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Η παρούσα εργασία προσπαθεί να συμβάλλει στη διερεύνηση του βαθμού 

προσαρμοστικότητας των εκπατρισμένων στελεχών. Συγκεκριμένα, επιχειρεί να 

καλύψει ένα κενό στην έρευνα που αφορά τη μελέτη εκπατρισμένων σε 

Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς Οργανισμούς. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν τη σημασία των παραγόντων «διαπολιτισμική 

εκπαίδευση» και «γνώση της γλώσσας» (της χώρας υποδοχής) στην 

προσαρμοστικότητα των εκπατρισμένων. Επισημαίνεται επίσης ότι η σημασία των 

παραγόντων αυτών διαφοροποιούνται υπό την επίδραση μεταβλητών όπως η 

οικογενειακή κατάσταση και τα χρόνια προυπηρεσίας. 

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

πιστεύεται ότι θα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία στη συνολική 

προσαρμοστικότητα και κατ’ επέκταση στην απόδοση του εκπατρισμένου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Την σημερινή εποχή η παγκοσμιοποίηση και ο ανταγωνισμός ωθούν τις 

επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται επιχειρηματικά (Briscoe & Schuler, 

2004). Η αυξανόμενη οικονομική δράση των πολυεθνικών εταιριών στη διεθνή αγορά 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

(Brewster & Schullion, 2001). Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δρουν 

έξω από τα εθνικά τους σύνορα λαμβάνει χώρα σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ελέγχουν αποτελεσματικά τα 

κόστη τους (Briscoe & Schuler, 2004). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι ειδικοί της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να ανταποκριθούν στην ανάγκη των 

επιχειρήσεων για την αποτελεσματική προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και 

διατήρηση των εργαζομένων που θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται 

αποτελεσματικά έξω από τα δικά τους εθνικά σύνορα (Mendenhall and Oddou, 1985; 

Stroh and Caligiuri, 1988; Tung and Miller, 1990). 

Αυτοί οι εργαζόμενοι που καλούνται σε μετάθεση από μια συγκεκριμένη 

πολυεθνική εταιρία για να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλη χώρα για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο κυμαινόμενη από δύο και περισσότερα χρόνια ονομάζονται 

εκπατριζόμενοι1 (expatriates) (Roberts et al. 1998) ενώ εκπατρισμένοι ονομάζονται 

οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία μετεγκατάστασής τους 

στη χώρα υποδοχής. 

O αριθμός των εκπατριζόμενων που μετατίθενται αυξάνεται σταθερά. Μία 

έρευνα το 1994 σε 103 πολυεθνικούς οργανισμούς έδειξε ότι ο αριθμός των 
                                            
1 Ο όρος «εκπατριζόμενος» χρησιμοποιήθηκε στην αντίστοιχη ελληνική μετάφραση του όρου που 
αναφέρεται στην οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 (Επίσημη εφημερίδα 
αριθ. L 288, 1991)
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εκπατρισμών που έγιναν παγκοσμίως από το 1993 στο 1994 αυξήθηκε κατά 30% 

(Windham International/National Foreign Trade Council Inc. 1994) ενώ στις ΗΠΑ ο 

αριθμός τους διπλασιάστηκε από το 1991 μέχρι το 1993 (Laabs, 1993). 

Στον Ευρωπαϊκό χώρο κάποια γεγονότα, όπως η πτώση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η σύγχρονη μεταφορική 

διασύνδεση μεταξύ των κρατών, η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) 

συνετέλεσαν στην ελεύθερη μετακίνηση αγαθών, κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού 

σε όλες τις χώρες- μέλη. Αυτό, σε συνδιασμό με τη μικρή γεωγραφική έκταση που 

καταλαμβάνει μία τόσο έντονα βιομηχανοποιημένη ήπειρος όπου όλες οι χώρες 

βρίσκονται σε απόσταση μερικών ωρών (με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς), οδήγησε 

σε ραγδαία αύξηση της μετακίνησης του εργατικού δυναμικού στις Ευρωπαικές 

χώρες (Brewster & Scullion, 2001).  

Η αυξανόμενη ανάγκη για την επιλογή των κατάλληλων εκπατριζόμενων 

απασχολεί τις επιχειρήσεις γιατί εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, η αποτυχία 

ενός εκπατρισμού επιφέρει ένα κόστος που κυμαίνεται μεταξύ $200.000 - $ 1.2 εκ. 

(Swaak, 1995), γεγονός που δίνει έναυσμα σε πολλούς ερευνητές να εξετάσουν 

διεξοδικά το θέμα. 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο του 

εκπατρισμού και της επίδρασης που έχει σε αυτόν η προσαρμοστικότητα, η 

ικανότητα δηλαδή να προσαρμόζεται κάποιος εύκολα σε κάτι (Μπαμπινιώτης, 1985). 

Ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση στα μοντέλα προσαρμοστικότητας που 

έχουν προταθεί από ερευνητές από το 1985 έως σήμερα και προτείνεται ένα νέο 

μοντέλο από την παρούσα έρευνα. Έπειτα, στο μέρος ΙΙ, παρουσιάζονται τα 

ερευνητικά δεδομένα και τα συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας που έγινε σε 

εκπατρισμένους σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. 
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ΜΕΡΟΣ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

 

Το θέμα του εκπατρισμού έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και ανθρώπους 

της πράξης. Αυτό συμβαίνει, όχι μόνο γιατί η ενδεχόμενη αποτυχία έχει σοβαρές 

επιπτώσεις για την επιχείρηση αλλά γιατί γενικότερα η επιτυχία μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης που απασχολεί εκπατρισμένους εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό από 

την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

και ανάπτυξής του (Stroh & Caligiuri, 1998).  

Σύμφωνα με τους Roberts et. al. (1998) υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες 

εκπατρισμών που διαφοροποιούνται είτε ως προς τη διάρκεια και την μορφή της 

εργασιακής σχέσης είτε ως προς το σκοπό για τον οποίο γίνονται: 

 Οι κλασσικές μετακινήσεις μεγάλης διάρκειας (εκπατρισμός) 

 Μικρής-διάρκειας μετακινήσεις που ως στόχο έχουν την εκμάθηση πρακτικών 

που χρησιμοποιούνται διεθνώς, 

 Έργα μικρής διάρκειας που έχουν ως σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και 

πρακτικών και 

 «εικονικές- διαδικτυακές» διασυνδέσεις ομάδων προσωπικού με τη χρήση 

της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της πληροφορικής. 

Η διαδικασία του εκπατρισμού, αποτελείται από τρία στάδια (Ashamalla, 1998), το 

στάδιο που προηγείται του εκπατρισμού, το στάδιο κατά τη διάρκεια της εργασιακής 

σχέσης στη χώρα υποδοχής (during expatriation) και το στάδιο του επαναπατρισμού 

(repatriation). 
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ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟ 

 
 

Η επιτυχία του εκπατρισμού την οποία επιθυμούν όλες οι επιχειρήσεις 

εξαρτάται από τη σωστή αξιολόγηση (strategic evaluations) των αναγκών της 

επιχείρησης σε τακτική βάση. Αυτή, συνίσταται στην πρόβλεψη των αναγκών για 

ανθρώπινο δυναμικό σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και την προετοιμασία για τις ανάγκες που θα προκύψουν (Ashamalla, 

1998).  

Παρατηρείται συχνά οι εκπατριζόμενοι να επιλέγονται τυχαία λόγω μιας 

επείγουσας ανάγκης που προέκυψε (Mendenhall & Oddou, 1985). ‘Αλλες φορές 

επιλέγονται μέσα από το ήδη υπάρχον προσωπικό της επιχείρισης γιατί υπάρχει η 

αντίληψη ότι είναι ήδη «συγχρονισμένοι» με την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της 

επιχείρησης και είναι γνωστά τα τυπικά τους προσόντα. Βέβαια, πολλές εταιρίες 

συνειδητοποιούν ότι μόνο τα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να εγγυηθούν την 

επιτυχία σε έναν εκπατρισμό (McDonald, 1993).  

Ο Stone (1991) προτείνει κάποια κριτήρια με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα ενός εργαζόμενου προκειμένου να επιλεγεί για εκπατρισμό:  

 Η ικανότητα προσαρμογής του,  

 Οι τεχνικές δεξιότητες που διαθέτει,  

 Η ικανότητα προσαρμογής της οικογένειας και του/της συντρόφου,  

 Οι διαπροσωπικές του ικανότητες,  

 Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ξένη χώρα,  

 Η ικανότητα κατανόησης της κουλτούρας της χώρας υποδοχής,  

 Η κατανόηση της κουλτούρας της χώρας από την οποία κατάγεται 

 Τα ακαδημαϊκά του προσόντα, και 
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 Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.  

Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών (Buss, 1991; Caligiuri, spring 2000) δείχνουν 

ότι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εργαζόμενου 

είναι βασικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην διάρκεια της επιλογής 

εκπατριζόμενων. Αυτά είναι: η ευπροσηγορία 2 (agreeableness), η ευσυνειδησία3 

(conscientiousness ), η συναισθηματική σταθερότητα4 (emotional stability) και η 

δεκτικότητα5 (openness). Ο Hofstede (1980), τονίζει την σημασία των 

διαπροσωπικών ικανοτήτων (interpersonal skills), οι οποίες περιλαμβάνουν την 

αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τη δυνατότητα της οικοδόμησης 

της εμπιστοσύνης και τη δυνατότητα της χρήσης της δύναμης για τη διοίκηση σε ένα 

ξένο περιβάλλον. Για τις περιπτώσεις εκπατρισμένων που κατέχουν υψηλές 

διοικητικές θέσεις και λειτουργούν απομονωμένα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

στην έδρα της επιχείρησης οι Marquardt & Engel (1993) τονίζουν την σπουδαιότητα 

των διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων.  

Βέβαια, η σωστή επιλογή ενός εκπατριζόμενου από μόνη της δεν είναι αρκετή, 

γιατί μία μετακίνηση σε μια άλλη χώρα δεν δημιουργεί αλλαγές μόνο στην εργασία 

αλλά αποτελεί ολοκληρωτική αλλαγή του τρόπου ζωής. Οι νέες απαιτήσεις που θα 

προκύψουν στον υποψήφιο αλλά και στην οικογένειά του μπορούν να εξεταστούν 

επαρκώς κατά τη φάση της προετοιμασίας και όπως είπε ο ΜcDonald (1993) η 

                                            
2 Ευπροσηγορία (Agreeableness) είναι το χαρακτηριστικό που δίνει την δυνατότητα της οικοδόμησης 
διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της κατανόησης των συναισθημάτων του άλλου, και εκφράζεται με 
την ευγένεια, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό (Caligiuri,a 2000, pp 70). Η ελληνική απόδοση του 
όρου χρησιμοποιήθηκε και από τον Ζαβλανό (2002 σελ.82) 
3 Ευσυνειδησία (conscientiousness) ονομάζεται η αξιόπιστη εργασιακή απόδοση και εσωτερική 
δέσμευση στο εργασιακό περιβάλλον και ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα (Caligiuri, a 2000, pp 
70) 
4 Η Συναισθηματική σταθερότητα (Emotional stability) είναι το χαρακτηριστικό που δίνει ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, δυνατότητα αντιμετώπισης και αντοχής στο άγχος και την ψυχολογική πίεση 
(Caligiuri, a 2000, pp 69) 
5 Δεκτικότητα (Openness) ονομάζεται η θέληση για μάθηση και αλλαγή σε ένα νέο περιβάλλον, όπως 
και η πίστη ότι η χώρα υποδοχής (όταν πρόκειται για εκπατρισμό) έχει πολλά να προσφέρει τα οποία 
βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal development) κάποιου (Caligiuri, b 2000, pp 65) 
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σωστή προετοιμασία σχετίζεται με την γενικότερη προσαρμογή, συνεπώς και με την 

αποτελεσματική απόδοση του εργαζόμενου στο νέο περιβάλλον. Οι παράγοντες 

βάσει των οποίων διαμορφώνεται ένα στάδιο προετοιμασίας είναι τρεις (McEnery & 

DesHarnais, 1990; Mendenhall & Oddou, 1987). 

Ο πρώτος παράγοντας είναι η ίδια η φύση της εργασίας, δηλαδή οι 

απαιτήσεις και οι περιορισμοί της. Όσο περισσότερες και άγνωστες είναι οι νέες 

ευθύνες που θα προκύψουν στην εργασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη 

εκπαίδευσης για αυτές.  

Ο δεύτερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η κάλυψη των 

διαπροσωπικών αναγκών του εκπατρισμένου. Αυτό μπορεί να γίνει με δράσεις 

εστιασμένες σε τρεις άξονες (Mendenhall & Oddou, 1985):  

 Δράσεις εστιασμένες στον εκπατριζόμενο (self-oriented dimension). Έχουν 

ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του εκπατρισμένου, της 

αυτοπεποίθησής του και της ψυχικής του υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

την ενδυνάμωση, την εκπαίδεση για τον έλεγχο του στρες και επαγγελματικά 

εφόδια που θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές τεχνικές δεξιότητες. 

 Δράσεις εστιασμένες στην αλληλεπίδραση του εκπατρισμένου με το κοινωνικό 

περιβάλλον (others-related dimension). Περιλαμβάνονται δράσεις που του 

δίνουν την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το περιβάλλον στο 

οποίο θα βρεθεί. Τέτοιες δράσεις αφ’ενός ενισχύουν τις επικοινωνιακές 

δεξιότητές του ώστε να μπορεί να αναπτύσει εύκολα φιλίες και γνωριμίες και 

αφ’ετέρου επηρεάζουν θετικά τη θέλησή του να επικοινωνεί και να μιλά την 

ξένη γλώσσα της χώρας υποδοχής. 

 Δράσεις εστιασμένες στην ενίσχυση της αντιληπτικής ικανότητας του 

εργαζόμενου (perceptual dimension). Η αντιληπτική ικανότητα δίνει την 
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δυνατότητα στον εκπατρισμένο να ερμηνεύει τις συμπεριφορές των 

ανθρώπων όχι μόνο του εργασιακού χώρου αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 

Είναι σημαντικό λοιπόν τα συμπεράσματα στα οποία προβαίνει σχετικά με 

αυτές τις συμπεριφορές να είναι σωστά. 

Ο τρίτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση ενός 

προγράμματος προετοιμασίας είναι οι πολιτισμικές διαφορές (dissimilarities) που 

υπάρχουν μεταξύ της χώρας του εκπατρισμένου και της χώρας υποδοχής. Όλες οι 

χώρες έχουν μεταξύ τους πολιτισμικές διαφορές, άλλες σε μικρότερο και άλλες σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Οι Μendenhall & Oddou (1987) δίνουν συγκεκριμένες προτάσεις 

λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ομοιότητας ή διαφοράς της κουλτούρας μεταξύ 

των δύο χωρών. Προτείνουν λοιπόν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι να είναι ανάλογες με 

τον βαθμό διαφοροποίησης της κουλτούρας των δύο χωρών, η ένταση της 

εκπαίδευσης (xαμηλός, μεσσαίος ή υψηλός βαθμός έντασης) να διαμορφώνεται 

ανάλογα με τον αναμενόμενο βαθμό αλληλεπίδρασης του εκπατρισμένου με τη χώρα 

υποδοχής ενώ η διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι ανάλογη με το βαθμό 

διαφοροποίησης της κουλτούρας των δύο χωρών.  
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ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΟΥ 

 
 

Η υποστήριξη που έχει ξεκινήσει να προσφέρεται κατά το στάδιο της έναρξης 

του εκπατρισμού πρέπει να συνεχίζεται να παρέχεται καθόλη τη διάρκεια της 

εργασιακής σχέσης του εκπατρισμού και είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για 

ηθικούς και ψυχολογικούς λόγους αλλά και για λόγους αποτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας του εργαζόμενου. Ο Croft (όπως αναφέρθηκε στον Ashamalla, 

1998) υποστηρίζει πως οι προϊστάμενοι αλλά και το τμήμα Ανθρώπινων πόρων 

πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή και να διατηρεί στενές σχέσεις με τους 

εκπατρισμένους και τις οικογένειές τους.  

Το κυριότερο πρόβλημα στο στάδιο αυτό, είναι ότι ο εκπατρισμένος βιώνει 

έντονο άγχος λόγω της αίσθησης ότι χάνεται η επαφή με τις εξελίξεις της εταιρίας 

στην χώρα που άφησε. Αυτή η ανησυχία, προστιθέμενη στις ήδη υπάρχουσες που 

έχουν να κάνουν με την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον,  έχει άμεση επίδραση 

στην απόδοσή του.  

Οι τρόποι που υπάρχουν για την υποστήριξη των εκπατρισμένων και των 

οικογενειών τους μπορούν να περιλαμβάνουν ενέργειες επίσημες ή ανεπίσημες. 

Ενέργειες επίσημες όπως η δημιουργία και χρήση διαύλων επικοινωνίας, η 

απευθείας επαφή με τμήματα της εταιρίας (στην έδρα της), τακτικές επισκέψεις και 

συναντήσεις των στελεχών για ανταλλαγή απόψεων μειώνουν την αίσθηση της 

απώλειας και κρατούν τον εκπατρισμένο ενημερωμένο πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις 

της εταιρίας στα γραφεία της χώρας που άφησε. Εξάλλου, ο Ashamalla (1998) 

προτείνει τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεων, on-line 

πληροφόρησης και κοινών βάσεων δεδομένων.  
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Πέρα από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας υπάρχουν και οι 

ανεπίσημοι, οι οποίοι μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην έναρξη του 

εκπατρισμού. Τέτοιοι, περικλείουν δραστηριότητες όπως η επαγγελματική 

συμβουλευτική από άτομα που έχουν ζήσει στη χώρα υποδοχής και η παροχή 

βοήθειας στην οικογένεια κατά το στάδιο της προσαρμογής της στο νέο περιβάλλον. 

