυτούς που έχουν άνεση στο στενό οικογενειακό και πρώην εργασιακό 

περιβάλλον αλλά όχι στο ευρύτερο κοινωνικό. 
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Μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 

εκφράζει μία νέα σύνθετη μεταβλητή, η οποία προσδιορίζει την άνεση για 

επικοινωνία σχετικά με το οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

 

Διάγραμμα 10 Δεύτερος παραγοντικός άξονας (Άνεση στη δικτύωση) 

 

Πίνακας 33 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Άνεση στη δικτύωση) 

 
 

#F1 

 

COR 

 

CTR 

 

#F2 

 

COR 

 

CTR 

comf_q_321: Δεν αισθάνομαι 

άνετα όταν ρωτάω τους φίλους 

μου για συμβουλές αναφορικά 

με την αναζήτηση εργασίας 

-633 469 70 83 8 3 

comf_q_322: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα όταν ρωτάω τους φίλους 

μου για συμβουλές αναφορικά 

με την αναζήτηση εργασίας 

-114 61 6 -238 270 56 

comf_q_323 Αισθάνομαι άνετα 

όταν ρωτάω τους φίλους μου 

για συμβουλές αναφορικά με 

την αναζήτηση εργασίας 

352 510 56 194 155 40 

comf_q_331: Δε νιώθω άβολα 

να ρωτάω  άλλα άτομα όσον 
222 582 36 -79 73 11 
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αφορά τη δική μου αναζήτηση 

εργασίας γιατί γνωρίζω ότι 

είναι πολυάσχολοι  

comf_q_332: 

Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν νιώθω άβολα να ρωτάω  

άλλα άτομα όσον αφορά τη 

δική μου αναζήτηση εργασίας 

γιατί γνωρίζω ότι είναι 

πολυάσχολοι 

-453 314 42 -39 2 1 

comf_q_333: Νιώθω άβολα να 

ρωτάω  άλλα άτομα όσον 

αφορά τη δική μου αναζήτηση 

εργασίας γιατί γνωρίζω ότι 

είναι πολυάσχολοι 

-562 270 40 515 227 77 

comf_q_341: Δεν νιώθω άνετα 

να ρωτάω μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς μου εάν έχουν να 

μου προτείνουν θέσεις εργασίας  

-429 397 50 -106 24 7 

comf_q_342: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν νιώθω άνετα 

να ρωτάω μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς μου εάν έχουν να 

μου προτείνουν θέσεις εργασίας 

-180 75 9 -288 193 51 

comf_q_343: Νιώθω άνετα να 

ρωτάω μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς μου εάν έχουν να 

μου προτείνουν θέσεις εργασίας 

317 510 53 203 209 50 

comf_q_351: Δεν αισθάνομαι 

άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητώ εργασία  

-334 566 57 -95 45 10 
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comf_q_352: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητώ εργασία 

185 90 11 -225 133 33 

comf_q_353: Αισθάνομαι 

άνετα όταν ζητάω από 

προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς τη βοήθειά τους όταν 

αναζητώ εργασία 

463 371 54 454 357 118 

comf_q_361: Μου αρέσει να 

ρωτώ άλλους για πιθανές θέσεις 

εργασίας ή για συμβουλές: τους 

κάνω να νιώθουν άβολα 

193 542 29 -101 147 17 

comf_q_362: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν μου αρέσει να 

ρωτώ τους άλλους για πιθανές 

θέσεις εργασίας ή για 

συμβουλές διότι  πιστεύω ότι 

τους κάνω να νιώθουν άβολα 

-411 231 31 61 5 2 

comf_q_363: Δεν μου αρέσει 

να ρωτώ τους άλλους για 

πιθανές θέσεις εργασίας ή για 

συμβουλές διότι  πιστεύω ότι 

τους κάνω να νιώθουν άβολα 

-737 346 55 648 268 99 

comf_q_371: Δεν αισθάνομαι 

άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 

ανθρώπους που έχω 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά 

μαζί τους και τους έχω 

ενημερώσει ότι αναζητώ 

εργασία  

-237 355 30 -150 142 27 
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comf_q_372: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 

ανθρώπους που έχω 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά 

μαζί τους και τους έχω 

ενημερώσει ότι αναζητώ 

εργασία 

163 75 8 -74 15 4 

comf_q_373: Αισθάνομαι 

άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 

ανθρώπους που έχω 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά 

μαζί τους και τους έχω 

ενημερώσει ότι αναζητώ 

εργασία 

376 216 29 490 366 116 

comf_q_381: Δεν αισθάνομαι 

άβολα για το γεγονός ότι είμαι 

άνεργος και δεν θέλω να το 

συζητάω με άλλα άτομα 

256 649 45 -38 14 3 

comf_q_382: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν αισθάνομαι 

άβολα για το γεγονός ότι είμαι 

άνεργος και δεν θέλω να το 

συζητάω με άλλα άτομα 

-356 200 26 -234 86 25 

comf_q_383: Αισθάνομαι 

άβολα για το γεγονός ότι είμαι 

άνεργος και δεν θέλω να το 

συζητάω με άλλα άτομα 

-675 437 70 476 218 80 

comf_q_391: Δεν νιώθω άβολα 

να απευθύνομαι σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις 

εργασίας 

 

307 786 64 -35 10 2 
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comf_q_392: Ουδέτερη στάση 

σχετικά με το αν νιώθω άβολα 

να απευθύνομαι σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις 

εργασίας 

-401 237 32 -344 175 54 

comf_q_393: Νιώθω άβολα να 

απευθύνομαι σε φίλους φίλων 

για πιθανές θέσεις εργασίας 

-757 537 97 540 274 114 

 

6.3.7 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο  21 ee ×  ( )21,ee  (Networking Comfort) 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  ερμηνεύει (Διάγραμμα 11) το 50,92% 

της συνολικής αδράνειας – πληροφορίας, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

Διακρίνουμε τη δημιουργία τριών νεφών στα τέσσερα τεταρτημόρια με σαφή 

διαχωρισμό μεταξύ τους. Κάθε νέφος περιλαμβάνει μία σειρά μεταβλητών όπου 

γίνονται φανερές οι αποτυπωμένες οι στάσεις των κοινωνικών υποκειμένων απέναντι 

στην άνεση. 

 

Επειδή ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις 

και ο δεύτερος τις ενδιάμεσες από τις ακραίες, παρατηρούμε ότι η εικόνα του νέφους 

του πρώτου παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζει τη μορφή μιας παραβολής, που 

σημαίνει ότι έχουμε την περίπτωση Guttmann (Δρόσος, 2004). 

 

Στο επίπεδο 21 ee ×  στα άκρα της παραβολής συναντούμε τις ακραίες 

καταστάσεις ενώ στο κοίλο τις ενδιάμεσες. 
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Διάγραμμα 11 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee × (Άνεση στη δικτύωση) 

 

Στο πρώτο τεταρτημόριο, ( )++ 21 ,ee  συναντούμε ερωτηθέντες των οποίων οι 

δηλώσεις, comf_q_373, comf_q_353, comf_q_343, comf_q_323 καταδεικνύουν ότι 

οι ερωτηθέντες αισθάνονται άνετα να ξαναεπικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν 

επικοινωνήσει ήδη μία φορά μαζί τους και τους έχουν ενημερώσει ότι αναζητούν 

εργασία (comf_q_373) (Cor=366, Ctr=116), αισθάνονται άνετα όταν ζητούν από 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς την βοήθειά τους όταν αναζητούν εργασία 

(comf_q_353)  (Cor=357, Ctr=118), νιώθουν άνετα να ρωτούν μέλη της οικογένειας 

και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας (comf_q_343) 

(Cor=510, Ctr=53),  αισθάνονται άνετα όταν ρωτούν τους φίλους τους για συμβουλές 

αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (comf_q_323) (Cor=510, Ctr=56). 
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Στο δεύτερο τεταρτημόριο ( )+− 21 ,ee , συναντούμε εκείνους τους ερωτηθέντες 

των οποίων η άνεση στη δικτύωση αποτυπώνεται από τις ιδιότητες comf_q_363, 

comf_q_393, comf_q_333, comf_q_383, comf_q_321. Ειδικότερα συναντούμε 

δηλώσεις που εκφράζουν δυσαρέσκεια να ρωτούν τους άλλους για πιθανές θέσεις 

εργασίας ή για συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν να νιώθουν άβολα 

(comf_q_363) (Cor=268, Ctr=99), νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους φίλων 

για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_393) (Cor=274, Ctr=114), και να ρωτούν άλλα 

άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν ότι είναι 

πολυάσχολοι (comf_q_333)  (Cor=227, Ctr=77), καθώς και βρίσκονται σε άβολη 

θέση για το γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα 

(comf_q_383) (Cor=218, Ctr=80) διότι δεν αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους 

φίλους τους για συμβουλές αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας 

(comf_q_321)(Cor=469, Ctr=70). 

 

Στο τρίτο ( )−− 21 ,ee ,τέταρτο ( )++ 21 ,ee , τεταρτημόριο τοποθετείται  η ομάδα 

της οποίας η άνεση στη δικτύωση αναπαρίσταται από τις ιδιότητες comf_q_332, 

comf_q_351, comf_q_341, comf_q_322, comf_q_381, comf_q_391, οι οποίες 

δηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες είναι ουδέτεροι σχετικά με το αν νιώθουν άβολα να 

ρωτάνε άλλα άτομα όσον αφορά τη δική τους αναζήτηση εργασίας γιατί γνωρίζουν 

ότι είναι πολυάσχολοι (comf_q_332) (Cor=314, Ctr=42), δεν αισθάνονται άνετα όταν 

ζητάνε από προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς την βοήθειά τους όταν αναζητούν 

εργασία (comf_q_351) (Cor=566, Ctr=57), δεν νιώθουν άνετα να ρωτούν μέλη της 

οικογένειας και συγγενείς τους εάν έχουν να τους προτείνουν θέσεις εργασίας 

(comf_q_341) (Cor=397, Ctr=50), παρουσιάζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

αισθάνονται άνετα όταν ρωτάνε τους φίλους τους για συμβουλές αναφορικά με την 

αναζήτηση εργασίας (comf_q_322) (Cor=270, Ctr=56), δεν αισθάνονται άβολα για το 

γεγονός ότι είναι άνεργοι και δεν θέλουν να το συζητάνε με άλλα άτομα. 

(comf_q_381) (Cor=649, Ctr=45), δεν νιώθουν άβολα να απευθύνονται σε φίλους 

φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας (comf_q_391) (Cor=786, Ctr=64). 
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6.4 H Ένταση στη δικτύωση (Networking Intensity) 
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των 

στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αποτυπώνονται μέσα από το εργαλείο μέτρησης της 

έντασης στη δικτύωση. 

 

Σύμφωνα με τις τιμές που συνοδεύονται από το ιστόγραμμα (Πίνακας 34) το 

ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι 54,63%, του 

δεύτερου είναι 13,38%, του τρίτου άξονα 7,16%, του τέταρτου είναι 5,48%, 3,65% 

του πέμπτου και 3,30% του έκτου, 2,54% του έβδομου, 1,89% του όγδοου, 1,55% 

του ένατου, 1,51% του δέκατου, 1,22% του ενδέκατου και τέλος 1,02% του 

δωδέκατου παραγοντικού άξονα. Το σύνολο των πληροφοριών που μας παρέχουν οι 

12 πρώτοι παραγοντικοί άξονες, ανέρχεται στο 97,33%. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν οι 12 πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες. 

 

Πίνακας 34 Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες (Networking Intensity) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,41288 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,2255405            54,63          54,63        |***************************************** 

   2       0,0552594            13,38          68,01        |********** 

   3       0,0295506              7,16          75,17        |****** 

   4       0,0226177              5,48          80,65        |***** 

   5       0,0150725              3,65          84,30        |*** 

   6       0,0136340              3,30          87,60        |*** 

   7       0,0104976              2,54          90,14        |** 

   8       0,0078014              1,89          92,03        |** 

   9       0,0064119              1,55          93,58        |** 

  10      0,0062233              1,51          95,09        |** 

  11      0,0050317              1,22          96,31        |* 

  12      0,0042277              1,02          97,33        |* 

 

Το πρόγραμμα M.A.D.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών (Καραπιστόλης, 2010) μας πληροφορεί για την 
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ποιότητα προβολής και την συνεισφορά των ιδιοτήτων των μεταβλητών στην 

κατασκευή των αξόνων, δηλαδή ποια σημεία-ιδιότητες προβάλλονται καλύτερα και 

ποια κατασκεύασαν κατά κύριο λόγο τους άξονες καθώς και τα γραφήματα των 

αξόνων και των επιπέδων. Ειδικότερα στον πίνακα 34 περιλαμβάνονται οι 

μεταβλητές, οι συντεταγμένες Fi και οι δείκτες Cor και  Ctr των γραμμών και των 

στηλών για τους τέσσερις  άξονες.  

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταβλητών που έχουν ικανοποιητική ποιότητα 

προβολής και συμβάλλουν στην κατασκευή των αξόνων βασίζονται στα κριτήρια 1, 2 

και 3. Θεωρούμε ότι οι τιμές: 200≥Cor  και 
νµεταβλητθοςπλ ώή

Ctr
⋅

≥
1000

 είναι 

ικανοποιητικές. Επομένως στην εφαρμογή μας με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε 

να επιλέξουμε τις μεταβλητές με  200≥Cor (κριτήριο 2) και 03,37
27

1000
==Ctr , ή 

καλύτερα Ctr=38 (κριτήριο 3). 

 

Η εξέταση των δεικτών Cοr και Ctr προσδιορίζει κάθε σημείο/ ιδιότητα των 

μεταβλητών ξεχωριστά σε ποιον από τους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται 

καλύτερα και κατά πόσο συμμετέχει στην κατασκευή τους.  

 
6.4.1 Κωδικοποίηση των μεταβλητών (Networking Intensity) 

Η κωδικοποίηση των κλάσεων (διαβαθμίσεων) των μεταβλητών δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 35 Κωδικοί μεταβλητών (Networking Intensity) 

 

OI ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_40 => 

1,2,3 inte_q_401,inte_q_402,inte_q_403 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_41 => 

1,2,3 inte_q_411,inte_q_412,inte_q_413 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_42 => 

1,2,3 inte_q_421,inte_q_422,inte_q_423 
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OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_43 => 

1,2,3 inte_q_431,inte_q_432,inte_q_433 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_44 => 

1,2,3 inte_q_441,inte_q_442,inte_q_443 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_45 => 

1,2,3 inte_q_451,inte_q_452,inte_q_453 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_46 => 

1,2,3 inte_q_461,inte_q_462,inte_q_463 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_47 => 

1,2,3 inte_q_471,inte_q_472,inte_q_473 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

inte_q_48 => 

1,2,3 inte_q_481,inte_q_482,inte_q_483 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 27 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

  

 
6.4.2 Παραγοντικοί άξονες – Κριτήρια - Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

(Networking Intensity) 

Σημαντικότερος στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των μεταβλητών 

που συμβάλλουν στη δημιουργία των τεσσάρων πρώτων παραγοντικών αξόνων. Με 

βάση την αθροιστική συχνότητα οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 

68,01% της συνολικής διασποράς των δεδομένων. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ερμηνεία των δεδομένων.  

 

Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια που 

επιλέξαμε (αδράνεια, συσχέτιση και συνεισφορά), εντοπίζουμε τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πρώτων παραγοντικών αξόνων. 

 

Οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν σημαντικότερες για τους εξαγόμενους 

παραγοντικούς άξονες σύμφωνα με τα δυο κριτήρια, αδράνεια και συνεισφορά 

παρουσιάζονται διεξοδικά παρακάτω. 
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6.4.3 1ος Παραγοντικός Άξονας (Ένταση στη δικτύωση - 

“NETWORKING INTENSITY”) 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας - παράγοντας e1, με ιδιοτιμή 0,2255405, 

που εξηγεί, το 54,63% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις  inte_q_403, _q_413, inte_q_423,  inte_q_433, inte_q 

_443, inte_q_453, inte_q_463, inte_q_471, inte_q_473, inte_q_481, inte_q_483. 

 

Ειδικότερα, ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 κατασκευάζεται από εκείνες τις 

κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίες 

αναφέρονται στα πλαίσια της έντασης της δικτύωσης. Ειδικότερα οι ερωτηθέντες 

επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή 

τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές 

(inte_q_403) (Cor=835, Ctr=101), ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά 

και μόνο για να πάρουν κάποιες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας 

πάνω από 7 φορές (inte_q_413) (Cor=700, Ctr=88), απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, 

το οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους 

πάνω από 7 φορές (inte_q_423) (Cor=703, Ctr=89), εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές 

ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην 

αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_433), μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς 

για πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές (inte_q_443), μίλησαν με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές 

(inte_q_453), ασχολήθηκαν και εξάντλησαν κάθε περίπτωση σκεπτόμενοι μία λίστα 

με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, 

συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) (inte_q_463) (Cor=672, Ctr=63), ενημέρωσαν 

πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι 

και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν από καθόλου έως μικρό 

βαθμό (inte_q_471) (Cor=621, Ctr=39), ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν εξηγήσει 

τι ακριβώς εργασία αναζητούν από πολύ με αυτό έως το έχουν τελειώσει  

(inte_q_473) (Cor=667, Ctr=56), ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν 

κάποιον, ο οποίος / η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές διεξόδους 
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ή πληροφορίες από καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_481) (Cor=663, Ctr=43), 

ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα 

μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες από  πολύ με 

αυτό έως το έχουν τελειώσει (inte_q_483) (Cor=662, Ctr=55). 

 

Πίνακας 36 1ος Παραγοντικός άξονας (Ένταση στη δικτύωση) 

 
 
 

 
#F1 

 
COR 

 
CTR 

inte_q_401: Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για να 

τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση 

με τη δική μου αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 φορές 

-214 822 19 

inte_q_402: Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για να 

τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση 

με τη δική μου αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές 

473 153 11 

inte_q_403:  Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για 

να τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 

φορές 

1534 835 101 

inte_q_411:  Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες πληροφορίες 

για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας κάτω από 3 φορές 

-148 721 11 

inte_q_412: Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες πληροφορίες 

για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 4 με 6 φορές 

717 265 20 

inte_q_413: Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες πληροφορίες 

για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας πάνω από 7 φορές 

2336 700 88 

inte_q_421: Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο θα 

μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

καριέρα μου κάτω από 3 φορές 

-179 695 14 

inte_q_422: Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο θα 

μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

καριέρα μου από 4 με 6 φορές  

525 218 16 
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inte_q_423: Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο θα 

μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

καριέρα μου πάνω από 7 φορές 

1997 703 89 

inte_q_431: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες 

σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να με 

βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 φορές 

-189 757 14 

inte_q_432: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε 

να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 

φορές 

499 191 13 

inte_q_433: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε 

να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 

φορές 

1991 766 102 

inte_q_441: 1. Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές 

εργασιακές διεξόδους κάτω από 3 φορές 

-284 688 25 

inte_q_442:  Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές 

εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές 

78 11 1 

inte_q_443: Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές 

εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές 

1060 829 88 

inte_q_451: Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους 

κάτω από 3 φορές 

-140 785 9 

inte_q_452: Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους 

από 4 με 6 φορές  

1115 410 30 

inte_q_453:  Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους 

πάνω από 7 φορές  

 

1665 591 58 

208 
 



inte_q_461: Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 

ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, 

γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από 

καθόλου έως μικρό βαθμό 

-280 675 25 

inte_q_462: Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους ανθρώπους 

που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, 

γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) σε 

μέτριο βαθμό 

269 134 8 

inte_q_463:  Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 

ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, 

γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από  

πολύ με αυτό έως το έχω τελειώσει 

1009 672 63 

inte_q_471: Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ από καθόλου έως μικρό βαθμό 

-407 621 39 

inte_q_472:  Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ σε μέτριο βαθμό 

24 1 1 

inte_q_473: Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ από  πολύ με αυτό έως το έχω τελειώσει 

590 667 56 

inte_q_481: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να μου 

προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες από 

καθόλου έως μικρό βαθμό 

 

 

-428 663 43 
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inte_q_482: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να μου 

προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες σε 

μέτριο βαθμό 

79 10 1 

inte_q_483: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να μου 

προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες από  

πολύ με αυτό έως το έχω τελειώσει 

583 662 55 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e2 συμβάλλουν οι 

ερωτήσεις κλάσεις inte_q_403, _q_413, inte_q_423, inte_q_433, inte_q_443, 

inte_q_453, inte_q_463, inte_q_471, inte_q_473, inte_q_481, inte_q_483 με υψηλές 

τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 και 38 αντίστοιχα, και ικανοποιούν 

και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 2007, 2016· Δρόσος, 2004· 

Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). Οι μεταβλητές που συνιστούν στη 

διαμόρφωση του πρώτου παραγοντικού άξονα αναφέρονται στην «εντατικότητα» 

(ένταση) αναζήτησης εργασίας. 

 

Επίσης, οι κλάσεις inte_q_401, inte_q_402, inte_q_411, inte_q_412, 

inte_q_421 inte_q_422, inte_q_431, inte_q_432, inte_q_441, inte_q_442, inte_q_451, 

inte_q_452, inte_q_461, inte_q_462, inte_q_472, inte_q_482 συμβάλλουν στην 

κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης 

και συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 38 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν 

είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 2007, 2016· Δρόσος, 2004· 

Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να 

αφαιρεθούν από την ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα 

παραλειφθούν από τη περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης 

και της συνεισφοράς τους με τον συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 

Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ότι οι ερωτηθέντες είτε 

επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή 

τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 φορές 

(inte_q_401) (Cor=822, Ctr=19), είτε επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να 
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τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους 

αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_402) (Cor=153, Ctr=11), είτε ήρθαν σε 

επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν κάποιες πληροφορίες 

για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας κάτω από 3 φορές (inte_q_411) (Cor=721, 

Ctr=11),  είτε ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν 

κάποιες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 4 με 6 φορές 

(inte_q_412) (Cor=265, Ctr=20), είτε απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το οποίο θα 

μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους κάτω από 3 

φορές (inte_q_421) (Cor=695, Ctr=14), είτε απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το 

οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους από 

4 με 6 φορές (inte_q_422) (Cor=218, Ctr=16), είτε εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές 

ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην 

αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 φορές (inte_q_431) (Cor=757, Ctr=14), είτε 

εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα 

μπορούσε να τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_432) 

(Cor=191, Ctr=13), είτε μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές (inte_q_441) (Cor=688, Ctr=25), είτε μίλησαν σε φίλους 

ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές (inte_q_442) 

(Cor=11, Ctr=1), είτε μίλησαν με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την 

επιχείρηση στην οποία εργαζόταν σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές (inte_q_451) (Cor=785, Ctr=9), είτε μίλησαν με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές  

(inte_q_452) (Cor=410, Ctr=30), είτε σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους 

που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από 

καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_461) (Cor=675, Ctr=65), είτε σκέφτηκαν μία λίστα 

με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, 

συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) (inte_q_462) (Cor=134, Ctr=8), είτε ενημέρωσαν 

πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι 

και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν σε μέτριο βαθμό (inte_q_472) 

(Cor=1, Ctr=1), είτε ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο 

οποίος / η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή 

211 
 



πληροφορίες σε μέτριο βαθμό (inte_q_482) (Cor=10, Ctr=1) θα παραλειφθούν από τη 

περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς 

τους με τον συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. 

 
6.4.4 Ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1. (1ος AΞΟΝΑΣ 

“NETWORKING INTENSITY” – Ένταση στη δικτύωση)  

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 ερμηνεύει το 54,63% της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων (Διάγραμμα 12). Προχωρώντας στο άξονα από αριστερά 

προς τα δεξιά διαπιστώνουμε τη διαβάθμιση των στάσεων των ερωτηθέντων. Αρχικά 

συναντάμε δηλώσεις που δείχνουν ότι ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές 

διεξόδους ή πληροφορίες από καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_481) (Cor=663, 

Ctr=43), και δηλώνουν ότι ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, 

γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητούν από καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_471) (Cor=621, Ctr=39). Στα δεξιά 

συναντάμε δηλώσεις που δείχνουν ότι ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους είχαν εξηγήσει τι 

ακριβώς εργασία αναζητούσαν από πολύ με αυτό έως το έχουν τελειώσει 

(inte_q_473) (Cor=667, Ctr=56),  που ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές 

διεξόδους ή πληροφορίες από  πολύ με αυτό έως το έχουν τελειώσει  (inte_q_483)  

(Cor=662, Ctr=55), ότι σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που 

γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. 

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από πολύ 

με αυτό έως το έχουν τελειώσει (inte_q_463) (Cor=672, Ctr=63), ότι μίλησαν σε 

φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές (inte_q_443) 

(Cor=829, Ctr=88), ότι επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να τους 

ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους αναζήτηση 

εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_403)  (Cor=835, Ctr=101), ότι μίλησαν με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές 

(inte_q_453) (Cor=591, Ctr=58), ότι εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες 

σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην αναζήτηση 
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εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_433) (Cor=766, Ctr=102), ήρθαν σε επαφή με 

κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν κάποιες πληροφορίες για μία 

συγκεκριμένη θέση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_413) (Cor=700, Ctr=88). 

 

 
Διάγραμμα 12 Πρώτος παραγοντικός άξονας (Ένταση στη δικτύωση) 

 

Κατά μήκος του πρώτου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ότι 

αντιπαρατίθενται αυτοί που δεν έχουν άνεση να μιλούν στο στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό τους περίγυρο για την αναζήτηση εργασίας και το γεγονός ότι είναι 

άνεργοι με αυτούς που έχουν την άνεση να το γνωστοποιούν και να ζητούν βοήθεια 

για εύρεση εργασίας. 

 
6.4.5 2ος Παραγοντικός Άξονας “NETWORKING INTENSITY” 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o δεύτερος άξονας - παράγοντας e2, με ιδιοτιμή 0,0552594 

που ερμηνεύει το 13,38% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις inte_q_402, inte_q_412, inte_q_413, inte_q_422, 

inte_q_423, inte_q_432, inte_q_433, inte_q_442, inte_q_452, inte_q_462, 

inte_q_471, inte_q_472, inte_q_481, inte_q_482. 

 

Ειδικότερα, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 κατασκευάζεται από εκείνες 

τις κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι 

οποίες αναφέρονται στο πόσο εντατικά οι ερωτηθέντες δικτυώνονται κατά την 
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αναζήτηση εργασίας. Ειδικότερα οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι επικοινώνησαν με 

άτομα που γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική τους αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_402)  (Cor=24, 

Ctr=74), ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν 

κάποιες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 4 με 6 φορές 

(inte_q_412) (Cor=182, Ctr=56), ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά και 

μόνο για να πάρουν κάποιες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας πάνω 

από 7 φορές (inte_q_413) (Cor=184, Ctr=94), απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το 

οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους από 

4 με 6 φορές (inte_q_422) (Cor=328, Ctr=96), απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το 

οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους 

πάνω από 7 φορές (inte_q_423) (Cor=168, Ctr=86), εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές 

ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην 

αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_432) (Cor=340, Ctr=95), εξασφάλισαν 

οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να 

τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_433) (Cor=137, 

Ctr=75), μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 

φορές (inte_q_442) (Cor=239, Ctr=48), μίλησαν με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν σχετικά με το αν γνωρίζουν 

πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές (inte_q_452) (Cor=44, Ctr=13), 

σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να 

τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 

συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) (inte_q_462) (Cor=311, Ctr=71), 

ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι 

είναι άνεργοι και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν από καθόλου 

έως μικρό βαθμό  (inte_q_471) (Cor=170, Ctr=44),  ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους 

(π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν 

εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν σε μέτριο βαθμό (inte_q_472) (Cor=266, 

Ctr=58), ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία 

θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες από 

καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_481) (Cor=169, Ctr=45), ρώτησαν ανθρώπους που 

ξέρουν αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει 

επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες σε μέτριο βαθμό (inte_q_482) (Cor=177, 

Ctr=38). 
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Πίνακας 37 2ος Παραγοντικός άξονας (Ένσταση στη δικτύωση) 

 #F2 COR CTR 

inte_q_401: Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για να 

τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 

φορές 

32 19 2 

inte_q_402:  Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για 

να τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 

φορές 

-646 284 74 

inte_q_403:  Επικοινώνησα με άτομα που γνωρίζω για 

να τους ρωτήσω τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 

φορές 

337 40 21 

inte_q_411: Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες 

πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας κάτω 

από 3 φορές 

8 2 1 

inte_q_412: Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες 

πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 4 

με 6 φορές 

-596 182 56 

inte_q_413: Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρω κάποιες 

πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας πάνω 

από 7 φορές 

1197 184 94 

inte_q_421:  Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο 

θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με την καριέρα μου κάτω από 3 φορές 

35 27 3 

inte_q_422:  Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο 

θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με την καριέρα μου από 4 με 6 φορές 

-645 328 96 
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inte_q_423:  Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το οποίο 

θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με την καριέρα μου πάνω από 7 φορές 

977 168 86 

inte_q_431: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε 

να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας κάτω από 3 

φορές  

32 22 2 

inte_q_432: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε 

να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 

φορές 

-667 340 95 

inte_q_433: Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε 

να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 

φορές  

842 137 75 

inte_q_441: Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για 

πιθανές εργασιακές διεξόδους κάτω από 3 φορές 

94 76 11 

inte_q_442:  Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για 

πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές 

-356 239 48 

inte_q_443: Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για 

πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές 

37 1 1 

inte_q_451:  Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές 

-7 1 1 

inte_q_452: Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους από 4 με 6 φορές 

-368 44 13 

inte_q_453: Μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή 

γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους πάνω από 7 φορές 

565 68 27 
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inte_q_461: Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 

ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου 

δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές 

από το σχολείο κ.α.) από καθόλου έως μικρό βαθμό 

104 93 14 

inte_q_462: Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 

ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου 

δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές 

από το σχολείο κ.α.) σε μέτριο βαθμό  

-411 311 71 

inte_q_463:  Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 

ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα μπορούσαν να μου 

δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές 

από το σχολείο κ.α.) από πολύ με αυτό έως το έχω 

τελειώσει 

135 12 5 

inte_q_471: Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ από καθόλου έως μικρό βαθμό 

213 170 44 

inte_q_472:  Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ σε μέτριο βαθμό 

-403 266 58 

inte_q_473: Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους (π.χ. 

συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητώ από  πολύ με αυτό έως το έχω τελειώσει 

-97 17 7 

inte_q_481: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν 

γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να 

μου προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες 

από καθόλου έως μικρό βαθμό 

 

216 169 45 
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inte_q_482: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν 

γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να 

μου προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες 

σε μέτριο βαθμό 

-323 177 38 

inte_q_483: Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν 

γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να 

μου προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες 

από  πολύ με αυτό έως το έχω τελειώσει 

-138 36 12 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 συμβάλλουν 

οι ερωτήσεις inte_q_402, inte_q_412, inte_q_413, inte_q_422, inte_q_423, 

inte_q_432, inte_q_433, inte_q_442, inte_q_462, inte_q_471, inte_q_472, 

inte_q_481, inte_q_482 με υψηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, πάνω από 200 

και 38 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 

2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις inte_q_401, inte_q_403, inte_q_411, inte_q_421, 

inte_q_431, inte_q_441, inte_q_443, inte_q_451, inte_q_452, inte_q_453,inte_q_461, 

inte_q_463, inte_q_473,  inte_q_483 συμβάλλουν στην κατασκευή του πρώτου 

παραγοντικού άξονα e1 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης και συνεισφοράς, 

χαμηλότερες των τιμών 200 και 38 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν είτε το κριτήριο 2, 

είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 2007, 2016· Δρόσος, 2004· Καραπιστόλης, 2010· 

Παπαδημητρίου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν από την 

ανάλυση. Ειδικότερα οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα παραλειφθούν από τη 

περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης και της συνεισφοράς 

τους με το συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών 

που δηλώνουν ότι επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη 

συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους αναζήτηση εργασίας κάτω 

από 3 φορές (inte_q_401) (Cor=19, Ctr=2), ότι επικοινώνησαν με άτομα που 

γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη 

δική τους αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_403) (Cor=40, Ctr=21), 

ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν κάποιες 

πληροφορίες για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας κάτω από 3 φορές  (inte_q_411) 
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(Cor=2, Ctr=1), απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους κάτω από 3 φορές 

(inte_q_421) (Cor=27, Ctr=3), εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες σχετικά 

με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας 

κάτω από 3 φορές (inte_q_431) (Cor=22, Ctr=2), μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για 

πιθανές εργασιακές διεξόδους κάτω από 3 φορές (inte_q_441) (Cor=76, Ctr=11), 

μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές 

(inte_q_443) (Cor=1, Ctr=1), μίλησαν με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από 

την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν σχετικά με το αν γνώριζαν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές (inte_q_451) (Cor=1, Ctr=1), μίλησαν με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν 

σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές 

(inte_q_452) (Cor=44, Ctr=13), μίλησαν με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς 

από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές 

εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές (inte_q_453) (Cor=68, Ctr=27), σκέφτηκαν 

μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους 

δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, 

συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_451) 

(Cor=93, Ctr=14), σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι 

θα μπορούσαν να τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, 

φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από  πολύ με αυτό έως το 

έχουν τελειώσει (inte_q_463) (Cor=12, Ctr=5), ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους 

(π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν 

εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν από πολύ με αυτό έως το έχουν τελειώσει 

(inte_q_473) (Cor=17, Ctr=7), ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές 

διεξόδους ή πληροφορίες από πολύ με αυτό έως το έχουν τελειώσει (inte_q_483)  

(Cor=36, Ctr=12) δεν λαμβάνονται υπόψη στην περαιτέρω ανάλυση.      