Η βοήθεια της οικογένειας σε θέματα απλά και καθημερινά όπως για παράδειγμα η 

πληροφόρηση για καταστήματα, σχολεία, διαδικαστικά θέματα, επαφών με τις 

δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη αλλά και σημαντική. Ο Harvey 

(1985) προτείνει τη δημιουργία ενός ‘δικτύου’. Σύμφωνα με την πρότασή του, μπορεί 

να δίδεται βοήθεια από παλαιότερους εκπατρισμένους στους νεότερους όταν 

φτάσουν στην χώρα υποδοχής αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης 

και να παίζουν τον ρόλο του μέντορα. Παρόμοιες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν 

και στα παιδιά των εκπατρισμένων για την ομαλή προσαρμογή τους στο σχολείο και 

στα κοινωνικά συστήματα. 
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ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ (REPATRIATION) 

 

 

Μία συχνά παραμελημένη περιοχή της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (IHRM) είναι το στάδιο του επαναπατρισμού και η επαγγελματική εξέλιξη 

του επαναπατρισθέντος στελέχους.  

Ο επαναπατρισμός είναι εξίσου σημαντικός και κρίσιμης σημασίας όσο και ο 

εκπατρισμός (Tung, 1988). Ο Adler (1992) εξηγεί ότι η μετακίνηση από ένα 

περιβάλλον σε ένα άλλο προκαλεί άγχος και στρες, συνεπώς όπως η μετάβαση σε 

μία νέα χώρα μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες, έτσι και η επιστροφή από αυτή 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο για τον εργαζόμενο αλλά και για την ίδια 

την επιχείρηση. Τα προβλήματα αυτά συνήθως επηρεάζονται από παράγοντες 

όπως τα χρόνια που εργάστηκε στο εξωτερικό, την τοποθεσία του εκπατρισμού, την 

ηλικία και τα προσόντα του εργαζόμενου και τη στάση της ανώτερης διοίκησης 

απέναντι στην διεθνή εμπειρία του εργαζόμενου (Tung, 1988).  

Οι λόγοι δημιουργίας των προβλημάτων είναι:  

1 Λάθος θεώρηση του εκπατρισμού ως «μονόδρομου»  

Ο εκπατρισμός εσφαλμένα αλλά πολύ συχνά θεωρείται ως δρόμος «μονής 

κατεύθυνσης». Έτσι πολλές φορές ένας εργαζόμενος επιλέγεται και αποστέλλεται 

σε κάποια άλλη χώρα χωρίς να γίνει κανένας σχεδιασμός για το πλάνο του 

επαναπατρισμού του. Όταν αυτός επιστρέφει, είτε τοποθετείται σε μία 

οποιαδήποτε θέση όπου τα προσόντα του δεν αξιοποιούνται πλήρως, ώσπου να 

βρεθεί μία κατάλληλη θέση για αυτόν, είτε απλώς αναμένει για μία θέση. Αυτό 

όπως είναι φυσικό δημιουργεί πίεση και συχνά αναγκάζει τον επαναπατριζόμενο 

να εγκαταλείψει την εταιρία (McDonald, 1993). Μία μελέτη έδειξε ότι το 72% των 
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Αμερικανών επαναπατριζόμενων τοποθετήθηκαν σε θέσεις κατώτερες των 

προσόντων τους. Το 20% εξ΄αυτών εγκατέλειψαν την εταιρία τον πρώτο χρόνο 

ενώ το 40%-50% εγκατέλειψε την εταιρία μέσα στα πρώτα 3 χρόνια μετά τον 

επαναπατρισμό (Schneider and Asakawa, 1995). 

 

2 Η απώλεια επαφής με τις αλλαγές 

Εξαιτίας της ανεπαρκούς επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του εκπατρισμού, ένας 

εργαζόμενος χάνει την επαφή του με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 

εταιρία. Όταν επιστρέψει, ίσως να ανακαλύψει ότι έχουν συντελεστεί αλλαγές, 

μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές όπως συρρίκνωση ή 

αναδιοργάνωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να εκληφθεί από τον επαναπατριζόμενο ως 

καταστροφή της καριέρας του (Thornton and Thornton, 1995). 

 

3 Δυσαρέσκεια λόγω ανεπαρκούς αναγνώρισης της διεθνούς εμπειρίας 

Φαίνεται ότι πολλές Αμερικανικές εταιρίες δεν δείχνουν τόση εκτίμηση στη διεθνή 

εμπειρία ενός εργαζομένου σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές και τις Ιαπωνικές που 

δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτήν. Εάν η πιστότητα του εκπατρισμένου και η 

διεθνής εμπειρία που έχει αποκομίσει δεν αναγνωριστούν όταν έρθει η ώρα του 

επαναπατρισμού, το αποτέλεσμα είναι έντονη δυσαρέσκεια και υψηλό ποσοστό 

αποχωρήσεων (Shilling, 1993). 

 

4 Δυσαρέσκεια λόγω προηγούμενων υψηλών προσδοκιών 

Οι προσδοκίες του εκπατρισμένου για προαγωγή και επαγγελματική ανέλιξη δεν 

συνειδητοποιούνται συχνά. Όταν βρίσκεται στην ξένη χώρα συνήθως δεν τα 

συλλογίζεται, όταν όμως έρθει η ώρα του επαναπατρισμού ανακαλύπτει ότι είναι 
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μάλλον απίθανο να λάβει την προαγωγή που περίμενε, ιδιαίτερα αν η εταιρία δεν 

δίνει τόση σημασία στη διεθνή εμπειρία του εργαζόμενου για προαγωγές σε 

ανώτερες διοικητικές θέσεις (Adler, 1991). Τo 50% των επαναπατριζόμενων 

στελεχών στην μελέτη της Korn/Ferry (1981) ανέφεραν πως οι θέσεις εργασίας 

όταν επανήλθαν δεν ήταν ικανοποιητικές. 

 

5 Πολιτισμικό σοκ 

Ο επαναπατριζόμενος και η οικογένειά του μπορεί να βιώσουν πάλι πολιτισμικό 

σοκ. Έχοντας ζήσει κάποια χρόνια σε μία χώρα, τώρα μπορεί η πατρίδα τους να 

τους φαίνεται διαφορετική και το περιβάλλον όχι τόσο οικείο (Dowling and 

Schuler, 1990).  

Τα παραπάνω προβλήματα συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά στα στελέχη για να 

δεχθούν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό γνωρίζοντας τις δυσκολίες που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. Στην μελέτη της Korn/Ferry (1981), το 57% των ερωτώμενων 

απάντησαν πως η γνώση των προβλημάτων του επαναπατρισμού λειτούργησε 

αποτρεπτικά για την αποδοχή μιας τέτοιας θέσης. 

Οι τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

στον σχεδιασμό του σταδίου επαναπατρισμού. Τουλάχιστον έξι μήνες πριν τον 

επαναπατρισμό θα είναι καλό να γίνει μία εσωτερική έρευνα και να βρεθεί η 

κατάλληλη θέση για τον εργαζόμενο (Richardson and Rullo, 1992). Επίσης διάφορα 

προγράμματα προσαρμογής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προσανατολισμού θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα για τον επαναπατριζόμενο και την οικογένειά του κατά τον 

ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκαν στη φάση του εκπατρισμού.  
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ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ- ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 

 

Ένας εκπατρισμός θεωρείται αποτυχημένος βάσει δύο κριτηρίων: αν ο 

εργαζόμενος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου 

έργου/συμβολαίου ή εάν η απόδοσή του είναι χαμηλότερη των αρχικών προσδοκιών 

(Tu and Sallivan, 1994). Σύμφωνα με τους Black et al, (1991) και Shaffer & Harrison 

(1998), υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες αιτιών για τους οποίους τερματίζεται ένας 

εκπατρισμός νωρίτερα του προβλεπόμενου: η έλλειψη ισορροπίας εργασιακής και 

προσωπικής ζωής και η αποτυχία της προσαρμογής του εκπατρισμένου στα νέα 

εργασιακά του καθήκοντα. 

Κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι των 

πολυεθνικών εταιριών που καλούνται σε εκπατρισμό (Linehan et al., 2001; Brewster 

et al., 2000; Mendenhall et al., 1987; Wederspahn, 1992) είναι το πολιτισμικό σοκ6, οι 

διαφορές στο εργασιακό περιβάλλον, η απομόνωση, η νοσταλγία για την πατρίδα, οι 

διαφορές στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, θέματα κατοικίας, θέματα σχολείου 

των παιδιών, θέματα τοπικής κουζίνας, η γλώσσα, θέματα κουλτούρας και το κόστος 

διαβίωσης.  

Η επίδραση αυτών των προβλημάτων φαίνεται και από τα στοιχεία, όπου ένα 

ποσοστό της τάξης του 10%-20% των εργαζομένων που αποστέλλονται για να 

εργαστούν στο εξωτερικό επιστρέφουν νωρίτερα, ενώ το ένα τρίτο από αυτούς, 

παρόλο που παραμένουν (και ενώ το μέσο ετήσιο ύψος απολαβών τους είναι ύψους 

περίπου $250.000) δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες των προϊσταμένων 

τους (Black and Gregersen, 1991; Copeland & Griggs, 1985).  

                                            
6 Πολιτισμικό σοκ (Oberg, 1960) είναι ένα φυσικό επακόλουθο της προσαρμογής σε ένα νέο 
περιβάλλον και συνήθως περιλαμβάνει συμπτώματα όπως άγχος, οξυθυμία και ψυχολογική 
δυσφορία. 
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Ωστόσο, σύμφωνα με την Harzing (1995) τα ποσοστά αυτά πρέπει να 

επανεξεταστούν με προσοχή καθώς πιστεύει ότι στηρίχθηκαν σε μάλλον εσφαλμένη 

αντίληψη και ερμηνεία παλαιότερων ερευνών συμφωνώντας ωστόσο πως τα 

ποσοστά είναι μεγαλύτερα στις Η.Π.Α. από ότι στην Ευρώπη. Ο Scullion (1994) 

υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι Ευρωπαικές επιχειρήσεις έχουν πιο 

αποτελεσματικές πολιτικές του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εκπατρισμού 

(Brewster & Scullion, 1997) και συγκεκριμένα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην 

επιλογή των εκπατριζόμενων (Scullion, 2001), ενώ η προηγούμενη διεθνής εμπειρία 

ενός εργαζόμενου αναγνωρίζεται περισσότερο στις Ευρωπαικές επιχειρήσεις από ότι 

στις Αμερικανικές (Bjorkman, 1990). Οι Shay & Tracey (1997) μελετώντας το 

ποσοστό αποτυχίας σε σχέση με την χώρα υποδοχής συμπληρώνουν ότι το 

ποσοστό αποτυχίας είναι μεταξύ 25-40% όταν ο εκπατριζόμενος αποστέλλεται σε 

αναπτυγμένες χώρες ενώ αυτό διαμορφώνεται στο 70% όταν αποστέλλεται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι αποτυχημένοι εκπατρισμοί δημιουργούν σημαντικά κόστη τόσο για την 

εταιρία / οργανισμό όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Στην έρευνα του Windham 

International/National Foreign Trade Council Inc. το 1994 δημοσιεύθηκε ότι το κόστος 

αυτό κυμαίνεται μεταξύ $200,000 - $1,2 εκατ ανά αποτυχημένη μετακίνηση (Swaak, 

1995). Στην πραγματικότητα το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο διότι ο 

παραπάνω υπολογισμός περικλείει μόνο τα άμεσα κόστη που σχετίζονται με την 

μετακόμιση, μετακίνηση, αμοιβές, διακοπή και αντικατάσταση του εργαζόμενου. 

Υπάρχουν, ωστόσο και τα έμμεσα κόστη που σχετίζονται με το κόστος ευκαιρίας, τη 

φήμη της εταιρίας που μπορεί να πληγεί όπως και τη σχέση με τους πελάτες, 

προμηθευτές και τρίτους που μπορεί να επηρεαστεί. Εξάλλου, οι συνέπειες για τον 
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ίδιο τον εργαζόμενο και την οικογένειά του είναι σημαντικές και όχι εύκολα 

υπολογίσιμες σε απόλυτα μεγέθη. 

Αντίστοιχα, ένας εκπατρισμός για να κριθεί επιτυχής πρέπει να ικανοποιεί 

τουλάχιστον τρία κριτήρια (Caligiuri, 1997) τα οποία είναι  

• η προσαρμογή του εκπατρισμένου,  

• η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος του 

εκπατρισμού και  

• η ικανοποιητική απόδοσή του καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.  

Έτσι, πολλοί ερευνητές προσπαθούν να προβλέψουν την προσαρμοστικότητα του 

εκπατρισμένου στη νέα κουλτούρα, το νέο περιβάλλον εργασίας ή στην 

αλληλεπίδραση των σχέσεων με τους υπόλοιπους ανθρώπους (Black and Stephens, 

1989). ‘Αλλοι ερευνητές (Bolino and Feldman, 2000 ; Caligiuri, 1997) προσπαθούν να 

προβλέψουν τις προθέσεις για πρόωρη παραίτηση ενώ κάποιοι άλλοι (Caligiuri, 

2000; Kraimer et al., 2001; Tsang, 2001) χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 

απόδοσης ως κριτήριο για την επιτυχία του εκπατρισμού. Το καθένα από τα 

παραπάνω κριτήρια αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα έτσι ώστε για παράδειγμα αν ο 

εργαζόμενος δεν μπορεί να προσαρμοστεί με το περιβάλλον του, τότε ίσως να μην 

καταφέρει να είναι αποδοτικός στην εργασία του (Ones and Viswervaran, 1997) ενώ 

μπορεί να διακόψει τη σχέση εργασίας πρόωρα (Aycan and Kanungo, 1997).  

Η Caligiuri (1997) τόνισε ότι ένα από τα τρία κριτήρια για τον επιτυχή 

εκπατρισμό είναι η προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου. Επιπροσθέτως, οι Bennett 

και Arthur (1995) τονίζουν πως η επιτυχία του εκπατρισμού βασίζεται όχι μόνο στην 

προσαρμογή του εκπατρισμένου αλλά και της οικογένειάς του.  
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1.2. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η προσαρμογή του εκπατρισμένου είναι ένα από τα 

τρία κριτήρια (Caligiuri, 1997; Bennett & Arthur, 1995) σύμφωνα με τα οποία κρίνεται 

η επιτυχία του εκπατρισμού. Προσαρμοστικότητα ονομάζεται ο βαθμός της 

ψυχολογικής άνεσης και οικειότητας που έχει κάποιος για ένα νέο περιβάλλον 

(Mendenhall and Oddou, 1985), η διαδικασία όπου ξένοι εργαζόμενοι νιώθουν άνετα 

και αφομοιώνονται πολιτισμικά στην χώρα υποδοχής (Parker & McEvoy, 1995), η 

επανατοποθέτηση της καθημερινότητας στους γνωστούς και οικείους ρυθμούς (Brett, 

1980), ή η διαδικασία όπου ένα άτομο με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του 

δρα, αντιδρά και έρχεται σε αρμονία με το περιβάλλον (Dawis, England and Lofquist, 

1964).  

Στην συνέχεια, περιγράφονται τα μοντέλα για την προσαρμοστικότητα που 

διαμορφώθηκαν από το 1985 και μετά από διάφορους ερευνητές. Περιγράφεται 

αναλυτικά η κάθε μεταβλητή που επιδρά στην προσαρμοστικότητα και αναφέρονται 

οι νέες μεταβλητές που προστίθενται κάθε φορά από τους ερευνητές. 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MENDENHALL & ODDOU (1985) 

 
 

Οι Mendenhall και Oddou (1985) κάνοντας βιβλιογραφική ανασκόπηση 

συνθέτουν και  παρουσιάζουν ένα θεωρητικό μοντέλο της προσαρμοστικότητας του 

εκπατρσμένου. Ο σκοπός της μελέτης τους είναι να εντοπίσουν τους παράγοντες 

που επιδρούν στον βαθμό της προσαρμοστικότητας. Αυτό οδήγησε σε προτάσεις 

(προς τις επιχειρήσεις) για την προετοιμασία πάνω σε όλους τους κρίσιμους τομείς 

που επιδρούν στην προσαρμοστικότητα του εκπατρισμένου και της οικογένειάς του 

και όχι μόνο στις ‘τεχνικές δεξιότητες’. Το μοντέλο (σχήμα 1)έχει τέσσερις μεταβλητές: 

 

      

Σχήμα 1: Μοντέλο για τον βαθμό προσαρμοστικότητας των Mendenhall & Oddou (1985) 
 

 

Η πρώτη, η προσωποκεντρική διάσταση, περιλαμβάνει διάφορες 

δραστηριότητες από τις οποίες ο εκπατρισμένος αντλεί ευχαρίστηση ώστε να 

προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια του εκπατρισμού και αφορούν 

δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο του (σπορ, τέχνες, μουσική, χορό κλπ), 

δράσεις που ελαττώνουν το στρες και την αβεβαιότητα που δημιουργεί το νέο 

περιβάλλον και ενίσχυση των τεχνικών του δεξιοτήτων.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πολιτισμική διάσταση 

Κοινωνική διάσταση Προσωποκεντρική 
διάσταση 

Αντιληπτική διάσταση 
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Η δεύτερη, η κοινωνική διάσταση, περιλαμβάνει δράσεις που σκοπό έχουν 

να στηρίζουν τον εκπατρισμένο στην ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσματικά 

με την τοπική κοινωνία της χώρας που τον υποδέχεται. Αυτό επιτυγχάνεται με 

δραστηριότητες που ενισχύουν την ικανότητά του να αναπτύσσει διαπροσωπικές 

σχέσεις και με την αυτοπεποίθησή του στην προσπάθεια να οικοδομήσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης και επικοινωνίας.  

Η τρίτη διάσταση, η αντιληπτική, περιλαμβάνει δράσεις που έχουν ως σκοπό 

να ενισχύσουν την ικανότητα του εκπατρισμένου να αντιλαμβάνεται το νέο 

περιβάλλον και τις κοινωνικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται γύρω του, 

μεταφράζοντας σωστά τα μηνύματα.  

Τέλος, η τέταρτη διάσταση, η πολιτισμική, αφορά δράσεις που στόχο έχουν 

την εκμάθηση στον εκπατρισμένο των πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν στις 

διάφορες χώρες, έτσι ώστε η προσαρμογή του σ’αυτές να γίνει πιο εύκολα.  
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BLACK (1988;1990) 

 
 

Ο Black (1988;1990) προσπαθεί να δομήσει ένα μοντέλο (σχήμα 2) στο οποίο 

να απεικονίζονται όλες οι μεταβλητές που επηρρεάζουν τον βαθμό της 

προσαρμοστικότητας. Οι επιδράσεις, σύμφωνα με αυτόν, είναι ατομικές και 

εργασιακές.  

Προτείνει  τρεις διαστάσεις για την προσαρμοστικότητα, την γενική 

προσαρμοστικότητα (general adjustment), που αφορά τη γενικότερη προσαρμογή, 

την εργασιακή προσαρμοστικότητα (work adjustment) που αφορά την 

προσαρμογή στον εργασιακό χώρο και την κοινωνική προσαρμοστικότητα 

(interaction adjustment) που αφορά την προσαρμογή στην τοπική κοινωνία και στις 

σχέσεις με τους ανθρώπους. 

 

 

Σχήμα 2: Μοντέλο 3 διαστάσεων προσαρμοστικότητας του Black, S. (1988) 
 

Εργασιακοί παράγοντες (Job factors)
Διαφορά ρόλου (Role novelty) 
Αμφιβολία ρόλου (Role ambiguity) 
Αντίθεση ρόλου (Role conflict) 
Φόρτος εργασίας (Role overload) 
Προηγούμενη εμπειρία (Previous experience) 
Γνώση πριν την άφιξη (Predeparture knowledge) 
Διακριτότητα ρόλου (Role discretion) 

Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος (Outside
factors) 
Οικογενειακή προσαρμοστικότητα (Family adjustment) 

Προσαρμοστικότητα (Adjustment)
Εργασιακή προσαρμοστικότητα 
(Work adjustment) 
Κοινωνική προσαρμοστικότητα 
(Interaction adjustment) 
Γενική προσαρμοστικότητα (General 
adjustment) 

Ατομικοί παράγοντες (Individual factors)
Επιθυμία για προσαρμογή (Desire to adjust) 
Τεχνικές δεξιότητες (Technical competence) 
Κοινωνικές δεξιότητες (Social relation skills) 
Ανοχή στην αμφιβολία (Tolerance for ambiguity) 
Αυτοπεποίθηση (Self-confidence) 
Ικανοποίηση προσδοκιών (Met expectations) 
Υποκατάστατα (Reinforcement substitution)
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Έγινε μία προσπάθεια να ενταχθούν στο μοντέλο και επιδράσεις που 

σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον (outside factors/ family adjustment) ώστε να 

περιληφθεί και η προσαρμοστικότητα της οικογένειας του εκπατρισμένου, όμως 

τα αποτελέσματα από την ανάλυση παραγόντων και η χαμηλή αξιοπιστία (a=0.40) 

δημιούργησαν πρόβλημα στην μεταβλητή η οποία τελικά εξαιρέθηκε από το μοντέλο. 

Επίσης, πρόβλημα δημιουργήθηκε και στην κοινωνική προσαρμοστικότητα 

(interaction adjustment) στην οποία εμφανίστηκε χαμηλή αξιοπιστία (a=0,30) και 

εξαιρέθηκε επίσης από το μοντέλο. Έτσι, καταλήγει ότι η προσαρμοστικότητα (Work 

– General adjustment) επιτυγχάνεται μέσω ατομικών και εργασιακών παραγόντων.  

Οι ατομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την επιθυμία του εργαζόμενου να 

προσαρμοστεί, τις τεχνικές του δεξιότητες, τις κοινωνικές του δεξιότητες, την ανοχή 

του στην αβεβαιότητα και την αμφιβολία, την αυτοπεποίθησή του, τις ρεαλιστικές 

προσδοκίες του και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει 

(reinforcement substitution)  

Οι εργασιακοί παράγοντες (που αναφέρονται και από τους Pinder και 

Schroeder, 1987) είναι οι ακόλουθοι: η διαφορά ρόλου (role novelty) που είναι ο 

βαθμός που οι απαιτούμενες συμπεριφορές του νέου εργασιακού ρόλου είναι 

διαφορετικές από αυτές του παλιού (Black, 1988 p285), η αμφιβολία ρόλου (role 

ambiguity), δηλαδή ο βαθμός που οι εργασιακές απαιτήσεις είναι γνωστές εκ των 

προτέρων (Black, 1988 p285), η αντίθεση ρόλου (role conflict) , όρος που 

προσδιορίζει την ταύτιση-μη ταύτιση και συμβατότητα- ασυμβατότητα των 

απαιτήσεων της εργασίας που εμποδίζουν την απόδοση (Black, 1988 p285), ο 

φόρτος εργασίας (role overload) που είναι ο βαθμός της διαφορετικότητας του 

όγκου της εργασίας σε σχέση με την προηγούμενη θέση εργασίας του 

εκπατρισμένου (Black, 1988 p285), η διακριτότητα ρόλου (role discretion), η οποία 
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ωθεί τα άτομα να προσαρμόσουν τον εργασιακό τους ρόλο στον εαυτό τους, αντί να 

προσαρμόζουν τον εαυτό τους στην εργασία τους (Black, Mendenhall & Oddou, 

1991, pp 309), η προηγούμενη διεθνής εμπειρία στο εξωτερικό και η 

προετοιμασία πριν την άφιξη. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ BLACK, 

MENDENHALL & ODDOU (1991)  

 

 

Οι Black, Mendenhall και Oddou (1991) κάνοντας μια ανασκόπηση πάνω σε 

παλαιότερες έρευνες στο θέμα της προσαρμοστικότητας εντοπίζουν πέντε 

παράγοντες που επιδρούν στο βαθμό της προσαρμοστικότητας, οι δύο πρώτοι 

τοποθετούνται στο στάδιο πριν την άφιξη, ενώ οι τρεις επόμενοι αφορούν στο στάδιο 

μετά την άφιξη του εργαζόμενου στη χώρα υποδοχής. Σχηματοποιώντας τα 

παραπάνω (εννοποιώντας όλη την έως τότε υπάρχουσα βιβλιογραφία) παρουσίασαν 

το μοντέλο που φαίνεται παρακάτω στο σχήμα 3. 

 

 

 
Πηγή: Black, Mendenhall and Oddou (1991) 

Σχήμα 3 :Μοντέλο για τον βαθμό της προσαρμοστικότητας των Black, Mendenhall & Oddou (1991) 
 

 

Βαθμός 
προσαρμοστικότητας 

Ατομικοί παράγοντες 
Αποτελεσματικότητα 
Κοινωνικές δεξιότητες 
Αντιληπτικές δεξιότητες 

Παράγοντες μη 
σχετιζόμενοι με την 
εργασία 
Οικογενειακή 
προσαρμοστικότητα 
Πολιτισμική διαφορά 

Μηχανισμοί και 
κριτήρια επιλογής 
προσωπικού 

Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 

Προηγούμενη 
διεθνής εργασιακή 
εμπειρία 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
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Οι τρεις πρώτες μεταβλητές (διαπολιτισμική εκπαίδευση, μηχανισμοί και κριτήρια 

επιλογής και προηγούμενη διεθνής εμπειρία) είναι ελεγχόμενες από την επιχείρηση 

πριν την έναρξη του εκπατρισμού ενώ οι δύο τελευταίες (ατομική και μη σχετιζόμενη 

με την εργασία μεταβλητή) είναι ελεγχόμενες μετά την άφιξη του εκπατριζόμενου. 

Η πρώτη μεταβλητή είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση (cross-cultural training) 

του εκπατριζόμενου και της οικογένειάς του πριν την έναρξη της εργασιακής του 

σχέσης και τονίζεται η θετική συσχέτιση με την προσαρμοστικότητα όπως προκύπτει 

από τους Black και Mendenhall (1990) και Caligiuri (2000). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση (cross-cultural training), συντελεί στην 

κοινωνικοποίηση του εκπατριζόμενου (Black & Mendenhall, 1989; Mendenhall, 

Dunbar & Oddou, 1987), στην μείωση της έντασης του πολιτισμικού σοκ και στην 

ελάττωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής στην νέα πολιτισμική 

πραγματικότητα. Επιπλέον, δημιουργεί περισσότερο ρεαλιστικές προσδοκίες, 

μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και λιγότερες πιθανότητες πρόθεσης για πρόωρη 

παραίτηση (Bjork & Schaap, 1994; Black & Mendenhall, 1990).  

Ο Ashamalla (1998) προτείνει τρεις τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει:  

• με την ενημέρωση (briefing),  

• με τον οικογενειακό προσανατολισμό (family orientation) και  

• με την εκπαίδευση προ της άφιξης (pre-departure training).  

 

α) Η ενημέρωση (briefing) περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία όπως επίσης και θέματα σχετικά με τον τρόπο ζωής 

στην ξένη χώρα. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να αφορούν την πολιτική μετακινήσεων 

της εταιρίας, θέματα αμοιβών, μετακινήσεων, φορολογικά, θέματα διαμονής ή 

εκπαίδευσης, πολιτική αδειών και την πολιτική του επαναπατρισμού μετά το τέλος 
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της εργασιακής σχέσης. Επιπροσθέτως μπορούν να δοθούν πληροφορίες που 

αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής και διάφορα κοινωνικο-

οικονομικά θέματα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με οπτικο-ακουστικές παρουσιάσεις, 

συναντήσεις με συμβούλους εκπατρισμού ή παλαιότερους εκπατρισθέντες 

εργαζόμενους όπου γίνεται ανταλλαγή απόψεων ή ακόμα και με μία επίσκεψη του 

εργαζομένου και του/της συζύγου του/της στη χώρα υποδοχής για γνωριμία 

(Blocklyn, 1989: Hurn, 2006). Η ενημέρωση λειτουργεί καταλυτικά ώστε ο υποψήφιος 

να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο ίδιος την καταλληλότητά του για τη θέση που του 

προσφέρεται (Raffael, 1982).  

β) Ο οικογενειακός προσανατολισμός (family orientation) αφορά την 

προετοιμασία της οικογένειας του υποψήφιου αφού αποδεικνύεται πως η 

προσαρμογή της οικογένειας του εκπατρισμένου κρίνει την επιτυχία του εκπατρισμού 

(Engen, 1995; Solomon, 1995; Solomon, 1996 ; Thornton and Thornton, 1995). Τα 

μέλη της οικογένειας είναι πιο ευάλωτα στο πολιτισμικό σοκ από τον εργαζόμενο γιατί 

ενώ αυτός εμπλέκεται στο νέο εργασιακό περιβάλλον η οικογένειά του είναι αυτή που 

πρώτη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

(Baliga and Baker, 1995). Ο οικογενειακός προσανατολισμός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο στάδιο της ενημέρωσης (briefing) με την παρουσία όλης της 

οικογένειας. 

γ) Στην εκπαίδευση προ της άφιξης (pre-departure training) (Ashamalla, 1998) 

περιλαμβάνεται  

• η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και  

• η διαπολιτισμική εκπαίδευση (cross-cultural training) και πρέπει να γίνονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου και της οικογένειάς του. 
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Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής εξασφαλίζει την ταχεία και 

ομαλή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον και τη δυνατότητα επικοινωνίας με το 

ευρύτερο περιβάλλον. Μειώνονται οι πιθανότητες παρανοήσεων και αυξάνεται το 

ενδιαφέρον για την κουλτούρα της χώρας υποδοχής ώστε η διαμονή να είναι 

ευχάριστη και παραγωγική (Hogan and Goodson, 1990). Οι Caligiuri et al. (2001) 

όμως υποστηρίζουν μια άλλη άποψη λέγοντας πως οι άνθρωποι συχνά έχουν την 

τάση να δημιουργούν στερεότυπα βασισμένα στις γλωσσικές ομοιότητες, έτσι ώστε 

αν μιλούν την γλώσσα της χώρας υποδοχής να πιστεύουν ότι και η προσαρμογή 

τους θα είναι πιο εύκολη ενώ αντίστοιχα, αν δεν γνωρίζουν την γλώσσα αναμένουν 

πιο δύσκολη προσαρμογή.  

Η εκπαίδευση προ της άφιξης μπορεί να πραγματοποιείται με την 

εξειδικευμένη βοήθεια επαγγελματιών συμβούλων ή από εξειδικευμένες ομάδες που 

λειτουργούν σε διάφορα Πανεπιστήμια (Hurn, 2006). Αυτό δίνει πλεονεκτήματα όπως 

τη συντόμευση της καμπύλης μάθησης7, προσαρμογή του στυλ ηγεσίας που πρέπει 

να υιοθετήσει το στέλεχος για να εναρμονιστεί με τις τοπικές πρακτικές της χώρας 

υποδοχής και ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως την ικανότητα να διαχειρίζεται την 

αμφιβολία, να χτίζει νέες σχέσεις, να είναι ευέλικτος και να μπορεί να διαχειρίζεται το 

στρες της μετακίνησης.  

Η εκπαίδευση προ της άφιξης (pre-departure training) περιλαμβάνει οκτώ 

τομείς (Hurn 2006): 

• Την ενημέρωση για θέματα κουλτούρας με στόχο την συνειδητοποίηση και 

ταυτοποίηση των ομοιοτήτων και των διαφορών που έχουν οι κουλτούρες των 

χωρών μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να παρευρίσκεται σε αυτήν και η 

οικογένεια του υποψήφιου. 

                                            
7 Ο όρος Καμπύλη μάθησης σύμφωνα με τους Ritter & Schooler (2002) αναφέρεται στη σχέση μεταξύ 
της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης και του τελικού αποτελέσματος 
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• Την εκπαίδευση σε διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες όπου 

καλύπτονται διάφοροι τύποι επικοινωνίας (όπως η λεκτική και μη λεκτική) 

καθώς και ο διαχωρισμός τους ανάλογα με τον τύπο της κοινωνίας 

(ατομικιστικές/κολεκτιβιστικές). 

• Την εστιασμένη ενημέρωση ως προς τη χώρα υποδοχής όπου καλύπτονται 

θέματα όπως γεωγραφία, ιστορία, οικονομικά, πολιτική, διεθνείς σχέσεις όπως 

και εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως αναφορά γίνεται σε θέματα διαβίωσης, διαμονής, υγείας, 

υγιεινής, εκπαιδευτικού συστήματος και ευκαιριών απασχόλησης για τον/την 

σύζυγο του εκπατριζόμενου. Καλύπτονται ζητήματα τοπικών συνηθειών, 

ταμπού, θρησκευτικών πρακτικών, κοινωνικών συναναστροφών όπως και για 

πιθανές περιοχές προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τα 

διαφορετικά συστήματα αξιών της χώρας καταγωγής και της χώρας 

υποδοχής. Σε τέτοια προγράμματα ενημέρωσης σημαντική είναι η παρουσία 

και η βοήθεια εργαζομένων που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία του 

εκπατρισμού στη συγκεκριμένη χώρα και μπορούν να λειτουργήσουν ως 

μέντορες για τον υποψήφιο εκπατριζόμενο. 

• Την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές πρακτικές όπου δίδεται έμφαση στην 

εκμάθηση δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες στην άσκηση των καθηκόντων 

στην χώρα υποδοχής. Αυτά μπορεί να είναι θέματα ηθικά όπως πρακτικές 

δωροδοκίας, διαφθοράς και άλλες απαγορευτικές πρακτικές όπως και 

ζητήματα διαφορετικών πρακτικών στην εργατική νομοθεσία, εφαρμογή των 

κανόνων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας κ.α. Μεγάλη σημασία δίδεται 

στην εκπαίδευση σχετικά με την αντίληψη της αίσθησης του χρόνου και του 

επείγοντος από διαφορετικές εθνότητες και κουλτούρες, ένα ζήτημα που 
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μπορεί πολύ συχνά να δημιουργήσει προβλήματα και παρανοήσεις. Τέλος, 

μία περιοχή που καλύπτεται σε αυτή τη φάση είναι ζητήματα ιεραρχίας, 

πρωτοβουλιών και σεβασμού. 

• Την εκπαίδευση σε διαπραγματευτικές δεξιότητες με στόχο την 

αποτελεσματική επικοινωνία. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν το 

σχεδιασμό ατζέντας συζητήσεων, διοργάνωση συναντήσεων, θέματα σχετικά 

με το ρόλο του συντονιστή της σύσκεψης, προσεγγίσεις διαπραγματεύσεων, 

θέματα χρήσης των μεταφραστών ή των μεσαζόντων κ.α. Οι 

διαπραγματεύσεις σε διεθνές περιβάλλον κρύβουν έναν μεγάλο κίνδυνο, αφού 

μπορεί ένα μέρος των μηνυμάτων να χαθεί ή να αλλοιωθεί κατά την μεταφορά 

τους από τον πομπό στον δέκτη (λόγω διαφορετικών αντιλήψεων αλλά και 

προκαταλήψεων) και αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στόχο έχουν να 

εμβαθύνουν σε τακτικές που να αποτρέπoυν τέτοια φαινόμενα. 

• Την εκπαίδευση σχετικά με τη δημιουργία και διατήρηση ομάδων. Εφόσον 

πολλά στελέχη αποτελούν μέλη ομάδων μαζί με άλλα άτομα από διαφορετικές 

χώρες και κουλτούρες είναι πολύ σημαντική η δεξιότητα της δημιουργίας 

κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επαγγελματικού σεβασμού έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί ο στόχος της συνέργειας. 

• Την εκπαίδευση σχετικά με τη μεταφορά γνώσης και αξιοποίησης 

δεξιοτήτων. Σε συγκεκριμένες θέσεις όπου απαιτείται η συνεργασία πολλών 

ατόμων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου 

με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά γνώσης και αξιοποίησης 

δεξιοτήτων ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη 

διάφορα διαπολιτισμικά κριτήρια. 
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• Την εκμάθηση της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής στον 

εκπατριζόμενο. Ο Hurn (2006) προτείνει εάν ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός να 

δοθεί έμφαση στην εκμάθηση βασικών εκφράσεων και εννοιών (survival 

elements) με κάποιες χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις ή χαιρετισμούς.  