 
6.4.6 Ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2. (2ος AΞΟΝΑΣ  

“NETWORKING INTENSITY” – Ένταση στη δικτύωση) 

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών παρατηρούμε ότι ο 

δεύτερος παραγοντικός άξονας - παράγοντας e2 με ιδιοτιμή 0,0552594 που ερμηνεύει 
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το 13,38% της συνολικής διασποράς (Διάγραμμα 13) διαφοροποιεί τους ερωτηθέντες 

που δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια το ρόλο που διαδραματίζει η 

ένταση της δικτύωσής τους από εκείνους που έχουν αρνητική στάση ως προς την 

εντατική αναζήτηση εργασίας μέσω της δικτύωσης. 

 

 
Διάγραμμα 13 Δεύτερος παραγοντικός άξονας (Ένταση στη δικτύωση) 

 

Πιο συγκεκριμένα στα αριστερά του πρώτου παραγοντικού άξονα 

παρατίθενται εκείνοι οι ερωτηθέντες που εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές ή 

γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην 

αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_432) (Cor=340, Ctr=95) και μίλησαν 

σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές  

(inte_q_442) (Cor=239, Ctr=48), σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που 

γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. 

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) 

(inte_q_462) (Cor=311,Ctr=71), ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, 

φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς 

εργασία αναζητούν σε μέτριο βαθμό (inte_q_472) (Cor=266, Ctr=58), και τέλος, 

μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους από 4 με 6 φορές 

(inte_q_442) (Cor=239, Ctr=48).  
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Πίνακας 38 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Ένταση στη δικτύωση) 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR 

inte_q_401: Επικοινώνησα με άτομα 

που γνωρίζω για να τους ρωτήσω τη 

συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση 

εργασίας κάτω από 3 φορές 

-214 822 19 32 19 2 

inte_q_402: Επικοινώνησα με άτομα 

που γνωρίζω για να τους ρωτήσω τη 

συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση 

εργασίας από 4 με 6 φορές 

473 153 11 -646 284 74 

inte_q_403:  Επικοινώνησα με 

άτομα που γνωρίζω για να ρωτήσω τη 

συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 

σχέση με τη δική μου αναζήτηση 

εργασίας πάνω από 7 φορές 

1534 835 101 337 40 21 

inte_q_411: Ήρθα σε επαφή με 

κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο 

για να πάρω κάποιες πληροφορίες για 

μία συγκεκριμένη θέση εργασίας 

κάτω από 3 φορές 

-148 721 11 8 2 1 

inte_q_412: Ήρθα σε επαφή με 

κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο 

για να πάρω κάποιες πληροφορίες για 

μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 

4 με 6 φορές 

717 265 20 -596 182 56 

inte_q_413: Ήρθα σε επαφή με 

κάποιο άτομο αποκλειστικά και μόνο 

για να πάρω κάποιες πληροφορίες για 

μία συγκεκριμένη θέση εργασίας 

πάνω από 7 φορές 

2336 700 88 1197 184 94 
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inte_q_421:Απευθύνθηκα σε κάποιο 

άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

την καριέρα μου κάτω από 3 φορές 

-179 695 14 35 27 3 

inte_q_422: Απευθύνθηκα σε κάποιο 

άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

την καριέρα μου από 4 με 6 φορές 

525 218 16 -645 328 96 

inte_q_423: Απευθύνθηκα σε κάποιο 

άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

την καριέρα μου πάνω από 7 φορές 

1997 703 89 977 168 86 

inte_q_431: Εξασφάλισα οδηγίες από 

επαφές ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο 

πρόσωπο που θα μπορούσε να με 

βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας 

κάτω από 3 φορές 

-189 757 14 32 22 2 

inte_q_432: Εξασφάλισα οδηγίες 

από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με 

κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να 

με βοηθήσει στην αναζήτηση 

εργασίας από 4 με 6 φορές 

499 191 13 -667 340 95 

inte_q_433 Εξασφάλισα οδηγίες 

από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με 

κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να 

με βοηθήσει στην αναζήτηση 

εργασίας πάνω από 7 φορές 

1991 766 102 842 137 75 

inte_q_441: 1. Μίλησα σε φίλους ή 

συγγενείς για πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές 

-284 688 25 94 76 11 

inte_q_442:  Μίλησα σε φίλους ή 

συγγενείς για πιθανές εργασιακές 

διεξόδους από 4 με 6 φορές 

78 11 1 -356 239 48 
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inte_q_443: Μίλησα σε φίλους ή 

συγγενείς για πιθανές εργασιακές 

διεξόδους πάνω από 7 φορές 

1060 829 88 37 1 1 

inte_q_451: Μίλησα με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς 

από την επιχείρηση στην οποία 

εργαζόμουν σχετικά με το αν 

γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους κάτω από 3 φορές 

-140 785 9 -7 1 1 

inte_q_452: Μίλησα με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς 

από την επιχείρηση στην οποία 

εργαζόμουν σχετικά με το αν 

γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους από 4 με 6 φορές 

1115 410 30 -368 44 13 

inte_q_453:  Μίλησα με 

προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς 

από την επιχείρηση στην οποία 

εργαζόμουν σχετικά με το αν 

γνωρίζουν πιθανές εργασιακές 

διεξόδους πάνω από 7 φορές 

1665 591 58 565 68 27 

inte_q_461: Σκέφτηκα μία λίστα με 

όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω 

ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 

συγγενείς, συμμαθητές από το 

σχολείο κ.α.) από καθόλου έως μικρό 

βαθμό 

-280 675 25 104 93 14 

inte_q_462: Σκέφτηκα μία λίστα με 

όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω 

ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ.  

269 134 8 -411 311 71 
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συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 

συγγενείς, συμμαθητές από το 

σχολείο κ.α.) σε μέτριο βαθμό 

inte_q_463:  Σκέφτηκα μία λίστα με 

όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω 

ότι θα μπορούσαν να μου δώσουν 

εργασιακές διεξόδους ή ιδέες π.χ.  

συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 

συγγενείς, συμμαθητές από το 

σχολείο κ.α.) από  πολύ με αυτό έως 

το έχω τελειώσει 

1009 672 63 135 12 5 

inte_q_471: Ενημέρωσα πολλούς 

ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, 

γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι 

ακριβώς εργασία αναζητώ από 

καθόλου έως μικρό βαθμό 

-407 621 39 213 170 44 

inte_q_472:  Ενημέρωσα πολλούς 

ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, 

γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι 

ακριβώς εργασία αναζητώ σε μέτριο 

βαθμό 

24 1 1 -403 266 58 

inte_q_473: Ενημέρωσα πολλούς 

ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, 

γείτονες και γνωστούς) ότι είμαι 

άνεργος και τους έχω εξηγήσει τι 

ακριβώς εργασία αναζητώ από  πολύ 

με αυτό έως το έχω τελειώσει 

590 667 56 -97 17 7 

inte_q_481: Ρώτησα ανθρώπους 

που ξέρω αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο 

οποίος/ η οποία θα μπορούσε να μου 

προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή 

-428 663 43 216 169 45 
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πληροφορίες από καθόλου έως μικρό 

βαθμό 

inte_q_482: Ρώτησα ανθρώπους 

που ξέρω αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο 

οποίος/ η οποία θα μπορούσε να μου 

προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή 

πληροφορίες σε μέτριο βαθμό 

79 10 1 -323 177 38 

inte_q_483: 48. Ρώτησα 

ανθρώπους που ξέρω αν γνωρίζουν 

κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα 

μπορούσε να μου προτείνει 

επαγγελματικές διεξόδους ή 

πληροφορίες από  πολύ με αυτό έως 

το έχω τελειώσει 

583 662 55 -138 36 12 

 

6.4.7 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  ( )21,ee  - “NETWORKING 

COMFORT” 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο  ερμηνεύει (Διάγραμμα 14) το 63,08% της 

συνολικής αδράνειας – πληροφορίας, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Επειδή ο 

πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις και ο δεύτερος 

τις ενδιάμεσες από τις ακραίες. Στο επίπεδο στα άκρα της παραβολής συναντούμε τις 

ακραίες καταστάσεις ενώ στο κοίλο τις ενδιάμεσες. 

 

Ειδικότερα το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Διάγραμμα 14) με ποσοστό 

πληροφορίας 46,25% εκφράζει, ως προς τον άξονα, την αντίθεση των ερωτηθέντων 

του δείγματός μας σε ότι αφορά τις ιδιότητες inte__q_413inte_q_423, inte_q_433, 

inte_q_453, inte_q_403, inte_q_463, inte_q_443, inte_q_473, inte_q_483 οι οποίες 

συγκεντρώνονται στο πρώτο ( )++ 21 ,ee  και τέταρτο ( )+− 21 ,ee  τεταρτημόριο, με τις 

ιδιότητες inte_q_471 και inte_q_481 οι οποίες συγκεντρώνονται στο δεύτερο  

( )−+ 21 ,ee  τεταρτημόριο. Παράλληλα συμπληρώνει και ερμηνεύει τις 

αλληλεπιδράσεις άλλων αντιλήψεων και πεποιθήσεων και τη σχέση τους με τις 

παραπάνω ιδιότητες. Επίσης, στο τέταρτο ( )+− 21 ,ee  τεταρτημόριο διακρίνουμε το 
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τρίτο νέφος σημείων με σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο άλλων. Το νέφος αυτό 

περιλαμβάνει μία σειρά μεταβλητών, και συγκεκριμένα τις inte_q_432, inte_q_442, 

inte_q_462, inte_q_472, inte_q_442, όπου γίνονται φανερές οι αποτυπωμένες στάσεις 

των κοινωνικών υποκειμένων προς το intensity.  

 

Ειδικότερα, στο πρώτο τεταρτημόριο, ( )++ 21 ,ee  συναντούμε ερωτηθέντες 

των οποίων οι δηλώσεις καταδεικνύουν ότι ήρθαν σε επαφή με κάποιο άτομο 

αποκλειστικά και μόνο για να πάρουν κάποιες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη 

θέση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_413) (Cor=700, Ctr=88), απευθύνθηκαν σε 

κάποιο άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

καριέρα τους πάνω από 7 φορές (inte_q_423) (Cor=703, Ctr=89), εξασφάλισαν 

οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να 

τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_433) (Cor=766, 

Ctr=102), μίλησαν με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς από την επιχείρηση 

στην οποία εργαζόταν σχετικά με το αν γνώριζαν πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω 

από 7 φορές (inte_q_453) (Cor=591, Ctr=58), επικοινώνησαν με άτομα που 

γνωρίζουν για να τους ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη 

δική τους αναζήτηση εργασίας πάνω από 7 φορές (inte_q_403) (Cor=835, Ctr=101), 

σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να 

τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 

συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) από πολύ με αυτό έως το έχουν 

τελειώσει (inte_q_463) (Cor=672, Ctr=63), και τέλος, μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς 

για πιθανές εργασιακές διεξόδους πάνω από 7 φορές (inte_q_443) (Cor=829, Ctr=88). 

 

Στο δεύτερο τεταρτημόριο ( )+− 21 ,ee , συναντούμε εκείνους τους ερωτηθέντες  

που δηλώνουν ότι ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους (π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες 

και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν εξηγήσει τι ακριβώς εργασία 

αναζητούν από καθόλου έως μικρό βαθμό (inte_q_471) (Cor=621, Ctr39) και 

ρώτησαν ανθρώπους που ξέρουν  αν γνωρίζουν κάποιον/α, ο οποίος/ η οποία θα 

μπορούσε να τους προτείνει επαγγελματικές διεξόδους ή πληροφορίες από καθόλου 

έως μικρό βαθμό (inte_q_481) (Cor=663, Ctr=43). 
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Διάγραμμα 14 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Ένταση της δικτύωσης) 

 

Στο τέταρτο τεταρτημόριο ( )−+ 21 ,ee , τοποθετείται η ομάδα των ερωτηθέντων 

που δηλώνουν ότι μίλησαν σε φίλους ή συγγενείς για πιθανές εργασιακές διεξόδους 

από 4 με 6 φορές (inte_q_442) (Cor=239, Ctr=48), ενημέρωσαν πολλούς ανθρώπους 

(π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς) ότι είναι άνεργοι και τους έχουν 

εξηγήσει τι ακριβώς εργασία αναζητούν σε μέτριο βαθμό (inte_q_472) (Cor=266, 

Ctr=58),  σκέφτηκαν μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι θα 

μπορούσαν να τους δώσουν εργασιακές διεξόδους ή ιδέες (π.χ. συμφοιτητές, φίλοι, 

γείτονες, συγγενείς, συμμαθητές από το σχολείο κ.α.) (inte_q_462) (Cor=311, 

Ctr=71), απευθύνθηκαν σε κάποιο άτομο, το οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την καριέρα τους από 4 με 6 φορές (inte_q_422) (Cor=328, 
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Ctr=96), εξασφάλισαν οδηγίες από επαφές ή γνωριμίες σχετικά με κάποιο πρόσωπο 

που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας από 4 με 6 φορές 

(inte_q_432) (Cor=340, Ctr=95), επικοινώνησαν με άτομα που γνωρίζουν για να τους 

ρωτήσουν τη συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε σχέση με τη δική τους αναζήτηση 

εργασίας από 4 με 6 φορές (inte_q_402) (Cor=284, Ctr=74) . 

 

6.5 H Ποικιλία (ως πτυχή της ποιότητας) των δικτύων 

σταδιοδρομίας (Network Diversity) 
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των 

στάσεων των ερωτηθέντων, όπως αποτυπώνονται μέσα από το εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας των δικτύων. Τα αποτελέσματα αφορούν την ποικιλία των δικτύων 

σταδιοδρομίας, πτυχή της ποιότητας των δικτύων. 

 

Σύμφωνα με τις τιμές που συνοδεύονται από το ιστόγραμμα (Πίνακας 39) το 

ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι 36,54%, του 

δεύτερου είναι 18,88%, του τρίτου άξονα 12,37%, του τέταρτου είναι 9,80%, 5,60% 

του πέμπτου και 5,39% του έκτου, 3,62% του έβδομου, 2,48% του όγδοου, 2,11% 

του ένατου, 1,65% του δέκατου, 0,82% του ενδέκατου και τέλος 0,73% του 

δωδέκατου παραγοντικού άξονα. 

 

Το σύνολο των πληροφοριών που μας παρέχουν οι 12 πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες, ανέρχεται στο 100%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το σύνολο των 

πληροφοριών που παρέχουν οι 12 πρώτοι παραγοντικοί άξονες. 

 

Πίνακας 39 Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες (Network Diversity) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,45337 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1656714            36,54          36,54        |***************************************** 

   2       0,0856118            18,88          55,43        |********************* 

   3       0,0560879            12,37          67,80        |************** 

   4       0,0444129              9,80          77,59        |*********** 

   5       0,0253695              5,60          83,19        |******* 
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   6       0,0244247              5,39          88,58        |****** 

   7       0,0164107              3,62          92,20        |**** 

   8       0,0112558              2,48          94,68        |*** 

   9       0,0095761              2,11          96,79        |*** 

  10      0,0074964              1,65          98,44        |** 

  11      0,0037094              0,82          99,26        |* 

  12      0,0033294              0,73        100,00        |* 

 

Το πρόγραμμα M.A.D.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών (Καραπιστόλης, 2010) μας πληροφορεί για την 

ποιότητα προβολής και τη συνεισφορά των ιδιοτήτων των μεταβλητών στην 

κατασκευή των αξόνων, δηλαδή ποια σημεία-ιδιότητες προβάλλονται καλύτερα και 

ποια κατασκεύασαν κατά κύριο λόγο τους άξονες καθώς και τα γραφήματα των 

αξόνων και των επιπέδων. Ειδικότερα στον πίνακα 39 περιλαμβάνονται οι 

μεταβλητές, οι συντεταγμένες Fi και οι δείκτες Cor  και  Ctr των γραμμών και των 

στηλών για τους τέσσερις  άξονες.  

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταβλητών που έχουν ικανοποιητική ποιότητα 

προβολής και συμβάλλουν στην κατασκευή των αξόνων βασίζονται αποκλειστικά 

στην εμπειρία. Θεωρούμε ότι οι τιμές: 200≥Cor  και 
νµεταβλητθοςπλ ώή

Ctr
⋅

=
1000

 

είναι ικανοποιητικές. Επομένως στην εφαρμογή μας με βάση τα παραπάνω θα 

μπορούσαμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές με 200≥Cor (κριτήριο 2) και 

5,55
18

1000
==Ctr , ή καλύτερα Ctr 56 (κριτήριο 3) (Αναστασιάδου, 2016· Δρόσος, 

2004· Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Η εξέταση των δεικτών Cor και Ctr προσδιορίζει κάθε σημείο/ ιδιότητα των 

μεταβλητών ξεχωριστά σε ποιον από τους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται 

καλύτερα και κατά πόσο συμμετέχει στην κατασκευή τους.  
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6.5.1 Κωδικοποίηση των μεταβλητών (Network Diversity) 

Η κωδικοποίηση των κλάσεων (διαβαθμίσεων) των μεταβλητών δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 40 Κωδικοί μεταβλητών (Network Diversity) 

OI ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_49 => 

1,2,3 dive_q_491,dive_q_492,dive_q_493 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_50 => 

1,2,3 dive_q_501,dive_q_502,dive_q_503 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_51 => 

1,2,3 dive_q_511,dive_q_512,dive_q_513 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_52 => 

1,2,3 dive_q_521,dive_q_522,dive_q_523 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_53 => 

1,2,3 dive_q_531,dive_q_532,dive_q_533 

OI 3 KΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

dive_q_54 => 

1,2,3 dive_q_541,dive_q_542,dive_q_543 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 18 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

  

 

6.5.2 Παραγοντικοί άξονες- Κριτήρια-Ερμηνεία αποτελεσμάτων (Network 

Diversity) 

Σημαντικότερος στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των μεταβλητών 

που συμβάλλουν στη δημιουργία των τεσσάρων πρώτων παραγοντικών αξόνων. Με 

βάση την αθροιστική συχνότητα οι τέσσερις πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν 

το 100% της συνολικής διασποράς των δεδομένων. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως 

ικανοποιητικό για την ερμηνεία των δεδομένων.  