 
Η δεύτερη  μεταβλητή στο ενοποιημένο μοντέλο προσαρμοστικότητας των Black, 

Mendenhall & Oddou (1991) είναι η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο 

εξωτερικό. Ο Black (1988) αλλά και η Caligiuri (2000) συμφωνούν πως η 

προηγούμενη διεθνής εμπειρία του εκπατρισμένου σχετίζεται θετικά με την εργασιακή 

προσαρμοστικότητα (work adjustment), όχι όμως με την γενική προσαρμοστικότητα 

(General adjustment). Οι Black και Gregersen (1991) έδειξαν ότι η προηγούμενη 

διεθνής εμπειρία του εργαζόμενου σχετίζεται θετικά με την γενική και την κοινωνική 

προσαρμοστικότητα (Interactionl adjustment), όμως δεν ισχύει το ίδιο για τις/τους 

συζύγους των στελεχών.Οι ερευνητές εξηγώντας, υποθέτουν πως οι σύζυγοι ίσως 

δεν είχαν ευχάριστες εμπειρίες από προηγούμενους εκπατρισμούς (των οποίων 

περισσότερα στοιχεία για την τοποθεσία, συνθήκες διαβίωσης κλπ δεν είναι γνωστά), 

ή ίσως δεν διέθεταν αρκετή προηγούμενη εμπειρία για να αξιολογήσουν θετικά τον 

εκπατρισμό.  

Η τρίτη μεταβλητή στο ενοποιημένο μοντέλο προσαρμοστικότητας των Black, 

Mendenhall & Oddou (1991) είναι οι μηχανισμοί και τα κριτήρια επιλογής του 

προσωπικού που έχει η επιχείρηση. Οι Mendenhall, Dunbar και Oddou (1987) 

διατύπωσαν την άποψη πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σήμερα ψάχνουν διαρκώς 

για να βρουν κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούν να προβλέπουν την επιτυχία 

των εκπατρισμένων και να τα εφαρμόσουν στις πολιτικές επιλογής του ανθρώπινου 

δυναμικού. Παρακάτω αναφέρονται τρία εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε ένα πρόγραμμα επιλογής εκπατριζόμενων. 
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• Επιλογή κατάλληλων μεθόδων  

Ο McDonald (1993) προτείνει τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων αλλά 

και κέντρων αξιολόγησης που θα συμβάλλουν στην εκ των προτέρων εκτίμηση 

της πιθανότητας επιτυχίας του εκπατρισμού. Προσθέτει επίσης ότι θα ήταν 

χρήσιμη η αξιολόγηση του υποψηφίου από στελέχη που έχουν ήδη βιώσει την 

εμπειρία του εκπατρισμού αλλά και του επαναπατρισμού. Ο Tung (1981) 

διαπιστώνει ότι μόνο το 5% των επιχειρήσεων προβαίνει σε τεστ για να 

διαπιστώσει κατά πόσο οι υποψήφιοι διαθέτουν διάφορες επιθυμητές για τις 

εταιρίες δεξιότητες 

• Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης υποψηφίου  

Οι Hinrichs και Wang (2005) προτείνουν τη χρήση της μεθόδου REAP (Realistic 

Expatriate Assignment Preview). Είναι μια εφαρμογή του Realistic Job Preview 

(RJP) τροποποιημένη στα πλαίσια του εκπατρισμού. Αφορά την πλήρη και 

ακριβή περιγραφή όλων των συνιστωσών μιας θέσης εργασίας με όσο το δυνατόν 

καλύτερη, πληρέστερη και πιστότερη απεικόνιση πριν ο υποψήφιος δεχθεί τη 

θέση. Τα REAPs αυξάνουν τη δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης από πλευράς 

εργαζομένου, αυξάνουν την επίγνωσή του για τα εργασιακά θέματα, ελαττώνουν 

τις αρχικές προσδοκίες του (των εργαζομένων και των οικογενειών τους), 

αυξάνουν τις ρεαλιστικές προσδοκίες, ελαττώνουν την αίσθηση ανησυχίας, 

αυξάνουν την αίσθηση της ελευθερίας επιλογής και ενισχύουν την αίσθηση ότι ο 

οργανισμός είναι ειλικρινής απέναντι στον εργαζόμενο. 

• Συμμετοχή της οικογένειας του υποψήφιου εκπατριζόμενου στη 

διαδικασία επιλογής.  

Η αδυναμία του/της συντρόφου του εκπατρισμένου και των παιδιών να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής έχει προσδιοριστεί ως 
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ένας από τους κυρίαρχους λόγους της αποτυχίας του εκπατρισμού (Black, 1988; 

Solomon, 1995). Αυτό τονίζει την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστου ελέγχου της 

προσαρμοστικότητας του/της συζύγου και των παιδιών που πρέπει να αποτελεί 

μέρος της συνολικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού για εκπατρισμό (Dowling 

and Schuler, 1990 ; Guzzo, Noonan and Elron, 1994). Παρόλα αυτά, μόνο το 

40%-52% των Αμερικανικών εταιριών περιλαμβάνουν τη διαδικασία της κρίσης 

του/της συζύγου στην γενικότερη διαδικασία επιλογής του προσωπικού για 

εκπατρισμό (Mendenhall, Dunbar and Oddou, 1987). 

 

Η τέταρτη μεταβλητή στο ενοποιημένο μοντέλο προσαρμοστικότητας των Black, 

Mendenhall & Oddou (1991) αφορά ατομικούς παράγοντες μετά την άφιξη 

(Individual) του εργαζόμενου. Αυτοί έχουν κατηγοριοποιηθεί από τους Mendenhall 

και Oddou (1985) σε τρεις διαστάσεις (προσωποκεντρική, κοινωνική και αντιληπτική) 

και περιγράφονται αναλυτικά στο μοντέλο τους παραπάνω. Περιλαμβάνονται η 

αποτελεσματικότητα (self-efficacy), οι κοινωνικές δεξιότητες (relation skills) και οι 

αντιληπτικές δεξιότητες (perceptual skills) 

Τέλος, η πέμπτη μεταβλητή αφορά παράγοντες μη-σχετιζόμενους (non-work) 

με την εργασία του εκπατρισμένου. Αυτοί είναι η πολιτισμική διαφορά (culture 

toughness) και η προσαρμοστικότητα της οικογένειας (family adjustment) του 

εκπατρισμένου. Ο Church (1982) αναφέρθηκε στην πολιτισμική διαφορά (culture-

toughness) εξηγώντας πως όσο μεγαλύτερη πολιτισμική διαφορά έχει η κουλτούρα 

ενός εκπατρισμένου από αυτή της χώρας υποδοχής, τόσο δύσκολο θα είναι για 

αυτόν να προσαρμοστεί. Η πολιτισμική διαφορά επιδρά μόνο στην κοινωνική 

(interaction adjustment) και στην γενική προσαρμοστικότητα (General adjustment).  
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Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι οι τρείς πρώτες μεταβλητές είναι ελεγχόμενες από την 

επιχείρηση πριν την έναρξη του εκπατρισμού ενώ οι δύο τελευταίες είναι ελεγχόμενες 

μετά την έναρξή του. 
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ΜΟΝΤΕΛΟ BLACK, MENDENHALL & ODDOU (1991) 

 
 

Το 1991, οι παραπάνω ερευνητές πρότειναν ένα πιο σύνθετο μοντέλο για την 

προσαρμοστικότητα, στο οποίο γίνεται αναφορά για πρώτη φορά η έννοια του τύπου 

της προσαρμοστικότητας (mode of adjustment) και παρουσιάζονται οι τρεις 

διαστάσεις που επιδρούν στον βαθμό της (degree of adjustment).  

O τύπος (mode) της προσαρμοστικότητας, είναι ο τρόπος που τα άτομα 

προσαρμόζονται στον νέο ρόλο που όπως είπε ο Black (1980) έχει τέσσερα στάδια, 

την επανάληψη (replication), την απορρόφηση (absorption), τον καθορισμό 

(determination), και την εξερεύνηση (exploration). 

Στον βαθμό της προσαρμοστικότητας (degree of adjustment) επιδρούν 

τρεις διαστάσεις της προσαρμοστικότητας που φαίνονται παρακάτω στο σχήμα 4.  

Η προσαρμοστικότητα διαχωρίζεται σε αυτήν που διαμορφώνεται πριν την 

έναρξη του εκπατρισμού (anticipatory adjustment) και στην προσαρμοστικότητα 

κατά τη διάρκεια του εκπατρισμού (in-country adjustment). 



 
Πηγή: Black, Mendenhall and Oddou (1991) 

Σχήμα 4 :Σύνθετο Μοντέλο Προσαρμοστικότητας των Black, Mendenhall & Oddou (1991) 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
(1,2,3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(1,2,3)ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
(1,2,3) ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
(1) ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΡΟΛΟΥ 
(1) ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΥ 
(1) ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΛΟΥ  
(1) ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΡΟΛΟΥ  

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
(1) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
(1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
(2,3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(2,3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(1,2,3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δίπλα από κάθε παράγοντα δηλώνουν τη συγκεκριμένη διάσταση του βαθμού 
προσαρμοστικότητας στην οποία  ο συγκεκριμένος παράγοντας επιδρά 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 



 
Η πρώτη μεταβλητή του μοντέλου περιλαμβάνει ατομικούς παράγοντες 

προ της άφιξης (individual) (εκπαίδευση,προηγούμενη διεθνή εμπειρία). 

Η δεύτερη μεταβλητή περιλαμβάνει τους μηχανισμούς επιλογής 

προσωπικού και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο οργανισμός οι οποίοι έχουν 

περιγραφεί αναλυτικά στο προηγούμενο μοντέλο. 

Η τρίτη μεταβλητή περιλαμβάνει ατομικούς παράγοντες μετά την άφιξη 

(Individual) όπως την αποτελεσματικότητα (self-efficacy), τις διαπροσωπικές 

δεξιότητες (relation skills) και τις αντιληπτικές δεξιότητες (perceptual skills) 

Η τέταρτη μεταβλητή περιλαμβάνει εργασιακούς παράγοντες (Job), και 

αφορά τους ρόλους της εργασίας του εκπατρισμένου. Αυτοί είναι η σαφήνεια (role 

clarity8), η διακριτότητα (role discretion9), η διαφορά (role novelty10), και η αντίθεση 

του ρόλου (role conflict11), 

Η πέμπτη μεταβλητή περιλαμβάνει παράγοντες της οργανωσιακής 

κουλτούρας12, όπως την καινοτομία της οργανωσιακής κουλτούρας (organization 

culture novelty)13, την κοινωνική στήριξη (social support)14 και τη διοικητική μέριμνα 

(logistical help)15

                                            
8 Σαφήνεια ρόλου (Role clarity) ονομάζεται η σαφήνεια με την οποία έχουν διατυπωθεί οι εργασιακές 
απαιτήσεις (Bonache, 2005) 
9 Η διακριτότητα του ρόλου (Role discretion) επιτρέπει στα άτομα να προσαρμόσουν τον εργασιακό 
τους ρόλο   στον εαυτό τους, αντί να προσαρμόζουν τον εαυτό τους στην εργασία τους.(Black, 
Mendenhall & Oddou, 1991, pp 309) 
10 Η διαφορά του ρόλου (Role novelty) είναι ο βαθμός που οι τωρινές απαιτούμενες εργασιακές 
συμπεριφορές διαφέρουν από αυτές της προηγούμενης εργασίας.(Black, 1988, pp285) 
11 Αντίθεση ρόλου (Role conflict) ονομάζεται η ταύτιση-μη ταύτιση και συμβατότητα- ασυμβατότητα 
των απαιτήσεων της εργασίας, που εμποδίζουν την απόδοση (Black, 1988 p285) 
12 Οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture) είναι το σύνολο των αντιλήψεων, αξιών, 
συνηθειών, παραδόσεων και πρακτικών οι οποίες έχουν διάρκεια και αποτελούν βιώματα και 
πεποιθήσεις όλων των μελών του οργανισμού (Ζαβλανός, 2002) 
13 Καινοτομία οργανωσιακής κουλτούρας (Organization culture novelty) είναι ο βαθμός που η 
κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος μεταβάλλεται (Black, 1988 p285) 
14 H κοινωνική στήριξη (Social support) αφορά την παροχή πληροφοριών προς τους νέους 
εργαζόμενους σχετικά με το τί είναι αποδεκτό ή μη στον Οργανισμό και παρέχεται από τους 
συναδέλφους και τους προϊστάμενους (Black, Mendehnall & Oddou, 1991, pp 310) 
15 Διοικητική μέριμνα (Logistical support) ονομάζεται η υποστήριξη και μέριμνα που λαμβάνει ο 
οργανισμός για θέματα που αφορούν την διαμονή, τα σχολεία, τοπικής αγοράς κλπ για τους 
εργαζόμενους σ’αυτόν (Black, Mendehnall & Oddou, 1991, pp 311) 



Η έκτη μεταβλητή περιλαμβάνει θέματα οργανωσιακής κοινωνικής 

προσαρμογής (organization socialization). Αποτελείται από δύο παράγοντες, τις 

τακτικές κοινωνικοποίησης (socialization tactics) οι οποίες αφορούν τρόπους 

κοινωνικοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον των νεοεισερχόμενων σ’αυτό και το 

περιεχόμενο κοινωνικοποίησης (socialization content) όπου αφορά τα στάδια και τα 

βήματα που υλοποιούνται κατά την κοινωνικοποίηση (υποθέσεις για το περιβάλλον 

του οργανισμού πριν την άφιξη σε αυτό, αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με την 

άφιξη, πλήρης αποδοχή του νεοεισερχόμενου από τον οργανισμό). 

Η έβδομη μεταβλητή περιλαμβάνει παράγοντες μη σχετιζόμενους με την 

εργασία και αποτελείται από την πολιτισμική διαφορά (culture novelty) και την 

οικογενειακή προσαρμοστικότητα (family adjustment). 
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ΜΟΝΤΕΛΟ BANK & ROTHMANN (2006) 

 

 

Το 2006 οι M.van der Bank και Rothmann απλοποίησαν το μοντέλο της 

προσαρμοστικότητας συνδέοντας τη μεταβλητή των παραγόντων της κατάστασης 

(situational factors) με τη μεταβλητή των προσωπικών χαρακτηριστικών 

(personality traits) του εκπατρισμένου τα οποία επιδρούν στην διαπολιτισμική (cross-

cultural) προσαρμοστικότητα και κατ’επέκταση στην απόδοση και/ή στον τερματισμό 

της εργασίας. Το μοντέλο φαίνεται παρακάτω στο σχήμα 5: 

 

 

Πηγή: Μ.van der Bank and S.Rothmann (2006) 

Σχήμα 5 :Μοντέλο για την διαπολιτισμική προσαρμοστικότητα των Bank & Rothmann (2006) 
 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η μεταβλητή των προσωπικών 

χαρακτηριστικών (personality traits) του εκπατρισμένου περιλαμβάνει την 

εξωστρέφεια (extraversion), τον νευρωτισμό (neuroticism), την δεκτικότητα 

 Αποδοτικότητα 
 Τερματισμός του 
εκπατρισμού 

Διαπολιτισμική 
προσαρμοστικότητα 
Εκπατρισμένου 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Εξωστρέφεια 
 Νευρωτισμός 
 Δεκτικότητα 
 Ευπροσηγορία 
 Ευσυνειδησία 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 Στρες 
 Κίνητρα 
 Στήριξη από την εταιρία 
 Στήριξη από το εξωτ. περιβάλλον 
 Γνώση ξένης γλώσσας (χώρας 

υποδοχής) από τον 
εκπατριζόμενο και την 
οικογένειά του 
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(openness), την ευπροσηγορία  (agreeableness), και την ευσυνειδησία 

(conscientiousness), ενώ η μεταβλητή των παραγόντων της κατάστασης 

(situational factors) περιλαμβάνει το στρες, τα κίνητρα16, την υποστήριξη από την 

επιχείρηση (όπως πχ την διαπολιτισμική εκπαίδευση), την κοινωνική υποστήριξη 

(από την οικογένεια και άλλους), και την ικανότητα της ομιλίας της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής.  

Στην πρώτη μεταβλητή, οι παράγοντες που την απαρτίζουν αφορούν τα πέντε 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου (Robbins, 2001 pp 95). 

Εξωστρέφεια (extraversion) ονομάζουμε το βαθμό άνεσης που έχει ένα άτομο στις 

σχέσεις του με άλλα άτομα. Ο εξωστρεφής τείνει να είναι κοινωνικός, θετικός και 

ομιλητικός, ενώ αντίθετα ο εσωστρεφής τείνει να είναι επιφυλακτικός, άτολμος και 

λιγομίλητος (Robbins, 2001 pp 95). Ο Νευρωτισμός (neuroticism) μπορεί να οριστεί 

ως η διαρκής τάση που έχουν τα άτομα να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα. Αυτά τα 

άτομα είναι πιθανό να βιώνουν συχνότερα από το μέσο όρο συναισθήματα όπως 

ανησυχία, θυμό, ενοχή και κλινική κατάθλιψη (Matthews & Deary, 1998). Η 

δεκτικότητα (openness), αναφέρεται στο εύρος ενδιαφερόντων του ατόμου και στον 

ενθουσιασμό του για κάθε τί καινούργιο. Τα άτομα με μεγάλο βαθμό δεκτικότητας 

είναι δημιουργικά, ψάχνουν συνέχεια για κάθε τί καινούργιο και έχουν καλλιτεχνικές 

δεξιότητες. Αντίθετα, τα άτομα με μικρό βαθμό δεκτικότητας τείνουν να είναι 

συμβατικά και να προτιμούν τις οικείες καταστάσεις (Robbins, 2001 pp 95). Η 

ευπροσηγορία (agreeableness) είναι η τάση που έχει το άτομο να σέβεται τα άλλα 

άτομα και τη διαφορετικότητά τους. Οι άνθρωποι με υψηλό βαθμό ευπροσηγορίας 

είναι συνεργάσιμοι, εγκάρδιοι και επίμονοι ενώ αυτοί με χαμηλό βαθμό είναι ψυχροί, 

απόμακροι και ανταγωνιστικοί (Robbins, 2001 pp95). Η ευσυνειδησία 

                                            
16 Κίνητρα (Motives): οι λόγοι που οδηγούν έναν υποψήφιο να δεχθεί μία πρόταση για εκπατρισμό. Το 
ζήτημα των κινήτρων αναπτύσσεται σε χωριστή ενότητα. 
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(conscientiousness) αποτελεί μία διάσταση που μετρά την αξιοπιστία (reliability). Ένα 

άτομο με υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας είναι υπεύθυνο, οργανωτικό, επίμονο και με 

πνεύμα ομαδικότητας. Αντίθετα, ένα άτομο με χαμηλό βαθμό ευσυνειδησίας 

αποσπάται πολύ εύκολα, είναι ανοργάνωτο και αναξιόπιστο (Robbins, 2001 pp 95).  