 

Στη συνέχεια, από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια που 

επιλέξαμε (αδράνεια, συσχέτιση και συνεισφορά), εντοπίζουμε τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πρώτων παραγοντικών αξόνων. 
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Οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν σημαντικότερες για τους εξαγόμενους 

παραγοντικούς άξονες σύμφωνα με τα δυο κριτήρια, αδράνεια και συνεισφορά 

παρουσιάζονται διεξοδικά παρακάτω. 

 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας - παράγοντας e1, με ιδιοτιμή  0,2255405,         

που εξηγεί, το 36,54% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις dive_q_491, dive_q_493, dive_q_501, dive_q_503, 

dive_q_511, dive_q_513, dive_q_521, dive_q_523, dive_q_531. 

 

Ειδικότερα, ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 κατασκευάζεται από εκείνες τις 

κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίες 

αναφέρονται στα πλαίσια της ποικιλίας (diversity). Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες 

δήλωσαν ότι τα άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά (dive_q_491) (Cor=675, Ctr=124), τα άτομα που γνωρίζουν σε 

κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_493) (Cor=516, 

Ctr=72), τα άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά (dive_q_501) (Cor=788, Ctr=137), (dive_q_503) τα άτομα που 

γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(Cor=478, Ctr=83), τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_511) (Cor=830, Ctr=130), τα άτομα 

του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_513)  (Cor=522, Ctr=101), οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές 

που έχουν είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς 

(dive_q_521) (Cor=386, Ctr=65), οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που 

έχουν είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς 

(dive_q_523) (Cor=477, Ctr=58), οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχουν είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς 

(dive_q_531) (Cor=486, Ctr=79). 
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Πίνακας 41 1ος Παραγοντικός άξονας (Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας) 

  

#F1 

 

COR 

 

CTR 

dive_q_491: Τα άτομα που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

-666 675 124 

dive_q_492: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν  τα άτομα που 

γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά 

49 5 1 

dive_q_493: Τα άτομα που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

417 516 72 

dive_q_501: Τα άτομα που γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

-585 788 137 

dive_q_502: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που 

γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά 

258 119 19 

dive_q_503: Τα άτομα που γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

506 478 83 

dive_q_511: Τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού 

μου κύκλου δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

-536 830 130 

dive_q_512: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα του 

κοινωνικού και επαγγελματικού μου κύκλου γνωρίζονται 

μεταξύ τους αρκετά καλά  

280 145 23 

dive_q_513: Τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού 

μου κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

622 522 101 

dive_q_521: Οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που 

έχω είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

-452 386 65 

dive_q_522: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχω είναι με 

άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εμένα 

-140 23 4 

dive_q_523: Οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που 

έχω είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

340 477 58 
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dive_q_531: Οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχω είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

-463 486 79 

dive_q_532: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές που έχω είναι με 

άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εμένα 

76 6 2 

dive_q_533: Οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχω είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα  

349 424 54 

dive_q_541: Δεν διαθέτω πολλές γνωριμίες  -292 152 20 

dive_q_542: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν διαθέτω πολλές 

γνωριμίες   

-104 27 4 

dive_q_543: Διαθέτω πολλές γνωριμίες   231 232 24 

 

Συνεπώς, στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού άξονα e2 συμβάλλουν οι 

ερωτήσεις dive_q_491, dive_q_493, dive_q_501, dive_q_503, dive_q_511, 

dive_q_513, dive_q_521, dive_q_523, dive_q_531 με υψηλές τιμές συσχέτισης και 

συνεισφοράς, πάνω από 200 και 56 αντίστοιχα, και ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια 

ταυτόχρονα (Αναστασιάδου, 2007). 

 

Επίσης, οι κλάσεις dive_q_492, dive_q_502, dive_q_512, dive_q_522, 

dive_q_532, dive_q_533, dive_q_541, dive_q_542, dive_q_543 συμβάλλουν στην 

κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 αλλά με χαμηλές τιμές συσχέτισης 

και συνεισφοράς, χαμηλότερες των τιμών 200 και 56 αντίστοιχα και δεν ικανοποιούν 

είτε το κριτήριο 2, είτε το κριτήριο 3 (Αναστασιάδου, 2007, 2016· Δρόσος, 2004· 

Καραπιστόλης, 2010· Παπαδημητρίου, 2007). Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να 

αφαιρεθούν από την ανάλυση. Ειδικότερα, οι κλάσεις των μεταβλητών αυτών θα 

παραλειφθούν από την περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαμηλής τιμής της συσχέτισης 

και της συνεισφοράς τους με τον συγκεκριμένο παραγοντικό άξονα. Ειδικότερα, οι 

κλάσεις των μεταβλητών που δηλώνουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα 

που γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(dive_q_492) (Cor=5, Ctr=1), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που 

γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 
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(dive_q_502) (Cor=119, Ctr=19), τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα 

του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_512) (Cor=145, Ctr=23), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_522) (Cor=23, Ctr=4), έχουν 

είτε ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχουν είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς 

(dive_q_532) (Cor=6, Ctr=2), είτε πιστεύουν ότι οι περισσότερες από τις 

επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με αυτούς (dive_q_533) (Cor=424, Ctr=54), δεν διαθέτουν πολλές 

γνωριμίες (dive_q_541) (Cor=152, Ctr=20), τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν 

διαθέτουν πολλές γνωριμίες (dive_q_542) (Cor=27, Ctr=4), και τέλος, διαθέτουν 

πολλές γνωριμίες (dive_q_543) (Cor=232, Ctr=24), δεν λαμβάνονται υπόψη στην 

περαιτέρω ανάλυση.      

 
6.5.3 Ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1. (1ος AΞΟΝΑΣ 

“NETWORK DIVERSITY” – Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας)  

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1  (Διάγραμμα 15), με ιδιοτιμή 0,1656714 

και με ποσοστό 36,54% επί της συνολικής αδράνειας, είναι ο άξονας που διαχωρίζει 

και ερμηνεύει τις σχέσεις των ερωτηθέντων με τα δίκτυα του. Οι τοποθετήσεις 

αναφορικά με την «ανοικτότητα» ή «κλειστότητα» των δικτύων απεικονίζονται σ’ 

αυτόν τον άξονα. 

  

Εδώ, οι μεταβλητές στις οποίες οφείλεται η κατασκευή του άξονα, είναι οι 

δηλώσεις ότι τα άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά (dive_q_491) (Cor=675, Ctr=124), τα άτομα που γνωρίζουν σε 

επαγγελματικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_501) 

(Cor=788, Ctr=137), τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_511) (Cor=830, Ctr=130), οι 

περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που δεν έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_531) (Cor=486, Ctr=79), οι 

περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που δεν έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_521) (Cor=386, Ctr=65) που 
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τοποθετούνται στο αριστερό του μέρος, ενώ απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι 

περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_523) (Cor=477, Ctr=58), τα 

άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(dive_q_493) (Cor=516, Ctr=72), τα άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_503) (Cor=478, Ctr=83), τα άτομα 

του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_513) (Cor=522, Ctr=101) βρίσκεται στο δεξιό μέρος του άξονα. 

 

Η αντιπαράθεση μεταξύ της σχέσης των κοινωνικών και επαγγελματικών 

δικτύων και εν κατακλείδι των προσωπικών δικτύων μεταξύ τους (κλειστά ή ανοικτά 

δίκτυα). 

 

 
Διάγραμμα 15 Πρώτος παραγοντικός άξονας (Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας) 

 

6.5.4 2ος Παραγοντικός Άξονας “NETWORK DIVERSITY” 

Ειδικότερα, βάση των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, όπως προέκυψε από 

την παραγοντική ανάλυση, o πρώτος άξονας - παράγοντας e1, με ιδιοτιμή 0,0856118,  

που εξηγεί, το 18,88% της συνολικής διασποράς κατασκευάζεται με σειρά 

σημαντικότητας από τις κλάσεις dive_q_492, dive_q_502, dive_q_512, dive_q_513, 

dive_q_532. 
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Ειδικότερα, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e2 κατασκευάζεται από εκείνες 

τις κλάσεις των μεταβλητών που προβάλλουν τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι 

οποίες αναφέρονται στα πλαίσια της ποικιλίας (diversity). Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες 

τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό 

επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_492) (Cor=533, Ctr=141), 

τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό 

επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_502) (Cor=576, Ctr=178), 

είτε τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα του κοινωνικού και 

επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_512) 

(Cor=607, Ctr=184), είτε υποστηρίζουν ότι τα άτομα του κοινωνικού και του 

επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_513) 

(Cor=316, Ctr=118), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι περισσότερες από τις 

επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα (dive_q_532) (Cor=304 Ctr=96). 

 

Πίνακας 42 2ος Παραγοντικός άξονας (Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας) 

 #F2 COR CTR 

dive_q_491: Τα άτομα που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

156 37 14 

dive_q_492: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που 

γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά 

-485 533 141 

dive_q_493: Τα άτομα που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

259 199 54 

dive_q_501: Τα άτομα που γνωρίζω σε επαγγελματικό 

επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

93 20 7 

dive_q_502: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα που 

γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά 

-570 576 178 

dive_q_503: Τα άτομα που γνωρίζω σε επαγγελματικό 

επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

387 280 93 

dive_q_511: Τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού 

μου κύκλου δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

86 21 7 
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dive_q_512: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα του 

κοινωνικού και επαγγελματικού μου κύκλου γνωρίζονται 

μεταξύ τους αρκετά καλά 

-575 607 184 

dive_q_513: Τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού 

μου κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

483 316 118 

dive_q_521: Οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που 

έχω είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

140 37 13 

dive_q_522: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχω είναι με 

άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εμένα 

-289 102 30 

dive_q_523: Οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που 

έχω είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

21 1 1 

dive_q_531: Οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχω είναι με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο 

και εμπειρίες με εμένα 

157 56 17 

dive_q_532: Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές που έχω είναι 

με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με 

εμένα 

-515 304 96 

dive_q_533: Οι περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές 

που έχω είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

86 25 7 

dive_q_541: Δεν διαθέτω πολλές γνωριμίες   78 10 3 

dive_q_542 Ουδέτερη στάση σχετικά με το αν διαθέτω 

πολλές γνωριμίες   

-214 115 27 

dive_q_543: Διαθέτω πολλές γνωριμίες   103 47 10 

 

6.5.5 Ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2. (2ος AΞΟΝΑΣ 

“NETWORK DINERSITY” – Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας) 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Διάγραμμα 16) με ιδιοτιμή 0,0856118            

ερμηνεύει το 18,88 % της συνολικής παρεχόμενης αδράνειας και αναφέρεται σε μια 
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πιο χαλαρή τάση σύνδεσης ανάμεσα στις στάσεις των ερωτηθέντων για την ποικιλία 

στα δίκτυα τους, κοινωνικά και επαγγελματικά. Εδώ παρατηρούμε μία πιο ήπια 

αντιπαράθεση αναφορικά με το είδος των επαφών τους. 

 

 

Διάγραμμα 16 Δεύτερος παραγοντικός άξονας (Ποικιλία των δικτύων 

σταδιοδρομίας) 

 

Η έλλειψη αποκρυσταλλωμένης άποψης παρατίθεται στα αριστερά του άξονα. 

Οι ερωτηθέντες δεν έχουν συγκεκριμένη τοποθέτηση σχετικά με το κατά πόσο τα 

άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_502) (Cor=576, Ctr=178), κατά πόσο οι περισσότερες από τις 

επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με αυτούς (dive_q_532) (Cor=304, Ctr=96), και κατά πόσο τα άτομα που 

γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(dive_q_492) (Cor=533, Ctr=141). Συνεχίζοντας παρατηρούμε ότι στα δεξιά του 

άξονα ότι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τα άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό 

επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_503) (Cor=280, Ctr=93) και 

επιπλέον τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται 

μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_513) (Cor=316, Ctr=118).  

 

 

 

238 
 



Πίνακας 43 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Ποικιλία των δικτύων 

σταδιοδρομίας) 

 #F1 COR CTR #F2 COR CTR 

dive_q_491: Τα άτομα που γνωρίζω σε 

κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά 

-666 675 124 156 37 14 

dive_q_492: Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν που γνωρίζω σε κοινωνικό επίπεδο 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

49 5 1 -485 533 141 

dive_q_493: Τα άτομα που γνωρίζω σε 

κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους 

αρκετά καλά 

417 516 72 259 199 54 

dive_q_501: Τα άτομα που γνωρίζω σε 

επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά 

-585 788 137 93 20 7 

dive_q_502: Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν τα άτομα που γνωρίζω σε επαγγελματικό 

επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά 

258 119 19 -570 576 178 

dive_q_503: Τα άτομα που γνωρίζω σε 

επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά 

506 478 83 387 280 93 

dive_q_511: Τα άτομα του κοινωνικού και 

επαγγελματικού μου κύκλου δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

-536 830 130 86 21 7 

dive_q_512: Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν τα άτομα του κοινωνικού και 

επαγγελματικού μου κύκλου γνωρίζονται 

μεταξύ τους αρκετά καλά 

280 145 23 -575 607 184 

dive_q_513: Τα άτομα του κοινωνικού και 

επαγγελματικού μου κύκλου γνωρίζονται 

μεταξύ τους αρκετά καλά 

622 522 101 483 316 118 
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dive_q_521: Οι περισσότερες από τις 

κοινωνικές επαφές που έχω είναι με άτομα 

που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

-452 386 65 140 37 13 

dive_q_522: Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν οι περισσότερες από τις κοινωνικές 

επαφές που έχω είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εμένα 

-140 23 4 -289 102 30 

dive_q_523: Οι περισσότερες από τις 

κοινωνικές επαφές που έχω είναι με άτομα 

που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

340 477 58 21 1 1 

dive_q_531: Οι περισσότερες από τις 

επαγγελματικές επαφές που έχω είναι με 

άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο 

και εμπειρίες με εμένα 

-463 486 79 157 56 17 

dive_q_532: Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν οι περισσότερες από τις επαγγελματικές 

επαφές που έχω είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εμένα 

76 6 2 -515 304 96 

dive_q_533: Οι περισσότερες από τις 

επαγγελματικές επαφές που έχω είναι με 

άτομα που έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και 

εμπειρίες με εμένα 

349 424 54 86 25 7 

dive_q_541: Δεν διαθέτω πολλές γνωριμίες -292 152 20 78 10 3 

dive_q_542 Ουδέτερη στάση σχετικά με το 

αν διαθέτω πολλές γνωριμίες 

-104 27 4 -214 115 27 

dive_q_543: Διαθέτω πολλές γνωριμίες   231 232 24 103 47 10 

 

6.5.6 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  ( )21,ee  - “NETWORK 

DINERSITY” 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee ×  (Διάγραμμα 17) ερμηνεύει το 55,43% 

της συνολικής αδράνειας, δηλαδή ποσοστό πληροφορίας σχετικά μεγάλο. 
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Διακρίνουμε τη δημιουργία τριών νεφών στα τέσσερα τεταρτημόρια με σαφή 

διαχωρισμό μεταξύ τους. Κάθε νέφος περιλαμβάνει μία σειρά μεταβλητών όπου 

γίνονται φανερές οι αποτυπωμένες οι στάσεις των κοινωνικών υποκειμένων απέναντι 

στο diversity. 

 

Στο πρώτο τεταρτημόριο, ( )++ 21 ,ee  συναντούμε ερωτηθέντες των οποίων οι 

δηλώσεις καταδεικνύουν ότι τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού τους 

κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_513) (Cor=522, Ctr=101),  τα 

άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_503)  (Cor=478, Ctr=83), τα άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό 

επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά  (dive_q_493) (Cor=516, Ctr=72), 

οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εκείνους (dive_q_523) (Cor=477, Ctr=58). 

 

Στο δεύτερο τεταρτημόριο ( )+− 21 ,ee , συναντούμε εκείνους τους ερωτηθέντες  

των οποίων οι στάσεις απέναντι στο diversity αποτυπώνονται από τις ιδιότητες 

(dive_q_501, dive_q_511 dive_q_491, dive_q_531, dive_q_521). Ειδικότερα 

συναντούμε δηλώσεις που εκφράζουν ότι τα άτομα που γνωρίζουν σε επαγγελματικό 

επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_501) (Cor=788, Ctr=137), 

τα άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου δεν γνωρίζονται μεταξύ 

τους αρκετά καλά (dive_q_511)  (Cor=830, Ctr=130), τα άτομα που γνωρίζουν σε 

κοινωνικό επίπεδο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά (dive_q_491)  

(Cor=675, Ctr=124), οι  περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι 

με άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_531) 

(Cor=486, Ctr=79),  οι περισσότερες από τις κοινωνικές επαφές που έχουν είναι με 

άτομα που δεν έχουν παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με εκείνους (dive_q_521)  

(Cor=386, Ctr=65).  
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Διάγραμμα 17 Πρώτο παραγοντικό επίπεδο 21 ee × (Ποικιλία των δικτύων 

σταδιοδρομίας) 

 

Στο τέταρτο τεταρτημόριο ( )−+ 21 ,ee , τοποθετείται η ομάδα της οποίας τα 

δίκτυα αποτυπώνονται από τις ιδιότητες (dive_q_512, dive_q_502, dive_q_492, 

dive_q_532). Ειδικότερα, τηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα άτομα του 

κοινωνικού και επαγγελματικού τους κύκλου γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(dive_q_512) (Cor=607, Ctr=184), εμφανίζουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα 

άτομα που γνωρίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 

καλά (dive_q_502) (Cor=576, Ctr=178), έχουν ουδέτερη στάση σχετικά με το αν τα 

άτομα που γνωρίζουν σε κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά καλά 

(dive_q_492) (Cor=533, Ctr=141), έχουν ουδέτερη τοποθέτηση σχετικά με το αν οι 

περισσότερες από τις επαγγελματικές επαφές που έχουν είναι με άτομα που έχουν 

παρόμοιο υπόβαθρο και εμπειρίες με αυτούς (dive_q_532) (Cor=304, Ctr=96). 
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6.6 Αποτελέσματα Μοντελοποίησης/ Μοντέλο Επαγγελματικής 

Κινητικότητας 
 

Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου αναδείχθηκαν, μέσω της 

μεθόδου της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, οι κύριες διαστάσεις της 

επαγγελματικής κινητικότητας. Σε αυτή την ενότητα, οι εν λόγω διαστάσεις 

αποτυπώνονται μέσα από την κατασκευή ενός μοντέλου δομικών εξισώσεων. Το 

μοντέλο αυτό κατασκευάστηκε κατόπιν ελέγχου μίας σειράς υποθέσεων, οι οποίες 

είναι οι εξής: 

1. Η διάσταση της Νοοτροπίας της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας επηρεάζει την 

επαγγελματική κινητικότητα. 

2. Η διάσταση της Προτίμησης κινητικότητας εντός του οργανισμού επηρεάζει 

την επαγγελματική κινητικότητα. 

3. Η διάσταση της Άνεσης στη δικτύωση επηρεάζει την επαγγελματική 

κινητικότητα. 

4. Η διάσταση της Έντασης στη δικτύωση επηρεάζει την επαγγελματική 

κινητικότητα. 

5. Η διάσταση της Ποικιλίας των δικτύων σταδιοδρομίας επηρεάζει την 

επαγγελματική κινητικότητα. 

6. Η διάσταση της Αξίας της πληροφορίας επηρεάζει την επαγγελματική 

κινητικότητα. 

7. Η επαγγελματική κινητικότητα ερμηνεύεται από τις παραπάνω διαστάσεις. 

 

Αποτελέσματα Μετρήσεων του Μοντέλου: Τα τετράγωνα όλων των AVEs 

(μέσων διακύμανσης) ήταν μεγαλύτερα από ότι οι συσχετίσεις των παραγόντων-

δομών, ικανοποιώντας το κριτήριο της διακρίνουσας εγκυρότητας (Πίνακας 44).  

 

Ωστόσο, όλες οι συσχετίσεις που προκύπτουν από τις επιμέρους διαστάσεις 

είναι κάτω από το κρίσιμο σημείο του 0,9, καταδεικνύοντας διάκριση των δομών και 

επιβεβαιώνουν τη διακινούσα εγκυρότητα. 
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Πίνακας 44 Συσχετίσεις των δομών  

 

 Επαγγελματική 

κινητικότητα 

Ν
οοτροπία 

της 

«χω
ρίς 

όρια» 

σταδιοδρομίας  

Π
ροτίμηση 

κινητικότητας 
εντός 

του οργανισμού 

Ά
νεση στη δικτύω

ση  

Έ
νταση 

στη 

δικτύωση 

Π
οικιλία 

δικτύων 

σταδιοδρομίας 

Νοοτροπία 

της «χωρίς 

όρια» 

σταδιοδρομίας 

 

0,21      

Προτίμηση 

κινητικότητας 

εντός του 

οργανισμού 

 

0,23 0,24     

Άνεση στη 

δικτύωση 

 
0,19 0,19 0,21    

Ένταση στη 

δικτύωση 

 
0,16 0,17 0,19 0,19   

Ποικιλία 

δικτύων 

σταδιοδρομίας 

 

0,16 0,16 0,18 0,16 0,23  

 Αξία της 

πληροφορίας 

 
0,17 0,11 0,12 0,13 0,24 0,21 

 

Επιπλέον, οι μέσες διακυμάνσεις είναι όλες πάνω από το συνιστώμενο 0,50 

επίπεδο (Hair et al., 1995) που υποδηλώνει συγκλίνουσα εγκυρότητα. 

 

Συγκριτικά με το δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s alpha equal to a = 0,712, a = 

0,738, a = 0,765, a = 0,689, a = 0,703, a = 0,716, και a = 0,763 για τις δομές 

Επαγγελματική κινητικότητα, Νοοτροπία της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας, 

Προτίμηση κινητικότητας εντός του οργανισμού, Άνεση στη δικτύωση, Ένταση στη 

δικτύωση, Ποικιλία δικτύων σταδιοδρομίας και Αξία της πληροφορίας, που 

βασίζεται στις αντίστοιχες δηλώσεις τους που συμμετέχουν εξίσου στον υπολογισμό 

του, η σύνθετη αξιοπιστία (Composite Reliability) βασίζεται στις πραγματικές 

φορτίσεις για να υπολογίσει τις βαθμολογίες των παραγόντων/διαστάσεων και έτσι 
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παρέχει ένα καλύτερο δείκτη για τη μέτρηση της εσωτερικής συνέπειας (Hair et al., 

2005). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 45, η σύνθετη αξιοπιστία είναι πάνω από το όριο 

του 0,7. Όλες οι μετρήσεις για τις εξεταζόμενες δομές σε αυτή τη μελέτη είναι 

αξιόπιστες και έγκυρες.  

 

Πίνακας 45  Σύνθετη Αξιοπιστία (CR) και Μέση Εξαγόμενη Διακύμανση (VE)  

Composite Reliability (CR) and Average Variance Extracted (VE) 

 Σύνθετη Αξιοπιστία 

(CR>.7) 

Μέση Εξαγόμενη 

Διακύμανση (AVE>.5) 

Επαγγελματική 

κινητικότητα 

,771 ,698 

Νοοτροπία της «χωρίς 

όρια» σταδιοδρομίας 

,832 ,741 

Προτίμηση 

κινητικότητας εντός του 

οργανισμού 

,801 ,738 

Άνεση στη δικτύωση ,734 ,836 

Ένταση στη δικτύωση ,712 ,679 

Ποικιλία δικτύων 

σταδιοδρομίας 

,724 ,658 

Αξία της πληροφορίας ,869 ,716 

 

Συνολικά αποτελέσματα Μοντέλου: Οι υποθέσεις ελέγχθηκαν, μέσω των 

μοντέλων δομικών εξισώσεων (SEM), με τη βοήθεια του λογισμικού LISREL 8.8.. Η 

εκτίμηση του μοντέλου έγινε με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum 

Likelihood Estimation) στον πίνακα της συνδιακύμανσης (covariance matrix). Οι 

δείκτες προσδιορίστηκαν βάσει των φορτίων των δηλώσεων και συνδέονται με τις 

αντίστοιχες λανθάνουσες ή μη παρατηρούμενες μεταβλητές τους, Οι τιμές του SEM 

δίδονται παρακάτω (Πίνακας 46). 
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Πίνακας 46 Πίνακας δεικτών του μοντέλου δομικών εξισώσεων  

Τιμές  CFI Χ2/df GFI AGFI NFI NNFI RMSR RMSEA 

Δείκτες Καλού 

Ταιριάσματος  

,95 1,9 ,85 ,85 ,94 ,97 ,05 ,05 

 

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αποδοχής ενός μοντέλου είναι ο δείκτης CFI 

(CFI=comparative fit index που είναι ανεξάρτητος από το μέγεθος του δείγματος και 

παίρνει τιμές από 0-1) (Bentler, 1993· Joreskog et al., 1996) και πρέπει κατά 

σύμφαση να ισχύει  CFI≥0,9 και ο δείκτης Χ2/df (Χ2/df=chi-square to its degrees of 

freedom ratio) και πρέπει κατά σύμφαση να ισχύει Χ2/df<2. Επειδή ο λόγος Χ2/df 

εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος, χρησιμοποιείται ο δείκτης NNFI (Non-

Normed Fit Index που είναι ανεξάρτητος από το μέγεθος του δείγματος) και πρέπει 

κατά σύμφαση να ισχύει NNFI>0,95. Ακόμη χρησιμοποιούνται οι δείκτες RMSR 

(Root Mean Square Residuals) και πρέπει κατά σύμφαση να ισχύει RMSR <0,06 και 

ο RMSEA (RMSEA=root mean-square error of approximation) και πρέπει κατά 

σύμφαση να ισχύει είναι RMSEA<0,06. Η συνολική ανάλυση των κριτηρίων 

αποδοχής του μοντέλου καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό μοντέλο (CFI 

=0,95, Χ2/df =1,9, GFI=0,85, AGFI=0,85, NFI=0,94, NNFI=0,97, RMSR=0,05, 

RMSEA=0,05). 

 

Κλείνοντας, οι δείκτες του μοντέλου καλού ταιριάσματος παρέχουν επαρκή 

υποστήριξη για να θεωρηθεί αυτό το αποτέλεσμα μια αποδεκτή αναπαράσταση των 

εξεταζόμενων δομών του μοντέλου (Πίνακας 46). Επιπλέον, τα συνολικά 

αποτελέσματα του μοντέλου καλού ταιριάσματος και οι εκτιμήσεις των μετρήσεων 

του μοντέλου, προσδίδουν ουσιαστική στήριξη για την επιβεβαίωση του 

προτεινόμενου μοντέλου των 7-παραγόντων (Hair, 2005). 

 

6.7 Ερμηνεία αποτελεσμάτων μη παραμετρικού ελέγχου 
6.7.1 Επαγγελματική Κινητικότητα και Άξονες 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, αναφορικά 

με την επίδραση που έχει η επαγγελματική κινητικότητα στους άξονες που 

προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, δηλαδή τους ακόλουθους: 
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• Νοοτροπία της «χωρίς όρια» Σταδιοδρομίας (Boundaryless Mindset) 

• Προτίμηση κινητικότητας εντός του οργανισμού (Mobility Preference) 

• Άνεση στη δικτύωση (Networking Comfort) 

• Ένταση στη δικτύωση (Networking Intensity) 

• Ποικιλία (ως πτυχή της ποιότητας) των δικτύων σταδιοδρομίας (Network 

Diversity) 

• Aξία της πληροφορίας (ως πτυχή της ποιότητας) των δικτύων σταδιοδρομίας 

(Information Value)  

 

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Mη Παραμετρικού 

Ελέγχου Kruskal Wallis για τρία ή περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα.  

 

Ο έλεγχος έδειξε ότι η μεταβλητή της επαγγελματικής κινητικότητας δεν 

αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα για τους άξονες Προτίμηση κινητικότητας εντός 

του οργανισμού (Mobility Preference), Άνεση στη δικτύωση (Networking Comfort), 

Ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας (Network Diversity), Aξία της πληροφορίας 

των δικτύων σταδιοδρομίας (Information Value), όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 

47.  

 

Ο έλεγχος έδειξε ότι η μεταβλητή της επαγγελματικής κινητικότητας αποτελεί 

διαμορφωτικό παράγοντα για τους άξονες Νοοτροπία της «χωρίς όρια» 

Σταδιοδρομίας (Boundaryless Mindset), Ένταση στη δικτύωση (Networking 

Intensity), όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 47. 

 

Πίνακας 44 Επαγγελματική κινητικότητα και Άξονες 

 

Παράγοντας 

 

Έλεγχος Kruskal Wallis 

 

Χαρακτηρισμός 

 

Νοοτροπία της 

«χωρίς όρια» 

Σταδιοδρομίας 

(Boundaryless 

Mindset) 

(x2=10,573, df=4, p=0,032) Eπηρεάζει 
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Προτίμηση 

κινητικότητας εντός 

του οργανισμού 

(Mobility 

Preference) 

(x2=3,396, df=4, p=0,494) Δεν επηρεάζει 

Άνεση στη 

δικτύωση 

(Networking 

Comfort) 

(x2=3,393, df=4, p=0,494) Δεν επηρεάζει 

Ένταση στη 

δικτύωση 

(Networking 

Intensity) 

(x2=11,304, df=4, p=0,023) Eπηρεάζει 

Ποικιλία των 

δικτύων 

σταδιοδρομίας 

(Network Diversity) 

(x2=1,349, df=4, p=0,853) Δεν επηρεάζει 

Aξία της 

πληροφορίας 

(Information Value) 

(x2=4,259, df=4, p=0,372) Δεν επηρεάζει 

 

6.7.2 Αλλαγή εργοδότη και Άξονες 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, αναφορικά 

με την επίδραση που έχει η μεταβλητή της αλλαγής εργοδότη στους άξονες που 

προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, δηλαδή τους ακόλουθους: 

 

• Νοοτροπία της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας (Boundaryless Mindset) 

• Προτίμηση κινητικότητας εντός του οργανισμού (Mobility Preference) 

• Άνεση στη δικτύωση (Networking Comfort) 

• Ένταση στη δικτύωση (Networking Intensity) 

• H Ποικιλία (ως πτυχή της ποιότητας) των δικτύων σταδιοδρομίας (Network 

Diversity) 
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• Η Αξία της πληροφορίας (ως πτυχή της ποιότητας) των δικτύων 

σταδιοδρομίας (Information Value)  

 

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Mη Παραμετρικού 

Ελέγχου Kruskal Wallis για τρία ή περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα.  

 

Ο έλεγχος έδειξε ότι η μεταβλητή της αλλαγής εργοδότη δεν αποτελεί 

διαμορφωτικό παράγοντα για κανέναν από τους παρακάτω άξονες (Πίνακας 48). 

 

Πίνακας 45 Αλλαγή εργοδότη και Άξονες 

 

Παράγοντας 

 

 

Έλεγχος Kruskal Wallis 

 

Χαρακτηρισμός 

Νοοτροπία της 

«χωρίς όρια» 

Σταδιοδρομίας 

(Boundaryless 

Mindset) 

(x2=8,343, df=7, p=0,303) 
 

Δεν επηρεάζει 

Προτίμηση 

κινητικότητας 

εντός του 

οργανισμού 

(Mobility 

Preference) 

(x2=2,520, df=7, p=0,926) Δεν επηρεάζει 

Άνεση στη 

δικτύωση 

(Networking 

Comfort) 

(x2=3,073, df=7, p=0,878) Δεν επηρεάζει 

Ένταση στη 

δικτύωση 

(Networking 

Intensity) 

 

(x2=7,605, df=7, p=0,369) Δεν επηρεάζει 

249 
 



Ποικιλία των 

δικτύων 

σταδιοδρομίας 

(Network 

Diversity) 

(x2=8,223, df=7, p=0,313) Δεν επηρεάζει 

Aξία της 

πληροφορίας 

(Information 

Value) 

(x2=7,218, df=7, p=0,407) Δεν επηρεάζει 

 
6.7.3 Επαγγελματική κινητικότητα - δημογραφικοί και εργασιακοί 

παράγοντες (Έλεγχος x2)  

O Έλεγχος x2 έδειξε ότι το φύλο (x2=14,334, df=10, p=0,158), η ηλικία 

(x2=16,159, df=16, p=0,444), τα χρόνια ανεργίας (x2=29,031, df=30, p=0,516), η 

πηγή εισοδήματος (x2=4,898, df=10, p=0,898), η τελευταία εργασία (x2=1533,004, 

df=1680, p=0,995) και η εξωτερική μετανάστευση (x2=21,228, df=20, p=0,384) δεν 

επηρεάζουν την επαγγελματική κινητικότητα. 

 

O Έλεγχος x2 έδειξε ότι οι μεταβλητές οικογενειακή κατάσταση (x2=57,776, 

df=30, p=0,002), παιδιά (x2=64,508, df=40, p=0,008), επίπεδο εκπαίδευσης 

(x2=98,895, df=50, p=0,001), έτη συνολικής εργασιακής προϋπηρεσίας (x2=95.013, 

df=40, p=0,001), τερματισμός της εργασίας (x2=49,016, df=30, p=0,016), σύμβαση 

εργασίας (x2=58,140, df=30, p=0,002), αλλαγή εργοδότη (x2=766,338, df=160, 

p=0,001), αλλαγή εργοδότη από το 2009 (x2=178,445, df=90, p=0,001), ενδοεταιρική 

αλλαγή θέσης εργασίας (x2=26,315, df=10, p=0,003) και εσωτερική μετανάστευση 

(x2=33,468, df=20, p=0,030) επηρεάζουν την επαγγελματική κινητικότητα, όπως 

απεικονίζεται στον Πίνακα 49.   