Στην δεύτερη μεταβλητή, στους παράγοντες της κατάστασης (situational 

factors), εντάσσεται μεταξύ άλλων και το στρες, δηλαδή η ψυχολογική υπερένταση η 

οποία επιδρά στην προσαρμοστικότητα του εκπατρισμένου. Η στήριξη από την 

οικογένεια και από άλλους μπορεί να δώσει στον εκπατρισμένο τη συναισθηματική 

στήριξη που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα αρνητικά αισθήματα που αποτελούν 

ένα φυσιολογικό στάδιο ενός εκπατρισμού όπως υποστήριξαν οι Shumaker and 

Bronwell (cited in Bank & Rothmann, 2006). Συμπληρωματικά, η έρευνα των M.van 

der Bank και Rothmann (2006) έδειξε ότι η στήριξη από την μητρική εταιρία έχει 

θετική στατιστική συσχέτιση με το οργανωσιακό στρες17 (όσο μεγαλύτερη είναι η 

στήριξη τόσο μικρότερο είναι το οργανωσιακό στρες), ενώ η στήριξη από την εταιρία 

στη χώρα υποδοχής έχει μετρίως θετική συσχέτιση με το πολιτισμικό στρες18 (όσο 

μεγαλύτερη η στήριξη τόσο μικρότερο το πολιτισμικό στρες που βιώνει ο 

εκπατρισμένος).  

Εκτός από το στρες, εντάσσονται στην ίδια μεταβλητή (παράγοντες της 

κατάστασης) και τα κίνητρα του εκπατρισμένου που τον οδήγησαν στην αποδοχή 

του εκπατρισμού. Το ζήτημα των κινήτρων έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί από την 

βιβλιογραφία φαίνεται ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες και η 

κατανόηση τους φαίνεται ότι βοηθά στην προσέλκυση και επιλογή των καλύτερων 
                                            
17 Οργανωσιακό στρες (M.van der Bank & Rothmann, 2006) είναι το στρες που προέρχεται από 
παράγοντες εργασιακούς όπως υπερωρίες, έλλειψη αναγνώρισης, εκτέλεση καθηκόντων που δεν 
περιλαμβάνονται στην περιγραφή θέσης εργασίας, έλλειψη προσωπικού, ελλιπή επίβλεψη, έλλειψη 
προσωπικού χρόνου. 
18 Πολιτισμικό στρες (M.van der Bank & Rothmann, 2006) είναι το στρες που δημιουργείται από 
κοινωνικούς λόγους όπως η αδυναμία ομιλίας της ξένης γλώσσας, αδυναμία κατανόησης της 
κουλτούρας και των συνηθειών, ανεπαρκής μισθός για το κόστος ζωής της χώρας υποδοχής, 
διενέξεις, δυσκολίες συνθηκών διαβίωσης κ.α. 
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στελεχών αλλά και στην περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξή τους (Fish & Wood, 

1997). Παρακάτω ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των μελετών που 

διερεύνησαν τα κίνητρα που επιδρούν στην αποδοχή μιας πρότασης εκπατρισμού 

από κάποιον εργαζόμενο. 

 

 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

 

Η μελέτη των κινήτρων αποτελεί μια πρόκληση για τους ερευνητές γιατί η 

κατανόησή τους συμβάλλει στην επιλογή του προσωπικού με τα κατάλληλα (για την 

εκάστοτε επιχείρηση) κίνητρα και έτσι επιδρά στην αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία της επιχείρησης (Fish & Wood, 1997). Στις μελέτες των κινήτρων που 

επιδρούν στην απόφαση για εκπατρισμό φαίνεται πως λόγοι όπως τα οικονομικά 

κίνητρα, το προσωπικό ενδιαφέρον για μια διεθνή εμπειρία και η ευκαιρία για 

επαγγελματική ανέλιξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση από τον 

εργαζόμενο να δεχθεί τη θέση (Miller & Cheng, 1978).  

Στο βιβλίο του ο Borg το 1988 (όπως αναφέρεται στον Hippler, 2007) αναφέρει 

ότι εκτός από τις προσωπικές φιλοδοξίες του εργαζόμενου για επαγγελματική ανέλιξη 

και τους οικονομικούς λόγους, ρόλο παίζουν και οι περιορισμένες επαγγελματικές 

δυνατότητες στη χώρα κατοικίας όπως και η δυσαρέσκεια που έχει ο εργαζόμενος 

με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα του. 

Ο Dunbar (1992) σε μία έρευνα επαναπατρισμού σε 149 Αμερικανούς 

εργαζόμενους πολυεθνικών εταιριών μελέτησε θέματα πολιτισμικής ενσωμάτωσης, 

εργασιακής ικανοποίησης, κινήτρων για εκπατρισμό και κατά πόσο αυτά 
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ικανοποιήθηκαν. Καταλήγει σε ένα διαχωρισμό κινήτρων σε εξωτερικά και 

εσωτερικά. Στα εξωτερικά κίνητρα περιλαμβάνονται τα διάφορα προνόμια και 

οικονομικά πακέτα, η αύξηση μισθού, η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στην 

εταιρία, η θεώρηση του εκπατρισμού ως πρόκλησης και προαγωγής και η 

αναμενόμενη ούτως ή άλλως (από τον εργαζόμενο) πρόταση για εκπατρισμό. Στα 

εσωτερικά κίνητρα περιλαμβάνονται η επιθυμία για διαβίωση σε μια άλλη χώρα με 

διαφορετική κουλτούρα, η επιθυμία για προσωπική και οικογενειακή ανάπτυξη, η 

επιθυμία αύξησης της δέσμευσης και γνώσης για τον οργανισμό, η επιθυμία 

απόκτησης νέων τεχνικών δεξιοτήτων και νέων ευθυνών και η επιθυμία για 

περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη. 

Οι Κumar και Karishaus (όπως αναφέρονται στον Hippler, 2007) παρουσίασαν 

το 1992 τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για τα κίνητρα των εκπατρισμένων τα 

οποία περιλαμβάνουν εκτός από τις επαγγελματικές προοπτικές και τους 

οικονομικούς λόγους, τη δυσαρέσκεια με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα και 

στην εργασία του εργαζόμενου, αποτέλεσμα που συμφωνεί με αυτό του Borg (1988).  

Οι Stahl et al. το 2000 (όπως αναφέρονται στον Hippler, 2007) 

πραγματοποίησαν δύο εργασίες στις οποίες διατύπωσαν διαφορετικά το ερώτημα για 

την διερεύνηση των κινήτρων. Στην πρώτη, χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγιο με το 

μέχρι τότε διαδεδομένο ερώτημα «αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα με τη σειρά της 

σημαντικότητας που έχουν για σας», ενώ στη δεύτερη απεύθυναν μια ανοιχτή 

ερώτηση, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν μόνοι τους τα κίνητρά 

τους για τον εκπατρισμό. Τα κίνητρα που προέκυψαν με την ανοιχτή ερώτηση είναι: η 

ευκαιρία για προαγωγή σε διεθνές περιβάλλον, η ευκαιρία για προαγωγή σε μια θέση 

εντός της εταιρίας, η ευκαιρία για προαγωγή σε μια θέση σε άλλη εταιρία, η βελτίωση 

τεχνικών, κοινωνικών και διοικητικών δεξιοτήτων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τα 
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οικονομικά κίνητρα. Αντίθετα, στην εργασία που έγινε με χρήση του ερωτηματολογίου 

συμπεριλήφθησαν και οι οικονομικοί λόγοι (προσδοκία για αύξηση μισθού). Επίσης 

αναφέρεται η αναμενόμενη πρόταση για τον εκπατρισμό και η αντίληψη πως πιθανή 

άρνηση στην πρόταση αυτή θα είχε δυσμενείς επιδράσεις στην καριέρα των 

εργαζόμενων.  

Το 2000 οι Suutari και Brewster πραγματοποίησαν μία έρευνα σε 400 

Φινλανδούς εκπατρισμένους. Η διαφοροποίηση στην παρούσα έρευνα είναι πως ο 

ερευνητής διακρίνει τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κλασσική 

κατηγορία δηλαδή αυτοί που επιλέγονται και προτείνονται από την επιχείρηση ενώ η 

δεύτερη είναι οι «SFEs» (Self-Initiated foreign work experience), δηλαδή οι 

αυτοπαρακινούμενοι εκπατρισμένοι. Αυτοί, δεν είναι στελέχη της εταιρίας και 

πρόκειται για άτομα που αποφασίζουν μόνοι τους να μετεγκατασταθούν και να 

εργαστούν σε κάποια ξένη χώρα. Η διαφοροποίηση των δύο παραπάνω 

κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με 4 κριτήρια: την πηγή της παρακίνησης, τη 

διαφοροποίηση στους επαγγελματικούς τους στόχους, την οικονομική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται και τον τύπο της καριέρας που έχουν. Στους εκπατρισμένους, 

η πηγή της παρακίνησης δηλαδή η πρόταση για εκπατρισμό γίνεται από την 

επιχείρηση ενώ στους αυτοπαρακινούμενους η επιθυμία προκύπτει πηγαία από τους 

ίδιους (Inkson et al, 1997). Οι στόχοι για την εργασία συνήθως για τους 

εκπατρισμένους είναι η εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων της επιχείρησης ενώ 

για τους αυτοπαρακινούμενους οι στόχοι είναι μάλλον αόριστοι και όχι συγκεκριμένοι 

(Inkson et al, 1997). Οι εκπατρισμένοι έχουν κίνητρα όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(personal development) , προσδοκία για διεθνή εξέλιξη τα οποία δεν παρουσιάζονται 

στους αυτοπαρακινούμενους (Suutari & Brewster, 2000). Οι εκπατρισμένοι 

επιλέγονται με βάση τα επαγγελματικά τους προσόντα (Mendenhall, Dunbar and 
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Oddou, 1987) αντιπροσωπεύοντας ένα δείγμα μορφωμένων και εξειδικευμένων 

στελεχών ενώ οι αυτοπαρακινούμενοι είναι συνήθως πιο ετερογενές δείγμα που 

αποτελείται είτε από ανθρώπους στα πρώιμα συνήθως επαγγελματικά βήματα είτε με 

πολλά χρόνια εμπειρίας που επέλεξαν να κάνουν διεθνή καριέρα (Inkson et al., 

1997). Σ’αυτούς, το κίνητρο είναι συνήθως η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών στη 

χώρα κατοικίας τους. Η τρίτη διαφοροποίηση των δύο αυτών ομάδων εργαζομένων 

αφορά την οικονομική τους κατάσταση (Inkson et al., 1997). Οι 

αυτοπαρακινούμενοι πληρώνουν τα έξοδα μετεγκατάστασης μόνοι τους από τις 

αποταμιεύσεις τους και αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν εκ των προτέρων 

υπογεγραμμένο ένα συμβόλαιο εργασίας, σε αντίθεση με τους εκπατρισμένους οι 

οποίοι έχουν πλήρη οικονομική στήριξη από την επιχείρηση. Τέλος, ο «τύπος της 

καριέρας» έτσι όπως αναφέρεται από τους Inkson et al. (1997) σύμφωνα με τον 

οποίον ο εκπατρισμένος χαρακτηρίζεται ως «οργανωσιακά δεσμευμένος» ενώ ο 

αυτοπαρακινούμενος ως «χωρίς όρια» (boundaryless career).  

Ο Hippler (2007) στην εργασία του έκανε μία ομαδοποίηση των κινήτρων 

λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις προγενέστερες σχετικές έρευνες από το 1978 και 

μετά. Προέκυψαν έτσι 5 ομάδες κινήτρων και συνολικά 51 κίνητρα. Ο σχετικός 

πίνακας (πίνακας 14) υπάρχει στο παράρτημα. Οι ομάδες είναι: 

• Ομάδα Ι: Κίνητρα που αφορούν το άτομο προσωπικά 

• Ομάδα ΙΙ: Κίνητρα που αφορούν τη χώρα προορισμού και τις παροχές 

• Ομάδα ΙΙΙ: Κίνητρα που αφορούν τη θέση εργασίας ή τις επιλογές της 

• Ομάδα ΙV: Κίνητρα που αφορούν την προηγούμενη θέση εργασίας 

• Ομάδα V: Άλλα διάφορα κίνητρα 

Στην ίδια μελέτη, ο Hippler (2007) εξετάζει τα κίνητρα 317 Γερμανών εκπατρισμένων 

(χρησιμοποιώντας ανοιχτή ερώτηση) και δείχνει ότι τα βασικά κίνητρά τους είναι με 
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φθίνουσα σειρά σημαντικότητας: η ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal development), η 

καριέρα, η επαγγελματική ανάπτυξη, η αίσθηση ευθύνης, η θετική διάθεση για 

αλλαγή, η αυτονομία, η αναζήτηση επαγγελματικής πρόκλησης κ.α. Σημειώνεται ότι 

και εδώ, όπως και στην μελέτη των Stahl et al. (2000) που χρησιμοποιήθηκε ανοιχτή 

ερώτηση, δεν αναφέρονται στις πρώτες θέσεις τα οικονομικά κίνητρα. 
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1.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω μοντέλα, διαπιστώνουμε ότι ενώ όλα περιέχουν 

κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν την προσαρμοστικότητα, το καθένα περιέχει 

μόνο κάποιες ενώ παραλείπει κάποιες άλλες. 

Έτσι, για παράδειγμα, το μοντέλο των Black, Mendenhall & Oddou (1991) 

περιλαμβάνει την οικογενειακή προσαρμοστικότητα (family adjustment) ως 

παράγοντα που επηρρεάζει την προσαρμοστικότητα γενικά, δεν έχει όμως 

διαχωρισμένες τις διαστάσεις της προσαρμοστικότητας όπως τις περιέγραψε για 

πρώτη φορά ο Black το 1988 δηλαδή την εργασιακή (work adjustment), την 

κοινωνική (interaction adjustment) και την γενική (general adjustment).  

Αντίθετα στο δεύτερο μοντέλο των Black, Mendenhall & Oddou (1991) ενώ 

περιγράφονται διεξοδικά όλες οι μεταβλητές που επηρεάζουν την 

προσαρμοστικότητα, δεν φαίνεται να συμμετέχουν τα γνωρίσματα της 

προσωπικότητας του εκπατρισμένου, τα κίνητρά του ή οι προθέσεις που έχει για το 

μέλλον.  

Στο μοντέλο των Bank & Rothmann (2006) εμφανίζονται παράγοντες όπως το 

στρες, τα κίνητρα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά όμως δεν φαίνεται καθαρά ο 

τρόπος που το καθένα από αυτά επιδρά στην προσαρμοστικότητα (για την κάθε 

διάστασή της). Ωστόσο φαίνεται ο τρόπος που επιδρούν όλοι στην απόδοση του 

εκπατρισμένου ή την επιθυμία του για πρόωρη παραίτηση. 
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Συμπερασματικά, προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μοντέλου που 

θα ενσωματώνει όλα τα παραπάνω. Στο σχήμα 6 φαίνεται το προτεινόμενο μοντέλο 

αλληλεπιδράσεων και οι διαστάσεις της προσαρμοστικότητας της παρούσας έρευνας. 

 

 
 
Σχήμα 6 :Προτεινόμενο μοντέλο αλληλεπιδράσεων της προσαρμοστικότητας της παρούσας έρευνας 

 

Παρατηρείται πως ο βαθμός προσαρμοστικότητας (degree of adjustment), 

προκύπτει από επιμέρους διαστάσεις, δηλαδή την εργασιακή προσαρμοστικότητα 

(work adjustment), την κοινωνική προσαρμοστικότητα (interaction adjustment) και 

την γενική προσαρμοστικότητα (general adjustment). Σύμφωνα με τους Black et 

al. (1991), η οικογενειακή προσαρμοστικότητα (family adjustment) επιδρά και στις 

3 διαστάσεις της προσαρμοστικότητας, γεγονός που λήφθηκε υπόψη και μετρήθηκε 

στην παρούσα εργασία. 

Οι μεταβλητές που επιδρούν στον βαθμό της προσαρμοστικότητας (degree of 

adjustment) είναι δύο. Η πρώτη μεταβλητή είναι οι ατομικοί παράγοντες 

(individual) και περιλαμβάνει: την διαπολιτισμική εκπαίδευση πριν την άφιξη 

(predeparture cross-cultural training) και την συνάφειά της (relevance of training), την 

προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό (previous International experience), 
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τα κίνητρα (motives) που οδήγησαν τον εργαζόμενο να δεχθεί τον εκπατρισμό και τις 

γλωσσικές του δεξιότητες (language skills) δηλαδή την γνώση της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής.  

Η δεύτερη μεταβλητή είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά (personality 

traits) του εκπατρισμένου και περιλαμβάνει 5 παράγοντες: την εξωστρέφεια, την 

ευπροσηγορία, τη δεκτικότητα, την ευσυνειδησία και το νευρωτισμό .  

Τέλος παρατηρούμε ότι η επίδραση όλων των μεταβλητών στον βαθμό της 

προσαρμοστικότητας διαμορφώνει τις προθέσεις για το μέλλον (intentions for the 

future), δηλαδή την επιθυμία ή μη για πρόωρη παραίτηση (desire for premature 

termination of assignment). 
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ΜΕΡΟΣ 2: ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

2.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα έρευνα προσδοκά να καλύψει μία περιοχή της βιβλιογραφίας που 

φαίνεται να παρουσιάζει κενά και την προσεγγίζει με δύο τρόπους: 

• Διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο (σχήμα 6) για την διερεύνηση του βαθμού 

της προσαρμοστικότητας, εντάσσοντας σε αυτό στοιχεία όπως τα κίνητρα, τα 

στοιχεία της προσωπικότητας του εκπατρισμένου, την πραγματοποίηση της 

εκπαίδευσης, την συνάφειά της, και τις πρόθεσεις του για το μέλλον. Έτσι 

πετυχαίνει την πολυδιάστατη μελέτη τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου, 

όσο και από την πλευρά του οργανισμού. 