 

Πίνακας 46 Δημογραφικές μεταβλητές και Επαγγελματική κινητικότητα 

Παράγοντας Έλεγχος Χ2 Χαρακτηρισμός 

Φύλο (x2=14,334, df=10, 

p=0,158) 

Δεν επηρεάζει 

Ηλικία (x2=16,159, df=16, 
p=0,444) 

Δεν επηρεάζει 
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Οικογενειακή κατάσταση (x2=57,776, df=30, 

p=0,002) 

Επηρεάζει 

Παιδιά (x2=64,508, df=40, 

p=0,008) 

Επηρεάζει 

Επίπεδο εκπαίδευσης (x2=98,895, df=50, 

p=0,001) 

Επηρεάζει 

Έτη συνολικής 

εργασιακής προϋπηρεσίας 

(x2=95,013, df=40, 

p=0,001) 

Επηρεάζει 

Έτη ανεργίας (x2=29,031, df=30, 

p=0,516) 

Δεν επηρεάζει 

Πηγή εισοδήματος (x2=4,898, df=10, 

p=0,898) 

Δεν επηρεάζει 

Τελευταία εργασία (x2=1533,004, df=1680, 

p=0,995)  

Δεν επηρεάζει  

Τερματισμός εργασίας (x2=49,016, df=30, 

p=0,016) 

Επηρεάζει 

Σύμβαση εργασίας (x2=58,140, df=30, 

p=0,002) 

Επηρεάζει 

Αλλαγή εργοδότη (x2=766,338, df=160, 

p=0,001) 

Επηρεάζει 

Αλλαγή εργοδότη από το 

2009  

(x2=178,445, df=90, 

p=0,001) 

Επηρεάζει 

Ενδοεταιρική αλλαγή (x2=26,315, df=10, 

p=0,003) 

Επηρεάζει 

Εξωτερική μετανάστευση (x2=21,228, df=20, 

p=0,3884)  

Δεν επηρεάζει 

Εσωτερική μετανάστευση (x2=33,468, df=20, 

p=0,030) 

Επηρεάζει 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα διατριβή είχε ως σκοπό να μελετήσει το φαινόμενο της 

επαγγελματικής κινητικότητας, μέσα από τη καταγραφή του συνόλου των 

επαγγελματικών αλλαγών ατόμων, τα οποία στο παρελθόν είχαν υπάρξει κινητικά σε 

επίπεδο σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, αξιοποίησε στοιχεία από προηγούμενες έρευνες 

για τη μελέτη της επαγγελματικής κινητικότητας, με στόχο τη διερεύνηση στάσεων, 

συμπεριφορών και δεξιοτήτων σταδιοδρομίας ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει 

επαγγελματικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, μέσα 

στα πλαίσια που ορίζουν οι σύγχρονες θεωρίες σταδιοδρομίας. Ένας επιμέρους αλλά 

σημαντικός ερευνητικός στόχος ήταν η αποτύπωση της συμπεριφοράς που 

επιδεικνύουν τα επαγγελματικά κινητικά άτομα, όσον αφορά στη δικτύωση ως 

ενέργεια αναζήτησης εργασίας, καθώς και στα δίκτυα σταδιοδρομίας, δηλαδή στα 

κοινωνικά δίκτυα τα οποία αξιοποιούν για την αναζήτηση εργασίας. Τέλος, 

εξετάστηκαν διάφοροι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωση του φαινομένου της επαγγελματικής κινητικότητας. 

 

Για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων στόχων της έρευνας ακολουθήθηκε 

η μέθοδος της μοντελοποίησης του φαινομένου, όπως συμβαίνει και σε άλλες 

αντίστοιχες έρευνες (Hess et al., 2012· Howes & Goodman-Delahunty, 2015· 

Sicherman & Galor, 1990· Stumpf, 2014) και αξιοποιήθηκαν διάφορες πτυχές της 

δικτύωσης (ένταση, άνεση), καθώς και των κοινωνικών δικτύων (ποιότητα, ποικιλία, 

αξία της πληροφορίας, σύνθεση) προκειμένου να γίνει μία πληρέστερη αποτίμησή 

της. Η έρευνα καταλήγει σε σημαντικά ευρήματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν για 

μελλοντικές έρευνες και να συμβάλλουν στη χάραξη κατάλληλων πολιτικών 

απασχόλησης αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής 
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σταδιοδρομίας, τα οποία θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη σύγχρονη εργασιακή 

πραγματικότητα. 

 

7.1 Διαστάσεις μοντελοποίησης της επαγγελματικής κινητικότητας 
Αρχικά, η εν λόγω έρευνα εστίασε στη μελέτη των διαστάσεων του 

φαινομένου της επαγγελματικής κινητικότητας, με στόχο τον εντοπισμό των 

διαστάσεων εκείνων που επιδρούν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στο υπό μελέτη 

φαινόμενο.  

 

Το βασικό συμπέρασμα, το οποίο εξάγεται από την παραπάνω μελέτη, είναι 

ότι οι δύο από τις επτά συνολικά διαστάσεις του μοντέλου επαγγελματικής 

κινητικότητας εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά ευρήματα, επιβεβαιώνοντας μόνο τις 

δύο από τις συνολικά επτά ερευνητικές υποθέσεις. Αναλυτικότερα, ανάμεσα στις 

εξής διαστάσεις: «νοοτροπία της χωρίς όρια σταδιοδρομίας», «προτίμηση 

κινητικότητας εντός του οργανισμού», «άνεση στη δικτύωση», «ένταση στη 

δικτύωση», «ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας», «αξία της πληροφορίας», μόνο οι 

διαστάσεις της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» και της «έντασης στη 

δικτύωση» έδειξαν να επιδρούν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στο υπό μελέτη 

φαινόμενο.  

 

Πιο συγκεκριμένα, επίδραση στην επαγγελματική κινητικότητα έδειξε να 

ασκεί η διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» (Boundaryless 

Mindset) (x2 = 10,573, p = 0,032), η οποία αποτυπώνει τη στάση του ατόμου σε 

πιθανή αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, όπως και η διάσταση της «έντασης στη 

δικτύωση» (Networking Intensity) (x2 = 11,304, p = 0,023), η οποία μετρά τη 

συχνότητα και την πληρότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων που διαθέτει κάποιος 

και που αξιοποιεί κατά την αναζήτηση εργασίας. Η διάσταση της «προτίμησης 

κινητικότητας εντός του οργανισμού» (Mobility Preference), η οποία αποτυπώνει την 

προτίμηση παραμονής σε έναν μόνο εργοδότη, και οι υπόλοιπες τρεις διαστάσεις, που 

αποτυπώνουν πτυχές της δικτύωσης και των κοινωνικών δικτύων - δηλαδή η «άνεση 

στη δικτύωση» (Networking Comfort), η «ποικιλία των δικτύων σταδιοδρομίας» 

(Network Diversity) και η «αξία της πληροφορίας των δικτύων σταδιοδρομίας» 
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(Information Value) - δεν έδειξαν να επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 

επαγγελματική κινητικότητα και ως εκ τούτου οι αντίστοιχες ερευνητικές τους 

υποθέσεις απορρίφθηκαν.  

 
7.1.1 Επαγγελματική κινητικότητα και «Νοοτροπία της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας» 

Η διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» (Boundaryless 

Mindset) είναι μία από τις επτά διαστάσεις του μοντέλου της επαγγελματικής 

κινητικότητας η οποία έδειξε να ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

επαγγελματική κινητικότητα και η πρώτη από τις επτά ερευνητικές υποθέσεις που 

επιβεβαιώθηκε. Στο παρελθόν, η διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας», όπως και η διάσταση της «προτίμησης κινητικότητας εντός του 

οργανισμού», έχουν συνδεθεί με την κινητικότητα (νοούμενη ως μετακίνηση μεταξύ 

θέσεων εργασίας ή ως αλλαγή εργοδότη), χωρίς ωστόσο να δώσουν στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι Briscoe et al., (2006) 

χρησιμοποίησαν δύο δείκτες για τη μέτρηση της κινητικότητας: την κινητικότητα 

μεταξύ θέσεων εργασίας και την αλλαγή εργοδοτών. Η κινητικότητα μεταξύ θέσεων 

εργασίας μετρήθηκε με βάση τον αριθμό αλλαγής των θέσεων εργασίας που 

πραγματοποίησαν οι ερωτώμενοι σε διάστημα ενός έτους, ενώ η κινητικότητα στην 

αλλαγή εργοδότη μετρήθηκε με βάση τον αριθμό των εργοδοτών που άλλαξαν το ίδιο 

χρονικό διάστημα. Κανένας από τους δύο δείκτες δεν φανέρωσε την ύπαρξη 

συσχέτισης με τη διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας», αλλά 

ούτε και με τη διάσταση της «προτίμησης κινητικότητας εντός του οργανισμού» (r = 

- ,023 & r =  - ,073 αντίστοιχα για την «χωρίς όρια νοοτροπία» και r = - ,053 & r =  - 

,049 αντίστοιχα για την «προτίμηση κινητικότητας»). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 

την απουσία ύπαρξης σύνδεσης μεταξύ των αλλαγών που έχουν ήδη συμβεί στη 

σταδιοδρομία ενός ατόμου και της νοοτροπίας που επιτάσσει η «χωρίς όρια» 

σταδιοδρομία. Έτσι λοιπόν, οι Briscoe et al., (2006) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

η κινητικότητα δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τη στάση ή το αποτέλεσμα μιας 

σταδιοδρομίας που κινείται στο πλαίσιο που η «χωρίς όρια» σταδιοδρομία θέτει. 

 

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της παρούσας 

διατριβής αναφορικά με την κινητικότητα μεταξύ εργοδοτών ή/και θέσεων εργασίας, 
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καθώς, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 48, καμία από τις δύο διαστάσεις δεν 

επηρεάζει την αλλαγή εργοδότη (Boundaryless Mindset: x2 = 8,343, p = 0,303), 

(Mobility Preference x2 = 2,520, p = 0,926). Ωστόσο, εξαιρετικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής κινητικότητας και της 

«νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» (x2 = 10,573, p = 0,032), γεγονός το 

οποίο καθιστά τη συγκεκριμένη διάσταση σημαντική για τη μελέτη των 

επαγγελματικών μεταβάσεων.  

 

Η διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» εξετάζεται και 

σε μεταγενέστερη έρευνα των Briscoe et al., (2012), με σκοπό τη διερεύνηση της 

επίδρασής της στη διαμόρφωση θετικών αποτελεσμάτων στη σταδιοδρομία, μέσα στα 

σύγχρονα εργασιακά πλαίσια που η οικονομική κρίση διαμόρφωσε. Σύμφωνα με τους 

Briscoe et al., (2012), ένα από τα θετικά αποτελέσματα στη σταδιοδρομία, το οποίο 

μπορεί να εμφανιστεί σε περιόδους εργασιακής αστάθειας και να λειτουργήσει ως 

δεξιότητα διαχείρισης σταδιοδρομίας, είναι η «ενεργητική αντιμετώπιση μίας 

επερχόμενης αλλαγής» σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, μεταβλητή για την 

οποία υποθέτουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης με τη διάσταση της «νοοτροπίας της 

χωρίς όρια σταδιοδρομίας», με την αρχική τους υπόθεση να επιβεβαιώνεται (b = ,32, 

p < 0,01). Η προαναφερόμενη μεταβλητή, αν και δεν αποτελεί δείκτη κινητικότητας, 

εντούτοις αποτελεί έναν δείκτη μέτρησης της άμεσης προσαρμογής σε πιθανές 

αναμενόμενες ή μη αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, με τους Briscoe et al., (2012) 

να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σύνδεσής της με μία νοοτροπία σταδιοδρομίας, που 

δεν περιορίζεται στα στενά όρια ενός μόνο εργασιακού πλαισίου, αλλά και εκτός 

αυτού.  

 

Άμεση συσχέτιση της επαγγελματικής κινητικότητας και της «νοοτροπίας της 

χωρίς όρια σταδιοδρομίας» εντοπίζεται σε μεταγενέστερη έρευνα μοντελοποίησης 

της επαγγελματικής σταθερότητας ή αλλαγής των Howes & Goodman-Delahunty 

(2015). Η έρευνα γίνεται σε δείγμα καθηγητών και αστυνομικών και εμφανίζει 

συσχέτιση με θετικό πρόσημο μεταξύ της επαγγελματικής σταθερότητας ή της 

πρόθεσης για επαγγελματική αλλαγή και της «νοοτροπίας της χωρίς όρια 

σταδιοδρομίας». Τα αποτελέσματα της έρευνας των Howes & Goodman-Delahunty 

(2015) αναδεικνύουν τη διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» 

ως σημαντικό προγνωστικό δείκτη της επαγγελματικής σταθερότητας ή αλλαγής (B = 
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1,09, p < ,001), με την επαγγελματική κατηγορία να μην διαφοροποιεί την 

προγνωστική αξία του μοντέλου. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πρόσφατη έρευνα 

μοντελοποίησης του φαινομένου της επαγγελματικής σταθερότητας ή αλλαγής, η 

οποία παρουσιάζει ένα ερευνητικό εύρημα αντίστοιχο με αυτό της παρούσας 

διατριβής, αφού η διάσταση της «νοοτροπίας της χωρίς όρια σταδιοδρομίας» δείχνει 

να επηρεάζει (θετικά) την επαγγελματική κινητικότητα. 

 

Σε παρόμοια ερευνητικά και μεθοδολογικά πλαίσια κινείται και η έρευνα των 

Hess et al., (2012), η οποία όμως αξιοποιεί τη διάσταση της «προτίμησης 

κινητικότητας εντός του οργανισμού» (Mobility Preference), που ονομάζεται 

“normative commitment”. Η έννοια αυτή, σύμφωνα με τους Hess et al., (2012), 

αναφέρεται στην πρόθεση του ατόμου να μένει στον «οποιοδήποτε» εργοδότη και 

νοείται ως μία διάσταση της οργανωσιακής δέσμευσης. Οι Hess et al., (2012) 

κατασκευάζουν ένα μοντέλο συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη έννοια 

της «χωρίς όρια» σταδιοδρομίας και μελετούν την επίδραση που έχουν οι 

συμπεριφορές αυτές στην πρόθεση για αλλαγή σταδιοδρομίας και εργοδότη. Από την 

έρευνα που διεξάγεται σε Αυστραλούς εργαζόμενους δεν προκύπτει καμία στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της «πρόθεσης του ατόμου να μένει στον οποιοδήποτε 

εργοδότη» με την πρόθεση για αλλαγή στη σταδιοδρομία (b = - ,07, p > 0,05), σε 

αντίθεση με την αλλαγή εργοδότη (b = - ,18, p < 0,01). Σε μετέπειτα εξέταση της 

επίδρασης που ασκεί η συγκεκριμένη διάσταση - σε συνδυασμό με μεταβλητές 

επαγγελματικής ανάπτυξης - στην αλλαγή σταδιοδρομίας και στην αλλαγή εργοδότη, 

προκύπτει μη στατιστικά σημαντική επίδραση στην αλλαγή εργοδότη (b =  ,09, p > 

0,05) και στατιστικά σημαντική επίδραση στην αλλαγή σταδιοδρομίας μόνο όμως, 

όταν η πρόθεση για παραμονή στον οποιονδήποτε εργοδότη είναι υψηλή (b = ,35, p < 

0,05).  

 

Τα ευρήματα της έρευνας των Hess et al., (2012) καταδεικνύουν αφενός μεν 

την ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση της διάστασης της «προτίμησης κινητικότητας 

εντός του οργανισμού» (Mobility Preference) και συσχέτισής της με οποιαδήποτε 

μορφή κινητικότητας ή αλλαγής στη σταδιοδρομία, αφετέρου δε τη διαφορετική 

φύση της αλλαγής εργοδότη και της επαγγελματικής κινητικότητας. Με τα παραπάνω 

αποτελέσματα έρχονται να συγκλίνουν τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, με 

τη διάσταση της «προτίμησης κινητικότητας εντός του οργανισμού» (Mobility 
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Preference) να μην καταδεικνύει στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

επαγγελματική κινητικότητα (x2 = 3,396, p = 0,494) και κυρίως με τη διαπίστωση της 

ύπαρξης διαφοράς στην επίδραση που ασκούν οι ίδιες διαστάσεις τόσο στην αλλαγή 

εργοδότη όσο και στην επαγγελματική κινητικότητα.  

 
7.1.2 Επαγγελματική κινητικότητα και Ένταση στη δικτύωση 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν τη διάσταση της «έντασης στη 

δικτύωση» (Networking Intensity) ως τη μοναδική κοινωνική μεταβλητή που 

επηρεάζει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την επαγγελματική κινητικότητα (x2 = 

11,304, p = 0,023), επιβεβαιώνοντας την αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση. Η 

πρωτοτυπία της εν λόγω διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται 

σύνδεση, σε ερευνητικό επίπεδο, της συγκεκριμένης κοινωνικής μεταβλητής με την 

επαγγελματική κινητικότητα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα. Η 

επιλογή της ως αντικείμενο προς περαιτέρω διερεύνηση βασίστηκε στην έρευνα των 

Wanberg et al., (2000), οι οποίοι, για τους σκοπούς της έρευνάς τους, όρισαν την 

«ένταση στη δικτύωση» ως τη συχνότητα και την πληρότητα χρήσης των δικτύων 

κατά την αναζήτηση εργασίας. Στην έρευνα των Wanberg et al., (2000) η «ένταση 

στη δικτύωση» αξιοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ως προγνωστικός δείκτης της 

επανένταξης στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να συσχετιστεί με κάποιον 

συγκεκριμένο τύπο ή μορφή κινητικότητας. Τα αποτελέσματά της έδειξαν θετική και 

στατιστικά σημαντική επίδραση της «έντασης στη δικτύωση» στην πιθανότητα 

επανένταξης στην αγορά εργασίας (OR = 1,03, p < ,05).  