• Πραγματοποιώντας την μελέτη σε Ευρωπαίους εκπατρισμένους σε 

Ευρωπαϊκούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον γεωγραφικό χώρο της 

Ευρωπαϊκής ένωσης (των 27 μελών-κρατών). Αυτό καλύπτει το κενό που 

φαίνεται να υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία, αφού οι περισσότερες έρευνες 

πάνω στον εκπατρισμό πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ και στην Ασία.  

Τα συμπεράσματα αναμένεται να καταδείξουν τις διαφορές ή τις ομοιότητες που 

υπάρχουν σε τέτοιους Οργανισμούς στην Ευρώπη σε σχέση με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και να γίνουν οι κατάλληλες προτάσεις. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και με τη βοήθεια του προτεινόμενου 

μοντέλου για την προσαρμοστικότητα που προτείνεται στην παρούσα έρευνα, 

διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις για την διερεύνηση του βαθμού 

προσαρμοστικότητας και τις αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες μεταβλητές. 

 

Οι Black και Mendenhall (1990) και η Caligiuri (2000) κατέδειξαν την θετική 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της προσαρμοστικότητας. Ο 

Ashamalla (1998) και οι Caligiuri et al.(2001) υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση πρέπει 

να γίνεται εξειδικευμένα και να έχει συνάφεια με τις ανάγκες του στελέχους και της 

οικογένειάς του. Επίσης οι Waxim και Panacchio (2005) υποστηρίζουν ότι οι 

εκπατρισμένοι που έλαβαν κάποιας μορφής διαπολιτισμική εκπαίδευση έχουν 

εργασιακή προσαρμογή (work adjustment) σημαντικά μεγαλύτερη από αυτούς που 

δεν έλαβαν, ενώ βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και της γενικής 

προσαρμοστικότητας (general adjustment). Έτσι μπορεί να διαμορφωθεί το πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα ως εξής: 

 

ΕΕ 1: Η πραγματοποίηση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και ο βαθμός της 

συνάφειάς της, συσχετίζονται θετικά με το βαθμό προσαρμοστικότητας 

 

Οι Black και Gergersen (1991) υποστηρίζουν ότι η προηγούμενη διεθνής 

εμπειρία συσχετίζεται θετικά με την γενική (general adjustment) και κοινωνική 

προσαρμοστικότητα (interaction adjustment) ενώ οι Black (1988) και Caligiuri (2000) 

συμφωνούν ότι συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή προσαρμοστικότητα (work 

 55



adjustment) ενώ στην έρευνα των Holopainen και Bjorkman (2005) φαίνεται πως η 

προηγούμενη διεθνής εμπειρία είναι ένα προσόν που αξιολογείται ως πολύ 

σημαντικό από τους προϊσταμένους κατά την διάρκεια της επιλογής. Με βάση αυτά 

διατυπώνεται το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ως εξής: 

 

ΕΕ 2: Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό συσχετίζεται θετικά με τον 

βαθμό της προσαρμοστικότητας (σε όλες τις διαστάσεις της). 

 

Η Caligiuri (2000) τονίζει πως οι γλωσσικές δεξιότητες έχουν θετική συσχέτιση 

με την προσαρμοστικότητα (σε όλες τις διαστάσεις της).Σε αυτό συμφωνούν και οι 

Hogan και Goodson (1990) προσθέτοντας ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για την 

κουλτούρα της χώρας υποδοχής και η διαμονή γίνεται ευχάριστη και παραγωγική. Ως 

εκ τούτου διαμορφώνεται η τέταρτη υπόθεση ως εξής: 

 

ΕΕ 4: Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής συσχετίζεται θετικά με το βαθμό 

προσαρμοστικότητας. 

 

Οι Morley και Flynn (2003) όπως και οι Marguardt και Engel (1993) 

υποστηρίζουν ότι η ευσυνειδησία σχετίζεται θετικά με την προσαρμοστικότητα σε 

όλες τις διαστάσεις της, ενώ η εξωστρέφεια σχετίζεται με την γενική 

προσαρμοστικότητα (general adjustment) και την κοινωνική προσαρμοστικότητα 

(interaction adjustment). Συμπληρωματικά, η Caligiuri (2000) υποστηρίζει ότι η 

ευσυνειδησία έχει θετική συσχέτιση με την απόδοση του εκπατρισμένου στην εργασία 

του. Κατόπιν τούτων, το ερευνητικό ερώτημα διατυπώνεται ως εξής: 
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ΕΕ 5 : Η εξωστρέφεια συσχετίζεται θετικά με την γενική και κοινωνική 

προσαρμοστικότητα (Interactionl adjustment) ενώ η ευσυνειδησία σχετίζεται θετικά με 

όλες τις διαστάσεις της προσαρμοστικότητας. 

 

Οι Bennett και Arthur (1995) δημοσιεύουν μία έρευνα η οποία αποδεικνύει ότι 

η επιτυχία του εκπατρισμού βασίζεται σε 5 παράγοντες, εκ των οποίων οι δύο 

πρώτοι είναι η προσαρμογή της οικογένειας του εκπατρισμένου και η προσαρμογή 

του ίδιου. Συμπληρωματικά, πλήθος ερευνητών (Engen, 1995; Solomon, 1995; 

Solomon, 1996, Thornton and Thornton, 1995) συμφωνούν και τονίζουν ότι η 

προσαρμογή της οικογένειας κρίνει την επιτυχία του εκπατρισμού. Στην παρούσα 

έρευνα δεν υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής της ίδιας έρευνας στα ίδια υποκείμενα 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί ο τερματισμός ή μη του 

εκπατρισμού. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να διερευνήσουμε τις προθέσεις των 

εκπατρισμένων για πιθανή πρόωρη παραίτηση, καθώς και τους λόγους που αυτοί 

θεωρούν πιο σημαντικούς για μια τέτοια απόφαση. Συνεπώς, το ερευνητικό ερώτημα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΕΕ 6: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής προσαρμοστικότητας 

(family adjustment) και της επιθυμίας να μην παραιτηθεί πρόωρα ο εκπατρισμένος. 
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2.2. ΔΕΙΓΜΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
 

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στη μελέτη 

εκπατρισμένων σε Ευρωπαϊκούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τέτοιοι 

οργανισμοί αποτελούν για παράδειγμα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Τράπεζα Παρευξείνιων χωρών, η Ευρωπαική 

Επιτροπή, το Ευρωπαικό Συμβούλιο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης κ.α.  

Από όλους αυτούς τους οργανισμούς, επιλέχθησαν για μελέτη όπως φαίνεται 

στον πίνακα 15 του παραρτήματος, οι Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Υπηρεσίες (European 

community Agencies)19, και ο λόγος είναι αφενός επειδή εδρεύουν μόνο σε χώρες-

μέλη της Ευρωπαικής ένωσης και αφετέρου γιατί σε αυτά εργάζονται μόνο 

Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτός ο διτός περιορισμός δεν υπάρχει στους άλλους 

οργανισμούς. Επισημαίνεται ότι, εξ’όσων γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί 

αντίστοιχη έρευνα στο παρελθόν. 

Οι Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Υπηρεσίες (European community Agencies) 

ανήκουν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ευρωπαικής ‘Ενωσης, είναι 24 και 

παρέχουν κοινοτικές υπηρεσίες20. Απασχολούνται σε αυτές συνολικά 3.835 

υπάλληλοι σύμφωνα με το προγραμματικό στρατηγικό προγραμματισμό21 του 2008. 

Ο αριθμός που αναφέρθηκε περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους που δεν είναι 

εκπατρισμένοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί ο ακριβής 

αριθμός τους από την σχετική πηγή.  

                                            
19 Οργανισμοί Ευρωπαϊκών κοινοτικών υπηρεσιών 
(http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_el.htm accessed in 25/01/2008) 
20 http://www.europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm (accessed in 11/12/2007) 
21 www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/666/666715/666715el.pdf (accessed 
in 25/01/2008)
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Η πολιτική αυτών των οργανισμών για θέματα διεξαγωγής ερευνών σε αυτά 

είναι αυστηρή. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τον Διευθυντή του τμήματος 

Ανθρωπίνων πόρων (μέσω του τμήματος infocom22) ο οποίος προωθεί τα 

ερωτηματολόγια στην Επιτροπή Προσωπικού (Staff Committee). Ακολούθως, η 

Επιτροπή Προσωπικού συνεδριάζει και αποφασίζει για την διανομή ή μη των 

ερωτηματολογίων στους εργαζόμενους. Λόγω της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των 

εργαζομένων στο κοινό, ενώ δημόσια δημοσιεύονται μόνο οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των επικεφαλής των τμημάτων.23

 
 

                                            
22 Information/ communication (Αποστέλλεται το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει 
στην επιλογή «επικοινωνήστε μαζί μας» του κάθε οργανισμού, με την ένδειξη «Για τον επικεφαλής του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού» 
23 www.whoiswho.europa.eu (accessed in 15/1/2008) 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

 

Στάλθηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα σε όλους τους επικεφαλής των τμημάτων 

Ανθρώπινου δυναμικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Υπηρεσιών που 

προαναφέρθηκαν με συνοπτική περιγραφή του σκοπού της διπλωματικής εργασίας 

και ζητήθηκαν πιθανά σχόλιά τους.  

Κατόπιν και με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαμορφώθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο. Μοιράστηκαν για σχολιασμό σε κάποιους εργαζόμενους των 

οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά. Με βάση όλες τις υποδείξεις 

διορθώθηκαν κάποια σημεία που προκαλούσαν σύγχυση ή περιείχαν ασάφειες και 

διαμορφώθηκε το οριστικό ερωτηματολόγιο το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα 

στα Αγγλικά. 

Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά το Δεκέμβριο του 2007 σε όλους 

τους επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού των 24 Ευρωπαϊκών 

Κοινοτικών Υπηρεσιών με την παράκληση να τα προωθήσουν στους εκπατρισμένους 

που απασχολούνται στην υπηρεσία τους. Οι χώρες24: στις οποίες βρίσκονται οι 

αποκεντρωμένες αυτές υπηρεσίες είναι : Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τέσσερις επικεφαλής 

απάντησαν ηλεκτρονικά ότι για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή των 

Υπηρεσιών τους στην έρευνα. Μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της 

έρευνας στάλθηκαν και πάλι υπενθυμιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα προκειμένου να 

δοθεί μία μικρή παράταση για την υποβολή επιπλέον ερωτηματολογίων από όσους 

το επιθυμούσαν. 

                                            
24 http://europa.eu/agencies/inyourcountry/index_en.htm (accessed in 1/11/2007) 
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Ο τρόπος αποστολής και παραλαβής των ερωτηματολογίων ήταν 

ηλεκτρονικός και για τη διασφάλιση του αισθήματος της εμπιστευτικότητας δόθηκε η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να στείλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της καθηγήτριας που επιβλέπει την έρευνα. Όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο αποστολής του ερωτηματολογίου καθώς και 

τους σκοπούς της έρευνας περιγράφηκαν στη συνοδευτική επιστολή που συνόδευσε 

το ερωτηματολόγιο και παρατίθεται στο παράρτημα. 

Παραλήφθησαν συνολικά συμπληρωμένα 39 ερωτηματολόγια. Από τις 24 

υπηρεσίες25, οι 4 αρνήθηκαν να συμμετέχουν. Οι δυσκολίες στην πρόσβαση ήταν 

πολύ μεγάλες όπως και η απόλυτη εξάρτησή μας από τους επικεφαλής των 

τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού. Η περίοδος που αποστάλησαν τα 

ερωτηματολόγια δεν ήταν η ιδανικότερη καθώς από τις 21 Δεκεμβρίου 2007 έως και 

τις 2 Ιανουαρίου 2008 όλες αυτές οι υπηρεσίες ήταν κλειστές λόγω των 

Χριστουγεννιάτικων εορτών. Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος για την 

παράδοση της συγκεκριμένης έρευνας δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω παράταση της 

καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πέραν της 31ης 

Ιανουαρίου 2008. 

 

 

                                            
25 Δύο υπηρεσίες εξ αυτών ιδρύθηκαν μέσα στο 2007 και ως εκ τούτου υπάρχει η πιθανότητα να μην 
μπορούσαν να συμμετέχουν λόγω φόρτου εργασίας για την οργάνωση των διαδικασιών τους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

Το ερωτηματολόγιο που είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα, αποτελείται από 

δεκαεννέα ερωτήματα ενώ χωρίζεται με μη διακριτό τρόπο σε οκτώ μέρη. 

Το πρώτο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις 1 έως και 8 και καλύπτει 

πληροφοριακά θέματα όπως η χώρα καταγωγής, η χώρα υποδοχής, ηλικία, τύπος 

εργασιακής απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων (αν υπάρχουν), 

χρόνια απασχόλησης στο εξωτερικό και αν η οικογένεια του εκπατρισμένου 

συνοδεύει τον εργαζόμενο στο εξωτερικό στην παρούσα εργασιακή θέση. 

Το δεύτερο μέρος που εξετάζει την πραγματοποίηση διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης (pre-departure cross cultural training) αποτελείται από τις ερωτήσεις 9 

έως 11. Η ερώτηση 9 χρησιμοποιεί τις διατυπώσεις της Caligiuri (2000)26 και εξετάζει 

τον βαθμό πραγματοποίησης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τον τρόπο που το 

αντιλαμβάνεται και το αξιολογεί ο εκπατρισμένος. Ενδεικτικά κάποιες διατυπώσεις 

είναι: “Rate the pre-departure preparation/training for your current International 

assignment the organisation provided for you in: Business issues, Housing/shopping, 

Medical facilities “. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert από 1= poor 

έως 5=Outstanding, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 0= Not Applicable.  

Η ερώτηση 10 δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και ακολουθεί την ίδια 

φιλοσοφία με την ερώτηση 9, εστιάζοντας στην διαπολιτισμική εκπαίδευση των 

μελών της οικογένειας (σύζυγος και τέκνα). Οι διατυπώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι: «Rate your Family’s pre-departure preparation/training for your current 

International assignment the organisation provided in: Training of your children, 

                                            
26 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.64 
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Training of your spouse, Training of the host country language to the members of 

your family”. Η κλίμακα αξιολόγησης Likert που χρησιμοποιείται είναι από από 1= 

poor έως 5=Outstanding, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 0= Not Applicable. Η 

αξιοπιστία των στοιχείων της ερώτησης 10 είναι a=0,89 πράγμα που δείχνει ότι η 

κλίμακα διαθέτει καλή αξιοπιστία.Πριν την ερώτηση υπάρχει σχετική σημείωση που 

παραπέμπει τους εκπατρισμένους που δεν έχουν σύζυγο/ τέκνα να συνεχίσουν στην 

ερώτηση 11. 

Ενώ οι ερωτήσεις 9 και 10 εξετάζουν τον βαθμό πραγματοποίησης (έτσι όπως το 

αντιλαμβάνεται ο εκπατρισμένος) της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η ερώτηση 11 

εξετάζει την συνάφεια της εκπαίδευσης με τις ανάγκες του εκπατρισμένου. Έτσι, με 

την διατύπωση που χρησιμοποίησαν οι Caligiuri et al. (2001)27 επιχειρείται η 

διερεύνηση του βαθμού αντίληψης από τους εκπατρισμένους ως «σημαντικής» της 

παρεχόμενης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά κάποιες διατυπώσεις της 

ερώτησης είναι: «How important was the information you received during your pre-

departure training in: Business issues, Housing/shopping, Medical facilities”. Τα 

πεδία που καλύπτονται προς αξιολόγηση είναι τα ίδια που αναφέρονται στις 

ερωτήσεις 9 και 10. Η αξιολόγηση γίνεται με την κλίμακα Likert από 1=Very 

unimportant έως 5= Very Important, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 0= Not 

Applicable.  

Το τρίτο μέρος εξετάζει τα κίνητρα (motives) των εκπατρισμένων και 

αποτελείται από την ερώτηση 12. Η διατύπωση χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας εν μέρει την διατύπωση του Hippler (2007): 

“Evaluate the extent to which each motive below had influenced your decision to 

accept this International assignment: 

                                            
27 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.90 
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a) Personality development 

b) International Career development 

c) Personal development…” 

• Τα κίνητρα που αναφέρονται στην ερώτηση είναι αυτά που 

εμφανίζονται στην πλειονότητα των ερευνών.  

H κλίμακα αξιολόγησης Likert που χρησιμοποιείται είναι από 1= Not at all έως 4= To 

a great extent. Η αξιοπιστία των στοιχείων της ερώτησης 12 είναι a=0,56 πράγμα 

που δείχνει ότι η κλίμακα διαθέτει μέτρια αξιοπιστία. 

Το τέταρτο μέρος εξετάζει την προσαρμοστικότητα των εκπατρισμένων. 

Αυτή διαχωρίζεται σε τέσσερις διαστάσεις (Black, Mendenhall and Oddou, 1991), 

όπου  

α) την οικογενειακή προσαρμοστικότητα (family adjustment) αποτελεί η 

ερώτηση 13. Η ερώτηση αποτελείται από 3 στοιχεία, η διατύπωση των οποίων 

χρησιμοποιήθηκε από την Caligiuri (2000)28 και διατυπώθηκε ως εξής: 

«Rate how well: 

- your spouse/children speak the host country language 

- your spouse/children interact with host nationals 

- your spouse/children have adjusted to living in the host country in 

general” 

Η κλίμακα αξιολόγησης Likert είναι από 1= poor έως 5= outstanding.  

Η ερώτηση 14 αποτελείται από 12 στοιχεία και διερευνά τον βαθμό 

προσαρμοστικότητας του εκπατρισμένου.  

                                            
28 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.83 
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β)Η γενική προσαρμοστικότητα (General adjustment) περιγράφεται από τα 

πρώτα 6 στοιχεία της ερώτησης 14. Η διατύπωση χρησιμοποιήθηκε από τον Black 

(1988)29 και ενδεικτικά κάποιες φράσεις είναι: 

«How adjusted are you: 

- to the transportation system in this host country 

- to the weather in this host country 

- to shopping in this host country…” 

Η κλίμακα βαθμολόγησης Likert αποτελείται από το 1= Not adjusted at all έως 5= 

Very well adjusted.  

γ) η κοινωνική προσαρμοστικότητα (Interaction adjustment) μετράται στα 

στοιχεία 7 και 8 με διατυπώσεις που χρησιμοποίησε ο Black (1988)30 και η ακριβής 

διατύπωση είναι: 

«How adjusted are you: 

- to dealing with host nationals outside your organisation? 

- to interaction with host nationals in general? “ 

Η κλίμακα βαθμολόγησης Likert αποτελείται από το 1= Not adjusted at all έως 5= 

Very well adjusted.  

δ) Ακολούθως, στην ίδια ερώτηση και στα στοιχεία 9 έως και 12 μετράται η 

εργασιακή προσαρμοστικότητα (work adjustment) με διατυπώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον Black (1988;1990)31: “How adjusted are  you: 

- to your job and responsibilities 

- to working with host national co-workers 

- to working with other international co-workers 

- in your performance standards” 
                                            
29 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.80 
30 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.83 
31 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.77 
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Η κλίμακα βαθμολόγησης Likert αποτελείται από το 1= Not adjusted at all έως 5= 

Very well adjusted.  

Το πέμπτο μέρος μετρά τη γλωσσική δεξιότητα (language skills) του 

εκπατρισμένου μέσα από ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

από την Caligiuri (2000). Η διατύπωση της ερώτησης 15 είναι: «Describe your ability 

to speak the language of this host country”. Οι επιλογές για την αυτοαξιολόγηση είναι 

οι παρακάτω: 

1= I do not know the language of this host country 

2= I am limited to very short and simple phrases 

3= I know basic grammatical structure and speak with a limited vocabulary 

4= I understand conversation on simple topics 

5= I am fluent in the language of this host country 

 

Το έκτο μέρος με την ερώτηση 16 αποτελεί ένα εργαλείο ταυτοποίησης των 

προσωπικών χαρακτηριστικών του εκπατρισμένου χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

των Rammstedt και John (2007)32. Ειδικότερα, τα στοιχεία 1 και 7 (αντίστροφη 

ερώτηση) μετρούν την δεκτικότητα (openness). Τα στοιχεία 2 και 8 (αντίστροφη 

ερώτηση) μετρούν την εξωστρέφεια (extraversion). Τα στοιχεία 3 και 9 (αντίστροφη 

ερώτηση) μετρούν την ευπροσηγορία (agreeableness), τα στοιχεία 4 και 10 

(αντίστροφη ερώτηση) μετρούν την ευσυνειδησία (conscientiousness) ενώ τα 

στοιχεία 5 και 6 (αντίστροφη ερώτηση) μετρούν τον νευρωτισμό (neuroticism). 

Ενδεικτικά η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στην ερώτηση 16 είναι: “How well do 

the following statements describe your personality: 

- I see myself as someone who has an active imagination 

                                            
32 Δείκτης αξιοπιστίας Εξωστρέφειας a=0.87, Ευπροσηγορίας a=0.66, Δεκτικότητας a=0.78, 
Ευσυνειδησία (conscientiousness)ς a= 0.83, Νευρωτισμού a= 0.71 
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- I see myself as someone who is outgoing, sociable 

- I see myself as someone who is generally trusting…” 

H κλίμακα αξιολόγησης Likert είναι από 1= strongly disagree έως 5= strongly agree. 

Η αξιοπιστία των στοιχείων της ερώτησης 16 για τα πέντε στοιχεία της 

προσωπικότητας εμφανίζει τις ίδιες αδυναμίες με τους Rammstedt και John (2007)33

Στο έβδομο μέρος αξιολογείται γενικότερα η αντίληψη των εκπατρισμένων 

σχετικά με την ικανοποίηση που νιώθουν και αποτελείται από την ερώτηση 17 η 

οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και διατυπώνεται ως εξής: 

«Evaluate the extent to which you are satisfied with your present assignment”. Η 

κλίμακα Likert είναι από 1= not at all έως 4= to a great extent.  

Το όγδοο μέρος διερευνά τις προθέσεις των εκπατρισμένων για το μέλλον 

μέσω των ερωτήσεων 18 και 19. Η ερώτηση 18 (αντίστροφη ερώτηση) χρησιμοποιεί 

μία από τις διατυπώσεις της Caligiuri (2000)34: «Would you like to terminate this 

expatriate assignment earlier than expected?” και η κλίμακα Likert είναι από 1= 

definitely no έως 4= definitely yes. 

Η ερώτηση 19 δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, αποτελείται από 4 

στοιχεία η διατύπωση των οποίων είναι η ακόλουθη: «Evaluate the extent to which 

the reasons below can become critical enough to force you to resign from your 

present assignment: 

- Job related resons 

- Family reasons 

- Personal reasons 

- Host-country related reasons» 

                                            
33 Δεκτικότητα a=0.78, Εξωστρέφεια: a= 0.74, Ευπροσηγορία: a= 0.44, Ευσυνειδησία: a= 0.50, Νευρωτισμός: a= 0.71 

34 Δείκτης αξιοπιστίας a=0.82 
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Η κλίμακα Likert είναι από 1= not at all έως 4= to a great extent. Η αξιοπιστία των 4 

στοιχείων της ερώτησης 19 είναι a=0,72 πράγμα που δείχνει ότι η κλίμακα διαθέτει 

καλή αξιοπιστία. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου SPSS for Windows 8.0.0 και του λογισμικού Microsoft Office Excel 2003 

SP2. 

Πριν την καταχώρηση των στοιχείων προηγήθηκε η κωδικοποίηση του 

ερωτηματολογίου ώστε κάθε στοιχείο των ερωτήσεων να αποτελεί μοναδική 

μεταβλητή. Συνολικά δημιουργήθηκαν 73 μεταβλητές των οποίων ο αναλυτικός 

πίνακας βρίσκεται στο παράρτημα. Με την επιλογή Transform/ Recode/ Into different 

Variables έγινε η μετατροπή των αρνητικών ερωτήσεων δηλαδή οι ερωτήσεις 

16.6,16.7,16.8,16.9,16.10 και 18 οι οποίες ονομάστηκαν αντίστοιχα 16.6R, 16.7R, 

16.8R, 16.9R, 16.10R, 18R. 

Με την επιλογή Transform/compute δημιουργήθηκαν μεταβλητές για τις 

ομάδες predeparture training, relevance of predeparture training, motive-groups, 

family adjustment, general adjustment, work adjustment, openness, agreeableness, 

extraversion, neurotism, consciousness. Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την 

κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές αθροίστηκαν ώστε να προκύψει ο 

αριθμητικός μέσος όρος με την εντολή mean (x,ψ,..,z).  

Για την περιγραφή του δείγματος έγινε επεξεργασία με την εντολή Statistics/ 

Summarize/Frequencies και Statistics/Summarize/Descriptives ενώ για την 

ομαδοποίηση των μεταβλητών 1 (χώρα καταγωγής) και 2 (χώρα υποδοχής), 

χρησιμοποιήθηκε η εντολή Data/short/Ascending του ΜsExcel. 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας a (Cronbach’s alpha) έγινε επεξεργασία με 

την εντολή Statistics/scale/Reliability Analysis ενώ για τη διερεύνηση των 
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συντελεστών συσχετίσεων (συσχέτιση Pearson) μεταξύ των μεταβλητών έγινε 

επεξεργασία με την εντολή Statistics/Correlate/Bivariate.  

Η διαχείριση των απουσών τιμών έγινε με την εντολή Missing values/discrete 

missing values και ως διακριτή τιμή για τον συμβολισμό της απούσας τιμής μιας 

μεταβλητής ορίστηκε ο αριθμός 9. 

Τέλος για την ορθότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμος ο 

διαχωρισμός του δείγματος σε: παντρεμένους, ανύπαντρους, εργαζόμενους με 

παιδιά, εργαζόμενους χωρίς παιδιά και σε άτομα με μεγάλη/ μικρή προϋπηρεσία στο 

εξωτερικό, δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση καθώς και η προυπηρεσία στο 

εξωτερικό θεωρούνται ότι είναι παράγοντες που επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις 

απόψεις των εκπατρισμένων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι συνολικά τριάντα εννέα (39) από 16 

χώρες. Οι χώρες καταγωγής είναι: οι Βουλγαρία (1 άτομο), Δανία (1 άτομο), 

Εσθονία (4 άτομα), Φινλανδία (2 άτομα), Γαλλία (2 άτομα), Γερμανία (3 άτομα), 

Ελλάδα (10 άτομα), Ιρλανδία (1 άτομο), Ιταλία (2 άτομα), Μάλτα (1 άτομο), Πολωνία 

(2 άτομα), Πορτογαλία (3 άτομα), Ρουμανία (1 άτομο), Ισπανία (1 άτομο), Κάτω 

χώρες (2 άτομα) και Ηνωμένο Βασίλειο (3 άτομα). Οι χώρες υποδοχής στις οποίες 

εργάζονται οι εκπατρισμένοι φαίνονται παρακάτω στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Χώρες καταγωγής συμμετεχόντων 
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 4 

ΒΕΛΓΙΟ 2 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3 

ΓΑΛΛΙΑ 1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 

ΕΛΛΑΔΑ 9 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 13 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

Στο παρακάτω σχήμα 7 φαίνεται η ηλικιακή κατανομή του δείγματος: 
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Σχήμα 7 :Ηλικιακή κατανομή δείγματος 
 

 

Διαπιστώνεται πως το 5,1% είναι 25-30 ετών, το 10,3% είναι 30-35 ετών, το 

30,8% είναι 35-40 ετών, το 33,3% είναι 40-45 ετών, το 2,6% είναι 45-50 ετών, το 

15,4% είναι 50-55 ετών και το 2,6% είναι πάνω από 55 ετών. Συνεπάγεται ότι η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει ηλικία μεταξύ 35 και 45 ετών. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 

΄Οπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα 2, το 46,2% των συμμετεχόντων 

έχουν μόνιμες θέσεις (EU-Officials), το 46,2% είναι προσωρινοί υπάλληλοι 

(temporary agents) ενώ το 7,7% είναι συμβασιούχοι (contract agents). 

 

Πίνακας 2: Εργασιακή κατάσταση του δείγματος 
 Frequ

ency
Percent

Valid EU-Official 18 46,2 
Temporary 

Agent 
18 46,2 

Contract Agent 3 7,7 
Total 39 100,0 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 

Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων φαίνεται στο σχήμα 8. Η 

πλειοψηφία των εκπατρισμένων (56,4%) είναι παντρεμένοι, το 17,9% είναι 

χωρισμένοι ή σε διάσταση, το 20,5% είναι ανύπαντροι και το 5,1% συζούν με τον/την 

σύντροφό τους. 
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Cohabitated

Never Mar ried

Divorced/Separated

Married

 
Σχήμα 8: Οικογενειακή κατάσταση συμμετεχόντων 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ  
 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3,το 57,9% του δείγματος (Ν=38) έχουν παιδιά 

ενώ το 42,1% δεν έχουν. 

 

Πίνακας 3: Τέκνα συμμετεχόντων 
 Frequency Percent Valid 

Percent
Cumulativ
e Percent

Valid yes 22 56,4 57,9 57,9
No 16 41,0 42,1 100,0

Total 38 97,4 100,0
Missing 9 1 2,6

Total  39 100,0
 

 

Στο σχήμα 9, φαίνεται ότι από αυτούς που έχουν παιδιά, το 36,4% έχουν 1 

παιδί, το 50% έχουν 2 παιδιά, το 9,1% έχουν 3 παιδιά ενώ το 4,5% έχουν 4 παιδιά. 
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Σχήμα 9: Αριθμός τέκνων συμμετεχόντων 
 

 
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 

 

Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι η πλειοψηφία (75,8%) των 

συντρόφων/οικογενειών ακολούθησαν τον εκπατρισμένο στη νέα του εργασία, ενώ το 

24,2% παρέμειναν στην χώρα τους. 

 

Πίνακας 4: Ποσοστό οικογενειών/συντρόφων που ακολούθησαν στον εκπατρισμό 
 Frequency Valid 

Percent
Cumulativ
e Percent

Valid yes 25 75,8 75,8 
no 8 24,2 100,0 

Total 33 100,0  
Missing 9 6   

Total  39 100,0
 

 

 75



Τα στοιχεία της έως τώρα περιγραφικής στατιστικής δείχνουν ότι το δείγμα 

είναι εξαιρετικά ανομοιογενές, ειδικά στα επί μέρους στοιχεία της οικογενειακής 

κατάστασης, και της διεθνούς προϋπηρεσίας όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες 

διακυμάνσεις. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν αναξιόπιστες γενικεύσεις και για να 

υπάρχει καλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα, γίνεται τμηματοποίηση του 

δείγματος σύμφωνα με κάποιες κατηγορίες. Αυτές είναι:  

• παντρεμένοι/ανύπαντροι. Στην κατηγορία των παντρεμένων 

εντάσσονται και αυτοί που συζούν, ενώ στην κατηγορία των 

ανύπαντρων εντάσονται οι χωρισμένοι/ σε διάσταση, αυτοί που δεν 

παντρεύτηκαν ποτέ και οι χήροι. 

• εργαζόμενοι με παιδιά/ εργαζόμενοι χωρίς παιδιά. Στους 

εργαζόμενους με παιδιά εντάσσονται όλοι όσοι έχουν τα παιδιά τους 

στον εκπατρισμό. 

• εργαζόμενοι με μεγάλη/ μικρή προυπηρεσία .Μεγάλη προυπηρεσία 

θεωρείται ότι έχουν αυτοί που έχουν από 7 και πάνω έτη, ενώ μικρή 

προυπηρεσία όσοι έχουν λιγότερο από 6.9 έτη. Παρακάτω αναλύεται η 

μέθοδος προσδιορισμού των 7 ετών ως το σημείο διαχωρισμού του 

δείγματος. 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5 και το σχήμα 10, το δείγμα παρουσιάζει 

μεγάλη ανομοιογένεια σε ότι αφορά τα χρόνια της προηγούμενης εργασιακής 

εμπειρίας στο εξωτερικό.  

Με τη βοήθεια του ιστογράμματος του σχήματος 10, και δεδομένου ότι η 

διάμεσος είναι median=7,00 πραγματοποιήθηκε ένας διαχωρισμός του δείγματος σε 

αυτούς που έχουν μικρή και σε αυτούς που έχουν μεγάλη προϋπηρεσία (σχήμα 11), 

ορίζοντας ως το σημείο διαχωρισμού τη διάμεσο (median). 

 

Πίνακας  5 : Έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό 
ΕΤΗ 

ΠΡΟΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ 

Frequency Valid
Percent

Valid 0,20 1 2,6 
1 1 2,6 
2 3 7,7 
3 5 12,8 
4 1 2,6 
5 1 2,6 

5,2 1 2,6 
6 6 15,4 
7 2 5,1 
8 4 10,3 
9 6 15,4 

11 2 5,1 
13 2 5,1 
16 1 2,6 
20 2 5,1 
40 1 2,6 

Total 39 100,0
Valid 39
Mean 8.11

Median 7.00
St. dev 6.98
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Σχήμα 10: Έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό 
 

 

Έτσι, προκύπτει το σχήμα 11 στο οποίο παρατηρείται ότι 

51,3%

48,7%

High

low

 

Σχήμα 11:Διαχωρισμός δείγματος σε άτομα με χαμηλή- υψηλή προϋπηρεσία 
 
 

το 48,7% του δείγματος έχουν μικρή προυπηρεσία, ενώ το 51,3% του δείγματος 

έχουν μεγάλη εργασιακή προϋπηρεσία στο εξωτερικό. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Αφού έγινε διαχωρισμός του δείγματος υπολογίστηκε ο βαθμός παροχής 

(πραγματοποίησης) της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η συνάφειά της όπως 

φαίνεται στον πίνακα 6 όπως αξιολογήθηκαν από τους ίδιους τους εκπατρισμένους. 

Τα αποτελέσματα στον πίνακα παρουσιάζονται ανά κατηγορία εκπατρισμένων και 

ανά θεματική περιοχή της εκπαίδευσης. 



Πίνακας  6: Αξιολόγηση παροχής και συνάφειας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπατρισμένων 
 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
BUSINESS 
ISSUES 

HOUSING 
SHOPPING 

MEDICAL 
FACILITIES 

RECREATIONAL 
ENTERTAINMENT 
FACILITIES 

SOCIAL 
CUSTOMS 

CULTURE 
SHOCK 

DOMINANT 
VALUES IN 
HOST 
COUNTRY 

FOREIGN 
LANGUAGE 
TRAINING 

TRAINING 
OF 
CHILDREN 

TRAINING 
OF 
SPOUSE 

LANGUAGE 
TRAINING 
TO FAMILY 
MEMBERS 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 1,38 1,46 1,33 1,08 1,13 1,04 1,13 1,25 1,00 1,08 1,21 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 1,87 2,00 2,27 1,93 1,47 1,00 1,33 1,73    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 1,53 1,47 1,37 1,05 1,16 1,05 1,16 1,42 0,95 1,11 1,11 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΙΔΙΑ 1,60 1,85 2,00 1,75 1,35 1,00 1,25 1,45  0,63 1,00 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,89 1,89 1,89 1,63 1,47 1,00 1,32 1,89 1,88 1,27 1,45 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,25 1,45 1,50 1,20 1,05 1,05 1,10 1,00 1,00 0,75 0,81 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 1,92 2,29 2,33 1,46 1,46 1,50 1,46 2,04 2,05 1,67 1,71 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 3,33 3,20 3,27 2,20 2,73 2,07 2,73 2,60    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 2,11 2,68 2,74 1,63 1,63 1,68 1,63 2,37 1,58 1,89 2,00 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΙΔΙΑ 2,80 2,60 2,65 1,85 2,25 1,75 2,25 2,15  0,44 0,33 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 2,47 2,74 2,74 1,68 2,00 1,53 2,00 2,42 1,86 1,64 1,64 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 2,45 2,55 2,65 1,80 1,90 1,90 1,90 2,10 1,42 1,29 1,35 

 

 



Από τον πίνακα φαίνεται ότι: 

• Οι παντρεμένοι έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση (1,4) σε θέματα κατοικίας και 

τοπικής αγοράς ενώ θεωρούν πιο σημαντικά (2,33) τα θέματα ιατρικής 

φροντίδας και περίθαλψης. Οι ανύπαντροι έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση 

(2,27) σε θέματα ιατρικής περίθαλψης και θεωρούν πιο σημαντική(3,33)  την 

εκπαίδευση σε επαγγελματικά θέματα. 