 

Μία ακόμη έρευνα η οποία εξετάζει την «ένταση στην αναζήτηση 

επαγγελματικών εναλλακτικών» είναι εκείνη της Higgins (2001), σκοπός της οποίας 

είναι η μελέτη της επίδρασης των διαπροσωπικών σχέσεων στην απόφαση αλλαγής 

σταδιοδρομίας. Η «ένταση στην αναζήτηση επαγγελματικών εναλλακτικών» αποτελεί 

για την ερευνήτρια δείκτη ροπής στην αλλαγή σταδιοδρομίας, χωρίς όμως αυτό να 

επιβεβαιώνεται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, μιας και η συγκεκριμένη 

μεταβλητή δεν δίνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (β = 0,01, p > 0,1). Παρόλα 

αυτά, αν και η μεταβλητή της «έντασης στην αναζήτηση επαγγελματικών 

εναλλακτικών» δεν ταυτίζεται με την μεταβλητή των Wanberg et al., (2000), 

εντούτοις έχει κοινά σημεία μαζί της, καθώς αποτυπώνει την ένταση κατά την 
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αναζήτηση εργασίας, χωρίς όμως να περιέχει τη μεταβλητή της αξιοποίησης του 

κοινωνικού δικτύου.  

 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερευνών δεν θα 

μπορούσαν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που έδωσε η διάσταση της «έντασης 

στη δικτύωση» (Networking Intensity) στην εν λόγω διατριβή. Επιπροσθέτως, η 

μοναδικότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται στην εφαρμογή 

εργαλείων που διερευνούν πτυχές της δικτύωσης και των κοινωνικών δικτύων για τη 

μελέτη των επαγγελματικών μεταβάσεων. Το εύρημα που καταδεικνύει την ύπαρξη 

επίδρασης της «έντασης στη δικτύωση» (Networking Intensity) στην επαγγελματική 

κινητικότητα θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο πεδίο στην επιστημονική έρευνα προς 

την κατεύθυνση της διερεύνησης των συσχετισμών που αναπτύσσονται μεταξύ 

κοινωνικών δεξιοτήτων και σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν τη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας.  

 

7.2 Δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες επαγγελματικής 

κινητικότητας 
Ένας ακόμα σημαντικός ερευνητικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν ο 

εντοπισμός εκείνων των δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων που επιδρούν 

στην επαγγελματική κινητικότητα. Για τον λόγο αυτό εξετάστηκαν δημογραφικοί και 

εργασιακοί παράγοντες οι οποίοι έχουν διερευνηθεί σε αντίστοιχες έρευνες που 

μελετούν το φαινόμενο της επαγγελματικής κινητικότητας, ενώ συνήθως 

αξιοποιούνται για τη μελέτη και άλλων τύπων της κινητικότητας που συντελείται για 

λόγους εργασίας. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα προέκυψε ένας σημαντικός 

αριθμός δημογραφικών παραγόντων που έχουν έντονο αντίκτυπο στην 

επαγγελματική κινητικότητα. Εκτός όμως από τους δημογραφικούς παράγοντες, 

βρέθηκε πως και η πλειοψηφία των εργασιακών παραγόντων επιδρά, σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό, στην επαγγελματική κινητικότητα. 

 

Στις διεθνείς έρευνες, μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και τα έτη προϋπηρεσίας, μελετώνται ως καθοριστικοί παράγοντες 

επαγγελματικών μεταβάσεων, δηλαδή ως παράγοντες που συσχετίζονται θετικά ή 

αρνητικά με το φαινόμενο της επαγγελματικής κινητικότητας και μπορούν να 
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οδηγήσουν σε μία πιθανή επαγγελματική αλλαγή, αποτυπώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο το προφίλ του επαγγελματικά κινητικού ατόμου. Δυστυχώς η παρούσα 

διδακτορική διατριβή δεν προσφέρεται για σύγκριση σε αυτή τη βάση, μιας και δεν 

αποτυπώνει το προφίλ του επαγγελματικά κινητικού ατόμου, παρόλα αυτά 

αναδεικνύει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής κινητικότητας.  

 

Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας μελετώνται σε κάθε 

σχετική έρευνα δίνοντας κατά κύριο λόγο στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, κάτι 

το οποίο δεν παρατηρήθηκε στη παρούσα διατριβή (επίδραση του φύλου στην 

επαγγελματική κινητικότητα: x2 = 14,334, p = 0,158), (επίδραση της ηλικίας στην 

επαγγελματική κινητικότητα: x2 = 16,159, p = 0,444). Πιο αναλυτικά, σε έρευνα των 

Parrado et al., (2007) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα χιλιάδων Αμερικανών 

εργαζομένων και είχε ως σκοπό τη μελέτη της επαγγελματικής και βιομηχανικής 

κινητικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταβλητή του φύλου έδειξε να 

διαφοροποιεί τη συχνότητα αλλαγής επαγγέλματος, με τους άνδρες να τείνουν να 

είναι σχεδόν δύο φορές πιο κινητικοί σε σχέση με τις γυναίκες, βάσει της ποσοστιαίας 

σύγκρισης των αλλαγών μεταξύ των δύο φύλων για το συνολικό χρονικό διάστημα 

1969 - 1993. Για τη μεταβλητή της ηλικίας, οι Parrado et al., (2007) έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Harper (1995), καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι τα νεαρά άτομα είναι πιο πιθανό να αλλάξουν επάγγελμα, εύρημα 

στατιστικά σημαντικό για τα περισσότερα δείγματα της έρευνάς τους.  

 

Σε πιο πρόσφατη έρευνα των Carless & Arnup (2011), η οποία κάλυπτε μία 

μεγάλη κλίμακα Αυστραλών εργαζομένων για το χρονικό διάστημα 2001 - 2006, το 

φύλο βρέθηκε να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα επαγγελματικής αλλαγής. Οι 

Carless & Arnup (2011) διαπίστωσαν ότι οι άντρες είναι πιο πιθανό να αλλάξουν 

σταδιοδρομία σε σύγκριση με τις γυναίκες κατά 0,77 φορές (OR = 0,77,  p < ,05). Σε 

σχέση με την ηλικία, η έρευνα ανέδειξε ξεκάθαρα ότι οι νεαρότεροι σε ηλικία είναι 

πιθανότερο να αλλάξουν επάγγελμα κατά 0,98 φορές σε σύγκριση με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία (OR = 0,98,  p < ,01). Στην ίδια έρευνα, μεταβλητές όπως η 

οικογενειακή κατάσταση αλλά και ο αριθμός των παιδιών, δεν έδωσαν στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με τα ευρήματα της παρούσας διατριβής, στην 

οποία και οι δύο προαναφερόμενοι παράγοντες έδειξαν να επηρεάζουν σε στατιστικά 
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σημαντικό βαθμό την επαγγελματική κινητικότητα (επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης στην επαγγελματική κινητικότητα: x2 = 57,776, p = 0,002), (επίδραση 

του αριθμού των παιδιών στην επαγγελματική κινητικότητα: x2 = 64,508, p = 0,008).  

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ο τρίτος από τους δημογραφικούς παράγοντες 

που φάνηκε να επηρεάζει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στην επαγγελματική 

κινητικότητα (x2 = 98,895, p = 0,001). Πρόκειται για το δημογραφικό παράγοντα που 

μελετάται και συνδέεται με το φαινόμενο της επαγγελματικής κινητικότητας σε όλες 

τις αντίστοιχες έρευνες και συνήθως δίνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Το 

πρόσημο της συσχέτισης των δύο παραγόντων μεταβάλλεται από έρευνα σε έρευνα, 

καθώς κάποιες δείχνουν θετική συσχέτιση (Carless & Arnup, 2011· Harper, 1995· 

Markey & Parks, 1989), ενώ κάποιες άλλες αρνητική (Parrado et al., 2007). Τα 

αποτελέσματα διαφοροποιούνται, όταν εξετάζονται συναφείς με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο παράμετροι, όπως οι επαγγελματικές δεξιότητες (Longhi & Brynin, 2010) και 

η επαγγελματική κατάρτιση (Markey & Parks,1989· Shniper, 2005). Φυσικά, για τους 

προαναφερόμενους δημογραφικούς παράγοντες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

παράμετρος της εθελούσιας ή μη κινητικότητας, η οποία είναι ικανή να διαμορφώσει 

ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στην επίδραση που οι δημογραφικές μεταβλητές 

ασκούν στο υπό μελέτη φαινόμενο.  

 

Από τους εργασιακούς παράγοντες που βρέθηκαν στην παρούσα διατριβή να 

ασκούν σημαντική επίδραση στην επαγγελματική κινητικότητα, και για τους οποίους 

αξίζει να γίνει ειδική αναφορά, φαίνεται να ξεχωρίζει εκείνος της συνολικής 

εργασιακής προϋπηρεσίας (x2 = 95,013, p = 0,001). Η συγκεκριμένη μεταβλητή 

αξιοποιείται στις περισσότερες έρευνες που μελετούν την επαγγελματική 

κινητικότητα. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να αποτελέσει συγκρίσιμο δεδομένο, μιας 

και συνήθως, από έρευνα σε έρευνα, διαφοροποιείται σημασιολογικά και κατ’ 

επέκταση σε επίπεδο μέτρησης. Σε κάποιες έρευνες, η προϋπηρεσία μετράται ως τα 

έτη προϋπηρεσίας στο επάγγελμα (Carless & Arnup, 2011· Harper 1995), σε άλλες ως 

τα έτη προϋπηρεσίας στη σταδιοδρομία (Howes & Goodman-Delahunty, 2015· 

Parrado et al., 2007), ενώ έχει μετρηθεί και ως το σύνολο των ετών εργασίας που 

έπονται της τυπικής εκπαίδευσης (Longhi & Brynin, 2010), δίνοντας διαφορετικά 

αποτελέσματα κάθε φορά.   
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Τέλος, σημαντικό εύρημα της παρούσας διατριβής είναι τα στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα που έδωσε η κοινή ομάδα των εργασιακών παραγόντων, η 

οποία αποτελούνταν από τέσσερις τύπους της κινητικότητας που πραγματοποιείται 

για λόγους εργασίας. Η αλλαγή εργοδότη, η ενδοεταιρική αλλαγή (x2 = 26,315, p = 

0,003) και η εσωτερική μετανάστευση (x2 = 33,468, p = 0,030) έδειξαν να 

επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την επαγγελματική κινητικότητα, σε 

αντίθεση με την εξωτερική μετανάστευση, η οποία δεν έδωσε στατιστικά σημαντική 

τιμή. Αυτού του είδους οι συσχετίσεις έχουν δώσει παρόμοια ερευνητικά 

αποτελέσματα, τα οποία συγκλίνουν με τα αυτά της εν λόγω διατριβής. Πιο 

συγκεκριμένα, σε έρευνα μοντελοποίησης του φαινομένου της επαγγελματικής 

κινητικότητας που διεξήγαγε ο Stumpf (2014), όπου εξετάστηκε η συσχέτιση της 

αλλαγής εργασίας με διάφορους τύπους της κινητικότητας (ενδοεταιρική 

κινητικότητα, αλλαγή εργοδότη, επαγγελματική κινητικότητα), τα αποτελέσματα 

έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στο σύνολό τους (r = ,14, p < ,01), αλλά 

και επιμέρους με την επαγγελματική κινητικότητα (r = ,20, p <  ,01). Μάλιστα, η 

αλλαγή εργασίας έδειξε να επιδρά θετικά και σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε 

όλους τους τύπους κινητικότητας, μεταξύ των οποίων και στην επαγγελματική 

κινητικότητα (β = ,28, p > ,001). Επομένως, από την εν λόγω διατριβή προκύπτει 

σύνδεση της επαγγελματικής κινητικότητας και με άλλους τύπους της κινητικότητας 

σταδιοδρομίας, εύρημα το οποίο καταδεικνύει την αναγκαιότητα για σαφέστερο 

προσδιορισμό τους με σκοπό την ορθότερη και ακριβέστερη αποτύπωσή τους. 

 

7.3 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Οι παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν την έρευνα είναι οι ακόλουθοι: 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν διαφορετικά στην περίπτωση της 

αξιοποίησης ενός διαφορετικού  δείγματος, το οποίο ενδεχομένως θα 

διακρινόταν από διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επίσης 

διαφορετικά θα ήταν τα αποτελέσματα και στην περίπτωση που το δείγμα είχε 

εντοπιστεί σε μεταγενέστερη περίοδο, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη χρονική 

περίοδος κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα χαρακτηριζόταν από 

μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και από συνεχή αύξηση 

των ποσοστών ανεργίας στη χώρα.  
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• Η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στην ανάδειξη των παραγόντων που 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν το φαινόμενο της επαγγελματικής 

κινητικότητας, χωρίς να καταφέρει να αναδείξει το προφίλ των επαγγελματικά 

κινητικών ατόμων.  

 

Ωστόσο, το προτεινόμενο μοντέλο επαγγελματικής κινητικότητας των 7-

παραγόντων, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μελλοντικές έρευνες - μέσα από την 

εφαρμογή του σε διαφορετικό δείγματα - με σκοπό την πολυεπίπεδη κατανόησή του 

αλλά και την πιθανή επέκτασή του. Τέλος, η αξιοποίηση διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων στο πλαίσιο της μελέτης της επαγγελματικής κινητικότητας, θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά εμπειρικά αποτελέσματα.  

 

7.4 Τελική αποτίμηση 
Το γενικό συμπέρασμα, που προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας 

διατριβής, είναι ότι η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο για 

τα ελληνικά δεδομένα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων να δηλώνουν 

ότι έχουν αλλάξει ένα τουλάχιστον επάγγελμα κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου. Όμως, τόσο η έλλειψη ανάλογων σύγχρονων ερευνών σε ελληνικό δείγμα όσο 

και η απουσία καταγραφής των επαγγελματικών αλλαγών από επίσημο κρατικό 

φορέα, δυσχέραιναν την αποτύπωση της πραγματικής διάστασης του φαινομένου. 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει η προώθηση της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από διάφορους κρατικούς και μη φορείς. Σκοπός των συγκεκριμένων 

ενεργειών είναι η παροχή πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο των νέων, σε θέματα 

κινητικότητας για λόγους εκπαίδευσης ή απασχόλησης. Μάλιστα, για την παροχή 

υποστήριξης των ατόμων που σκοπεύουν να μετακινηθούν γεωγραφικά και κυρίως να 

πραγματοποιήσουν μια μετακίνηση σε χώρα του εξωτερικού, λειτουργούν διάφορες 

υπηρεσίες και δομές συμβουλευτικής κοινωνικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, έχει 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας 

(μετανάστευση) σε σύγκριση με άλλες μορφές κινητικότητας, μεταξύ αυτών και της 

επαγγελματικής κινητικότητας. Η επαγγελματική κινητικότητα, σε οποιοδήποτε 

εννοιολογικό πλαίσιο, όπως κι αν ορίζεται - μεγάλη ή μικρή αλλαγή καθηκόντων, 
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επαγγελματική αλλαγή συνοδευόμενη ή μη από αλλαγή εργοδότη ή από ενδοεταιρική 

αλλαγή θέσης εργασίας -, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει προσελκύσει, σε εθνικό 

επίπεδο και στο βαθμό που θα όφειλε, ούτε το θεσμικό αλλά ούτε και το ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Εντούτοις, η αλλαγή επαγγελμάτων αποτελεί ένα σοβαρό και σημαντικό 

ενδεχόμενο για κάθε σύγχρονο εργαζόμενο κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 

βίου.  

 

Ως εκ τούτου, το φαινόμενο των επαγγελματικών μεταβάσεων οφείλει 

μελλοντικά να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο διεπιστημονικό πεδίο της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού και να 

ενσωματωθεί ως προοπτική στην εκπαίδευση του σύγχρονου εργαζόμενου, ώστε να 

βοηθήσει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των μεταβάσεων 

που πρόκειται να βιώσει στη σταδιοδρομία του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η 

απουσία επαρκούς μελέτης κοινωνικών μεταβλητών από τη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας, γεγονός το οποίο δεν βοηθά στην εξάντληση όλων των πιθανών 

μέσων ενίσχυσης οποιασδήποτε μορφής μετάβασης.  

 

Κλείνοντας, η διατριβή αυτή κατέδειξε ότι η επαγγελματική κινητικότητα 

αποτελεί μία πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη σταδιοδρομία του 

εργατικού δυναμικού της χώρας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για την υιοθέτηση 

πολιτικών απασχόλησης που θα ενσωματώνουν την προοπτική των επαγγελματικών 

μεταβάσεων στους στόχους τους.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αγαπητοί/ές,  

Ονομάζομαι Μπάτιου Βασιλική και είμαι Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής. Στα πλαίσια της 
Διδακτορικής μου διατριβής πραγματοποιώ έρευνα σε άνεργους, οι οποίοι βρίσκονται 
σε αναζήτηση εργασίας.  

Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διερεύνηση της στάσης του ανέργου σε σχέση με 
την κινητικότητα (αλλαγή εργοδότη, αλλαγή επαγγέλματος, γεωγραφική 
κινητικότητα και ενδοεταιρική κινητικότητα) και αφετέρου η διερεύνηση της 
δικτύωσης ως δεξιότητα σταδιοδρομίας.  

Για το σκοπό αυτό θα παρακαλούσα, όσοι & όσες έχετε τη διάθεση 
να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, καθώς όπως και εσείς 
καταλαβαίνετε, η συμβολή σας κρίνεται απαραίτητη. Χωρίς τη βοήθειά σας η 
πραγματοποίηση της έρευνάς μου θα είναι αδύνατη. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 10 – 15 λεπτά.   

Να σημειωθεί πως το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο & σε καμία περίπτωση δεν θα 
θιγεί η ιδιωτικότητά σας. 

Παρακαλώ να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις και για κάθε μία ερώτηση να 
δώστε μόνο μία απάντηση  

 

1. Παρακαλώ σημειώστε με x το φύλο σας  
  

Άνδρας   

Γυναίκα  

 
2. Παρακαλώ αναφέρετε την ηλικία σας:  ………………………… 

 
3. Παρακαλώ σημειώστε με x την οικογενειακή σας κατάσταση 

 
 Έγγαμος/η  

 Άγαμος/η     

 Διαζευγμένος/η                                       

Άλλο Παρακαλώ αναφέρετε:  
………………………………………. 
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4. Παρακαλώ αναφέρετε τον αριθμό των παιδιών σας (αν έχετε): 
………………………………. 

 
5. Παρακαλώ σημειώστε με x το εκπαιδευτικό σας επίπεδο 

 
Απόφοιτος Δημοτικού                         
Απόφοιτος/η Τριτάξιου 
Γυμνασίου 

 

 Απόφοιτος/η Λυκείου  
(ή Εξατάξιου Γυμνασίου)          

 

Απόφοιτος/η 
Μεταδευτεροβάθμιας               
Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγιο) 

 

Απόφοιτος/η 
Πανεπιστημίου/TEI                     

 

Απόφοιτος/η 
Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού     

 

 
                                             

6. Πόση είναι η συνολική εργασιακή σας προϋπηρεσία. Παρακαλώ αναφέρετε 
σε έτη:………….... 

 
7. Πόσο χρονικό διάστημα είστε άνεργος/άνεργη; Παρακαλώ αναφέρετε το 

συνολικό χρονικό διάστημα προσδιορίζοντάς το (σε μήνες ή έτη): 
…………………………………… 

 
8. Το χρονικό διάστημα που είστε άνεργος έχετε έστω μία πηγή εισοδήματος ; 

(π.χ. εισόδημα από επίδομα ανεργίας, οικονομική ενίσχυση από συγγενείς 
κ.α.)  

  
Ναι    

Όχι  

 
9. Ποια είναι η πιο πρόσφατη εργασία που έχετε κάνει ως μισθωτός (υπάλληλος 

ή εργάτης);     

Αναφέρετε την ειδικότητά σας όπως αναγράφεται στην πρόσληψή σας. 

(Σημείωση: Αν είστε  ελεύθερος επαγγελματίας γράψτε το και αναφέρετε την 
ειδικότητά σας όπως την έχετε δηλώσει στην εφορία ή στον ασφαλιστικό σας 
φορέα):   

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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10. Από την πιο πρόσφατη εργασία σας 

         

Παραιτηθήκατε 
(υπογράψατε αναγγελία 
οικειοθελούς 
αποχώρησης)       

 

Απολυθήκατε 
(υποβάλατε καταγγελία 
σύμβασης εργασίας)    

 

 Έληξε η σύμβασή σας 
και δεν ανανεώθηκε                                                                     

 

Άλλο Παρακαλώ 
αναφέρετε:………
……………………
……………………
.         

 
11. Για πόσο χρονικό διάστημα εργαζόσασταν στην τελευταία εργασία σας; 

Παρακαλώ αναφέρετε το συνολικό χρονικό διάστημα προσδιορίζοντάς το (σε 
μήνες ή έτη):……………………………… 

 
12. Με τι σύμβαση εργασίας εργαζόσασταν στην πιο πρόσφατη εργασία σας;  

 

Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου        

 

Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου                                                                         

 

Σύμβαση έργου                                                                                               

 Άλλο Παρακαλώ αναφέρετε:     
…………………………
…………………..                                                                              

 
13. Σε πόσους εργοδότες έχετε εργαστεί από την αρχή της επαγγελματικής σας 

πορείας; Παρακαλώ αναφέρετε αριθμό (αν είστε ή έχετε υπάρξει ελεύθερος 
επαγγελματίας/επιχειρηματίας μην μετρήσετε τον εαυτό σας, ως εργοδότη): 
…………………………………………………… 
 

14. Σε πόσους εργοδότες έχετε εργαστεί εργοδότες από το 2009 μέχρι σήμερα; 

Παρακαλώ αναφέρετε αριθμό (αν είστε ή έχετε υπάρξει ελεύθερος 
επαγγελματίας/επιχειρηματίας μην μετρήσετε τον εαυτό σας, ως εργοδότη): 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Παρακαλώ σημειώστε με ένα x την απάντηση που 
σας αντιπροσωπεύει περισσότερο 

 
 
 
 

Καθόλου 

 
 
 
 

Λίγο 

 
 
 
 

Αρκετά 

 
 
 
 

Πολύ 

 
 
 

Πάρα 
πολύ 

15. Μου αρέσει μέσα από τη δουλεία μου να 
μου δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνω 
καινούρια πράγματα. 

 

     

16. Μου αρέσει να δουλεύω σε projects (έργα) 
με ανθρώπους που προέρχονται από 
διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 

 

     

17. Απολαμβάνω να μου αναθέτουν 
καθήκοντα που μου δίνουν τη δυνατότητα 
να εργάζομαι έξω από το χώρο ενός 
οργανισμού ή επιχ/σης. 

 

     

18. Μου αρέσει να αναλαμβάνω εργασιακά 
καθήκοντα που απαιτούν από εμένα να 
εργάζομαι και σε άλλες θέσεις εργασίας 
που υπάρχουν μέσα σε έναν οργανισμό ή 
επιχείρηση. 

 

     

19. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 
ανθρώπους εκτός ενός μόνο οργανισμού ή 
επιχείρησης. 

 

     

20. Μου αρέσουν οι εργασίες που απαιτούν 
από εμένα να αλληλεπιδρώ με ανθρώπους 
που εργάζονται σε άλλους οργανισμούς ή 
επιχειρήσεις. 

 

     

21. Μου αρέσει να αξιοποιώ ευκαιρίες που 
μου δίνουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούμαι και εκτός του 
εργασιακού περιβάλλοντος ενός 
οργανισμού ή επιχείρησης. 

 

     

22. Είμαι ανοιχτός/ανοιχτή σε νέες εργασιακές 
εμπειρίες και καταστάσεις. 

 

     

23. Μου αρέσει η ρουτίνα, η οποία προκύπτει 
από την εργασία μου στην ίδια θέση σε μία 
επιχείρηση ή οργανισμό.  
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27. Σας έχει τύχει να σας τοποθετήσουν σε δύο διαφορετικές θέσεις εργασίας 
μέσα στην ίδια επιχείρηση διαδοχικά, χωρίς δηλαδή να είστε ταυτόχρονα σε 
δύο ή περισσότερες θέσεις εργασίας;    
(για παράδειγμα να εργαζόσασταν ως οδηγός σε μία επιχείρηση και στη 
συνέχεια να σας τοποθέτησαν σε θέση αποθηκάριου στην ίδια επιχείρηση).     
         
Ναι                                 

Όχι  

 
 

28. Στο παρελθόν σας  έχει τύχει να μεταναστεύσετε στο εξωτερικό για εργασία;  
 
Ναι                                 

Όχι  

 
29. Στο παρελθόν σας έχει τύχει να μεταναστεύσετε εντός της χώρας για 

εργασία;  
 
Ναι                                 

Όχι  

 
30. Πόσα επαγγέλματα έχετε κάνει από την αρχή της επαγγελματικής σας 

πορείας μέχρι σήμερα;  
Παρακαλώ αναφέρετε αριθμό:…………………………………………… 

(Σημείωση 1η: Επαγγελματική αλλαγή συμβαίνει όταν πραγματοποιείται 
μεγάλη αλλαγή εργασιακών καθηκόντων). 

(Σημείωση 2η: Ένα παράδειγμα επαγγελματικής αλλαγής είναι το εξής: να 
εργαζόσασταν ως γαζώτρια και στη συνέχεια να εργαστήκατε ως καθαρίστρια 
ή να εργαζόσασταν ως τεχνίτης και στην πορεία να εργαστήκατε ως 
ανειδίκευτος εργάτης). 

24. Αισθάνομαι χαμένος κάθε φορά που 
σταματάω να εργάζομαι σε μία επιχείρηση 
ή σε έναν οργανισμό.  

 

     

25. Προτιμώ να παραμένω σε μία επιχείρηση 
την οποία γνωρίζω σε σχέση με το να 
αναζητώ εργασία κάπου αλλού.  

 

     

26. Ιδανική καριέρα για μένα σημαίνει να 
εργάζομαι αποκλειστικά σε έναν μόνο 
οργανισμό ή επιχείρηση για όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής.  
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31. Πόσα επαγγέλματα έχετε κάνει από το 2009 μέχρι σήμερα;  

Παρακαλώ αναφέρετε αριθμό:…………………………………. 

 

 
 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα x την απάντηση που 
σας αντιπροσωπεύει περισσότερο 
 
 

 
 
 
 

Καθόλο
υ 

 
 
 
 

Λίγο 

 
 
 
 

Αρκετά 

 
 
 
 

Πολύ 

 
 
 
 

Πάρα 
πολύ 

32. Αισθάνομαι άνετα όταν ρωτάω τους φίλους 
μου για συμβουλές αναφορικά με την 
αναζήτηση εργασίας. 

 

     

33. Νιώθω άβολα να ρωτάω  άλλα άτομα όσον 
αφορά τη δική μου αναζήτηση εργασίας 
γιατί γνωρίζω ότι είναι πολυάσχολοι.  

 

     

34. Νιώθω άνετα να ρωτάω μέλη της 
οικογένειας και συγγενείς μου εάν έχουν να 
μου προτείνουν θέσεις εργασίας.   

 

     

35. Αισθάνομαι άνετα όταν ζητάω από 
προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς την 
βοήθειά τους όταν αναζητώ εργασία. 

 

     

36. Δεν μου αρέσει να ρωτώ τους άλλους για 
πιθανές θέσεις εργασίας ή για συμβουλές 
διότι  πιστεύω ότι τους κάνω να νιώθουν 
άβολα.  

 

     

37. Αισθάνομαι άνετα να ξαναεπικοινωνώ με 
ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει ήδη μία 
φορά μαζί τους και τους έχω ενημερώσει 
ότι αναζητώ εργασία. 

 

     

38. Αισθάνομαι άβολα για το γεγονός ότι είμαι 
άνεργος και δεν θέλω να το συζητάω με 
άλλα άτομα.  

 

     

39. Νιώθω άβολα να απευθύνομαι σε φίλους 
φίλων για πιθανές θέσεις εργασίας.  
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Πόσες φορές τις τελευταίες 2 εβδομάδες 
κάνατε τα παρακάτω; 

 
Παρακαλώ σημειώστε με ένα x την 
απάντηση που σας αντιπροσωπεύει 
περισσότερο 

 

 
 
 
 

Καμία 
φορά 

 
 
 
 

1 με 3 
φορές 

 
 
 
 

4 με 6 
φορές 

 
 
 
 

7 με 9 
φορές 

 
 
 
 

Τουλάχιστον 
10 φορές 

40. Επικοινώνησα με άτομα που 
γνωρίζω για να τους ρωτήσω τη 
συμβουλή τους ή τη γνώμη τους σε 
σχέση με τη δική μου αναζήτηση 
εργασίας. 

 

     

41. Ήρθα σε επαφή με κάποιο άτομο 
αποκλειστικά και μόνο για να πάρω 
κάποιες πληροφορίες για μία 
συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

 

     

42. Απευθύνθηκα σε κάποιο άτομο, το 
οποίο θα μπορούσε να έχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με την καριέρα μου. 

 

     

43. Εξασφάλισα οδηγίες από επαφές ή 
γνωριμίες σχετικά με κάποιο 
πρόσωπο που θα μπορούσε να με 
βοηθήσει στην αναζήτηση 
εργασίας. 

 

     

44. Μίλησα σε φίλους ή συγγενείς για 
πιθανές εργασιακές διεξόδους. 

 
 

     

45. Μίλησα με προηγούμενους 
εργοδότες ή γνωστούς από την 
επιχείρηση στην οποία εργαζόμουν 
σχετικά με το αν γνωρίζουν πιθανές 
εργασιακές διεξόδους.  
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Σε ποιο βαθμό τις τελευταίες 2 εβδομάδες 
κάνατε τα παρακάτω; 

 
Παρακαλώ σημειώστε με ένα x την απάντηση 
που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο 
 

Δεν το 
έχω 
κάνει 
καθόλου 

το έχω 
κάνει, 
αλλά σε 
μικρό 
βαθμό 

το έχω 
κάνει 
σε 
μέτριο 
βαθμό 

έχω 
ασχοληθεί 
πολύ με 
αυτό 

το έχω 
τελειώσει 

46. Σκέφτηκα μία λίστα με όλους τους 
ανθρώπους που γνωρίζω ότι θα 
μπορούσαν να μου δώσουν 
εργασιακές διεξόδους ή ιδέες π.χ.  
συμφοιτητές, φίλοι, γείτονες, 
συγγενείς, συμμαθητές από το 
σχολείο κ.α.) 

 

     

47. Ενημέρωσα πολλούς ανθρώπους 
(π.χ. συγγενείς, φίλους, γείτονες και 
γνωστούς) ότι είμαι άνεργος και 
τους έχω εξηγήσει τι ακριβώς 
εργασία αναζητώ. 

     

48. Ρώτησα ανθρώπους που ξέρω αν 
γνωρίζουν κάποιον, ο οποίος / η 
οποία θα μπορούσε να μου 
προτείνει επαγγελματικές διεξόδους 
ή πληροφορίες.  

 

     

 

 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα x την 
απάντηση που σας αντιπροσωπεύει 
περισσότερο 

 

 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
σε κάποιο 
βαθμό 

Συμφωνώ 

49. Τα άτομα που γνωρίζω σε 
κοινωνικό επίπεδο γνωρίζονται 
μεταξύ τους αρκετά καλά. 

     

50. Τα άτομα που γνωρίζω σε 
επαγγελματικό επίπεδο 
γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 
καλά.  

     

51. Τα άτομα του κοινωνικού και 
επαγγελματικού μου κύκλου 
γνωρίζονται μεταξύ τους αρκετά 
καλά.  
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52. Οι περισσότερες από τις 
κοινωνικές επαφές που έχω είναι 
με άτομα που έχουν παρόμοιο 
υπόβαθρο και εμπειρίες με 
εμένα. 

     

53. Οι περισσότερες από τις 
επαγγελματικές επαφές που έχω 
είναι με άτομα που έχουν 
παρόμοιο υπόβαθρο και 
εμπειρίες με εμένα. 

     

54. Διαθέτω πολλές γνωριμίες.   
 

     

55. Τα άτομα του κοινωνικού μου 
κύκλου μου παρέχουν πρόσβαση 
σε χρήσιμες πηγές και 
πληροφορίες όταν αναζητώ 
εργασία. 

     

56. Τα άτομα του επαγγελματικού 
μου κύκλου μου παρέχουν 
πρόσβαση σε χρήσιμες πηγές και 
πληροφορίες όταν αναζητώ 
εργασία. 

     

57. Παρακαλώ βάλτε ένα x σε όσες από τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων , κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα που αναζητάτε εργασία, έδειξαν ενεργό ενδιαφέρον για να προωθήσουν 
την καριέρα σας.  

 Μέλη της οικογένειάς σας (με τη στενή έννοια π.χ. μητέρα, πατέρας, αδερφός, αδερφή).   

 Άλλοι συγγενείς σας.   

 Φίλοι.  

 Άτομα από τη γειτονιά σας.  

 Παλαιοί συμμαθητές/συμμαθήτριες ή/και παλαιοί συμφοιτητές/συμφοιτήτριες.  

 Επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους 
συμβουλευτήκατε για την αναζήτηση εργασίας (π.χ. έναν εργασιακό σύμβουλο, έναν εργαζόμενο σε 
κάποιο επιμελητήριο ή σε κάποιο επαγγελματικό σωματείο ή ινστιτούτο κ.α.).  

 Πρώην εργοδότες.  

 Πρώην συνάδελφοι.  

 Κάποιοι που γνωρίζετε από το ευρύτερο επαγγελματικό σας περιβάλλον. 

 Άλλα άτομα. Αναφέρετε την προέλευση της γνωριμίας 
σας:…………………………………………………….. 

Σας ευχαριστώ πολύ  
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