• Οι εργαζόμενοι με παιδιά έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση (1,53)  σε 

επαγγελματικά θέματα ενώ θεωρούν πιο σημαντικά (2,74) τα θέματα ιατρικής 

περίθαλψης. 

• Οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση (2,0) σε 

θέματα ιατρικής περίθαλψης ενώ θεωρούν πιο σημαντικά (2,80) τα 

επαγγελματικά θέματα. 

• Οι εργαζόμενοι με μικρή προϋπηρεσία έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση 

(1,89) σε θέματα επαγγελματικά, τοπικής αγοράς και θέματα κατοικίας, σε 

θέματα ιατρικής περίθαλψης και εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

και θεωρούν πιο σημαντικά (2,74) τα θέματα κατοικίας και τοπικής αγοράς. 

• Οι εργαζόμενοι με μεγάλη προυπηρεσία έλαβαν μεγαλύτερη εκπαίδευση 

(1,50) σε θέματα ιατρικής περίθαλψης και ταυτόχρονα τα θεωρούν και ως πιο 

σημαντικά (2,65) .  

 

Η εκπαίδευση στο σύνολο των θεμάτων που καλύφθηκαν στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αξιολογήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες από «φτωχή» (poor) έως 

«επαρκή» (fair) (αφού οι μέσοι όροι του πίνακα δεν ξεπερνούν το 2 που αντιστοιχεί 

στον χαρακτηρισμό ‘fair’ της κλίμακας αξιολόγησης). Επίσης, φαίνεται ότι η 

εκπαίδευση επικεντρώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό σε θέματα που η κάθε κατηγορία 



εκπατρισμένων (με εξαίρεση αυτούς με μεγάλη προυπηρεσία) θεωρούσε λιγότερο 

σημαντική. Παρατηρούμε πως οι εργαζόμενοι που έχουν οικογένεια, θεωρούν 

σημαντικότερα τα θέματα ιατρικής φροντίδας. Αντίθετα, οι ανύπαντροι και οι 

εργαζόμενοι χωρίς παιδιά, προτιμούν να δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε 

επαγγελματικά θέματα. Οι εργαζόμενοι με μικρή προυπηρεσία, πιθανόν λόγω του 

άγχους της εγκατάστασης και των αλλαγών που συμβαίνουν σε μία ξένη χώρα, 

προτιμούν τα θέματα κατοικίας και τοπικής αγοράς. 

 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

Ο πίνακας 16 με τα κίνητρα των εκπατρισμένων που παρατίθεται στο 

παράρτημα, είναι ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα σειρά (υπολογίζοντας τα κίνητρα 

που έχουν αξιολογηθεί από τον βαθμό 3 «to a moderate extent» (και πάνω). Με 

βάση τον πίνακα, τα κίνητρα ώστε να αποδεχθούν τον εκπατρισμό είναι (ανά 

κατηγορία εργαζόμενων) τα παρακάτω: 

 

• Για τους παντρεμένους : η ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal development), 

οικονομικοί λόγοι, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η διεθνής επαγγελματική 

ανάπτυξη και η θετική διάθεση για αλλαγή. 

• Για τους ανύπαντρους : η διεθνής επαγγελματική ανάπτυξη, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων (personal development), οικονομικοί λόγοι, η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, η αναζήτηση επαγγελματικής πρόκλησης και η θετική 

διάθεση για αλλαγή. 
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• Για τους εργαζόμενους με παιδιά : η διεθνής επαγγελματική ανάπτυξη, η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal 

development), οικονομικοί λόγοι, η αναζήτηση επαγγελματικής πρόκλησης, η 

θετική διάθεση για αλλαγή. 

• Για τους εργαζόμενους χωρίς παιδιά : ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal 

development), οικονομικοί λόγοι, η διεθνής επαγγελματική ανάπτυξη, η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, η θετική διάθεση για αλλαγή. 

• Για τους εργαζόμενους με μικρή προυπηρεσία : ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(personal development), η ανάπτυξη της προσωπικότητας, οικονομικοί λόγοι, 

η διεθνής επαγγελματική ανάπτυξη, η θετική διάθεση για αλλαγή και η 

αναζήτηση επαγγελματικής πρόκλησης. 

• Για τους εργαζόμενους με μεγάλη προυπηρεσία: η διεθνής επαγγελματική 

ανάπτυξη, οικονομικοί λόγοι, ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal development) και 

η ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 

Συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες «οικογενειακή κατάσταση» και «χρόνια 

προυπηρεσίας» δεν φαίνεται να διαφοροποιούν τα κίνητρα των εργαζομένων για 

αποδοχή του εκπατρισμού. Αν δούμε τώρα τα κίνητρα στο σύνολο των 

εκπατρισμένων παρατηρούμε ότι τα ευρήματα συμφωνούν με άλλους ερευνητές. 

Συγκεκριμένα στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι στο σύνολο των εκπατρισμένων και 

με φθίνουσα σειρά σημαντικότητας τα κίνητρα που ωθούν τους εργαζόμενους σε 

αποδοχή του εκπατρισμού είναι: 
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Πίνακας  7: Ιεράρχηση κινήτρων ανάλογα με την σημαντικότητά τους στο σύνολο των 
εκπατρισμένων 

N Mean Std. 
Deviation

q12_3 39 3,46 ,60
q12_2 39 3,41 ,82
q12_6 39 3,41 ,72
q12_1 39 3,36 ,81
q12_4 39 3,08 ,98
q12_5 39 3,00 ,95
q12_8 39 2,54 1,00
q12_9 39 2,03 1,25

q12_10 39 1,90 1,14
q12_7 39 1,72 1,05

Valid N 
(listwise)

39 

 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal development) (mean= 3.46 s.d=0.60),  

• τα οικονομικά κίνητρα (mean 3.41 s.d.=0.72),  

• η διεθνής επαγγελματική ανάπτυξη (mean=3.41 s.d=0.82),  

• η ανάπτυξη της προσωπικότητας (mean=3.36 s.d.=0.81),  

• η θετική διάθεση για αλλαγή (mean=3.08 s.d.=0.98) και  

• η αναζήτηση επαγγελματικής πρόκλησης (mean=3.00 s.d.=0.95). 

Τα αποτελέσματα είναι σε πλήρη συμφωνία με: 

 την μελέτη των Suutari και Brewster (2000) οι οποίοι διερευνώντας τα κίνητρα σε 

Officials (εργαζόμενους σε διεθνείς οργανισμούς) βρήκαν ότι τα κίνητρα ήταν οι 

οικονομικές απολαβές, το προσωπικό ενδιαφέρον για διεθνή καριέρα και η 

θέληση για νέες εμπειρίες.  

 τους Miller και Cheng (1978) που ανέφεραν ως βασικά κίνητρα τα: οικονομικά 

κίνητρα, το ενδιαφέρον για διεθνή εμπειρία και ευκαιρία για επαγγελματική 

ανέλιξη  

 τον Dunbar (1992) που υποστηρίζει ότι τα οικονομικά κίνητρα, η αύξηση 

μισθού και η επιθυμία για διαβίωση σε ξένη χώρα είναι μερικά από τα κίνητρα 

που ωθούν τους εργαζόμενους στην αποδοχή μιας πρότασης εκπατρισμού.  
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ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 

 

 

Στον πίνακα 8, παρατηρείται ο βαθμός προσαρμοστικότητας σε κάθε μία από 

τις διαστάσεις της, ανάλογα με την κάθε κατηγορία εκπατρισμένων. 

 

Πίνακας  8: Βαθμός προσαρμοστικότητας ανά διάσταση και ανά κατηγορία εκπατρισμένων 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(FAMILY ADJUSTMENT) 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(GENERAL 

ADJUSTMENT) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(INTERACTION 

ADJUSTMENT) 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(WORK ADJUSTMENT) 

 Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 3,2222 1,2105 3,9583 ,6064 3,6458 ,8005 4,2917 ,3878

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ   3,9778 ,5377 3,8333 ,8165 4,2333 ,6909

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

3,5965 1,0219 3,9474 ,5473 3,6316 ,7789 4,2368 ,3483

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 

2,0556 ,9047 3,9833 ,6115 3,8000 ,8335 4,3000 ,6469

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2,5455 ,9692 3,9737 ,6509 3,7105 ,8550 4,3158 ,4919

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3,7619 1,0815 3,9583 ,5069 3,7250 ,7691 4,2250 ,5495
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Παρατηρείται ότι: 

• Μεγαλύτερο βαθμό οικογενειακής προσαρμοστικότητας (3,76) έχουν οι 

εργαζόμενοι με μεγάλη προυπηρεσία,  

• μεγαλύτερο βαθμό γενικής προσαρμοστικότητας (3,98) έχουν οι 

εργαζόμενοι με παιδιά,  

• μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικής προσαρμοστικότητας (3,83) έχουν οι 

ανύπαντροι και  

• μεγαλύτερο βαθμό εργασιακής προσαρμοστικότητας (4,31) έχουν οι 

εργαζόμενοι με μικρή προυπηρεσία. 

 

Φαίνεται επίσης ότι η εργασιακή προσαρμοστικότητα είναι η διάσταση που σε 

όλες τις κατηγορίες των εκπατρισμένων έχει τον μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις 

υπόλοιπες διαστάσεις προσαρμοστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοσμένοι εργασιακά. 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

Από τον πίνακα 9 συμπεραίνουμε ότι οι εκπατρισμένοι με μεγάλη 

προυπηρεσία γνωρίζουν καλύτερα την γλώσσα της χώρας υποδοχής. Ακολουθούν 

οι εργαζόμενοι με παιδιά και οι παντρεμένοι.  

 

Πίνακας  9: Αυτοαξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων ανά κατηγορία εργαζόμενου 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 Mean Std. Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 3,46 1,77

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 3,07 1,75

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 3,89 1,52

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 2,75 1,80

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 2,68 1,80

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 3,90 1,52

 
 

Λιγότερο από όλους την γλώσσα της χώρας υποδοχής γνωρίζουν οι εργαζόμενοι με 

μικρή προυπηρεσία κάτι μάλλον αναμενόμενο δεδομένου ότι η εκμάθηση ξένης 

γλώσσας απαιτεί κάποιο χρόνο. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 
 
 

Στον πίνακα 10 φαίνονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας ανά κατηγορία εκπατρισμένων. Το χαρακτηριστικό της 

Ευπροσηγορίας (Agreeableness) έχει εξαιρεθεί λόγω του μη αποδεκτού δείκτη 

αξιοπιστίας που έχει παρουσιάσει η κλίμακα μέτρησης του χαρακτηριστικού αυτού 

(a=0.4429) 

 

Πίνακας  10: Χαρακτηριστικά προσωπικότητας ανά κατηγορία εκπατρισμένων 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 

 ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(OPENESS) 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

(EXTRAVERSION) 

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ 

(CONSCIENTIOUSNESS) 

ΝΕΥΡΩΤΙΣΜΟΣ 

(NEUROTICISM) 

 Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 7,0000 1,7446 6,5417 1,3507 8,5833 1,0180 4,9583 1,5458

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 7,3333 1,7182 7,2667 1,6242 8,2000 1,0142 5,4000 1,9198

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

7,2632 1,5931 6,6842 1,2496 8,5789 1,0174 5,2632 1,6945

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 

7,0000 1,8638 6,9500 1,7006 8,3000 1,0311 5,0000 1,7168

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

6,8421 1,7083 6,7895 1,2283 8,3158 ,9459 4,8421 1,6077

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7,4000 1,7290 6,8500 1,7252 8,5500 1,0990 5,4000 1,7592

 
Από τον πίνακα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
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• Το χαρακτηριστικό της δεκτικότητας το παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

οι εργαζόμενοι με μεγάλη προυπηρεσία, ίσως γιατί μετά από τόσα χρόνια 

εργασίας σε ξένο περιβάλλον καλλιεργήθηκε περισσότερο η θέλησή τους για 

νέες εμπειρίες, για μάθηση και αλλαγής σε ένα νέο περιβάλλον 

• Το χαρακτηριστικό της Εξωστρέφειας το παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

οι ανύπαντροι, ίσως γιατί δεδομένου της οικογενειακής τους κατάστασης 

έχουν την τάση σε μεγαλύτερο βαθμό να είναι κοινωνικοί και ομιλητικοί ώστε 

να κάνουν νέες γνωριμίες και να ενταχθούν κοινωνικά στο νέο περιβάλλον. 

• Το χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας το παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό οι εργαζόμενοι με παιδιά,  ίσως επειδή λόγω των οικογενειακών 

ευθυνών τείνουν να είναι υπεύθυνοι, όχι επιπόλαιοι και όχι παρορμητικοί. 

• Το χαρακτηριστικό του νευρωτισμού το παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

οι εργαζόμενοι με μεγάλη προυπηρεσία, ίσως επειδή μετά από τόσα χρόνια 

βιώνουν συχνότερα αρνητικά συναισθήματα και ανησυχία. 

 

Επίσης, από όλα τα χαρακτηριστικά, αυτό που όλοι οι εργαζόμενοι έχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα άλλα είναι το χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας. 

Μπορούμε δηλαδή να ισχυριστούμε πως όλοι οι συμμετέχοντες που είναι 

εκπατρισμένοι σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς είναι ευσυνείδητοι. Αυτό πιθανόν να 

δείχνει ότι η πολιτική επιλογής προσωπικού που εφαρμόζουν οι επικεφαλής των 

τμημάτων προσωπικού είναι τέτοια που να βοηθά στην επιλογή των στελεχών που 

έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτό το χαρακτηριστικό. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΩΡΙΝΟ 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟ 

 

Στον πίνακα 11 φαίνεται συγκεντρωτικά ο βαθμός ικανοποίησης από τον 

τωρινό εκπατρισμό ανά κατηγορία εκπατρισμένων. Αυτός προέκυψε από την 

αυτοαξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ως προς τον βαθμό που 

νιώθουν ικανοποιημένοι από τον εκπατρισμό. 

Παρατηρούμε ότι: 

 

Πίνακας  11: Βαθμός ικανοποίησης από τον τωρινό εκπατρισμό ανά κατηγορία εργαζόμενων 
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΩΡΙΝΟ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 

 Mean Std. Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 3,26 ,62

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 3,27 ,59

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 3,33 ,59

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 3,20 ,62

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 3,22 ,65

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 3,30 ,57

 

Παρόλο που δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εκπατρισμένους, 

ωστόσο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι  εργαζόμενοι με παιδιά είναι 

περισσότερο ευχαριστημένοι από τον εκπατρισμό (mean=3.33 s.d.=0.59) ενώ οι 

εκπατρισμένοι χωρίς παιδιά είναι λιγότερο ευχαριστημένοι (mean=3.20 

s.d.=0.62). ‘Ισως αυτό να οφείλεται στο ότι η παρουσία των παιδιών δίνει ένα 

αίσθημα ικανοποίησης διαφορετικό από αυτό που νιώθουν όσοι δεν έχουν παιδιά. 

Ίσως επίσης οι εργαζόμενοι που είναι γονείς να αξιολογούν με άλλα κριτήρια τον 
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βαθμό που νιώθουν ικανοποιημένοι (δεδομένου των διαφορετικών προτεραιοτήτων 

τους και συνθηκών) από τους εργαζόμενους που δεν έχουν παιδιά.  

Όλοι οι εκπατρισμένοι έχουν αξιολογήσει το επίπεδο της ικανοποίησης που 

νιώθουν για την τωρινή θέση εργασίας από «3= σε μέτριο βαθμό» (στην 4-βαθμη 

κλίμακα likert) και πάνω. 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 

Στον πίνακα 12 φαίνεται η πρόθεση για πρόωρη παραίτηση ανά κατηγορία 

εκπατρισμένων. 

 

Πίνακας  12: Πρόθεση για πρόωρη παραίτηση ανά κατηγορία εκπατρισμένων 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ                     

(1=ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ, 4= ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ) 
 Mean Std. Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 1,62 ,65

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 1,80 ,77

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 1,58 ,61

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 1,80 ,77

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,89 ,74

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1,50 ,61

 

Παρατηρείται ότι οι εκπατρισμένοι με μικρή εμπειρία φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερη πρόθεση για πρόωρη παραίτηση ενώ αντίθετα αυτοί με μεγάλη 

προυπηρεσία έχουν την μικρότερη πρόθεση από όλες τις κατηγορίες των 

εκπατρισμένων.  

Μία πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι η εμπειρία που αποκτά κάποιος μετά 

από πολλά χρόνια σε ένα ξένο περιβάλλον ίσως του δίνει γνώση και δυνατότητες να 

αντιμετωπίζει διαφορετικά τις σκέψεις του για πρόωρη παραίτηση και να διακρίνει αν 

οι λόγοι είναι περισσότερο παρορμητικοί παρά ουσιαστικοί. Μια περαιτέρω έρευνα 

που να εξετάζει διαχρονικά τις προθέσεις τους με το αν τελικά συνέβη πρόωρη 

παραίτηση καθώς και την διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν θα 

μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο σημειώνεται ότι στο σύνολο 

του δείγματος η πρόθεση για παραίτηση είναι κάτω από «2=μάλλον όχι» της 4-

βαθμης κλίμακας Likert. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 

 

Στον πίνακα 13 φαίνεται συγκεντρωτικά η αξιολόγηση ανά κατηγορία 

εκπατρισμένων των λόγων που πιθανόν να τους οδηγούσαν σε πρόωρη παραίτηση. 

Παρατηρούμε ότι: 

 

Πίνακας  13: Αξιολόγηση λόγων για ενδεχόμενη πρόωρη παραίτηση 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 2,58 ,93 3,04 1,00 2,38 ,88 2,04 1,04

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 2,47 1,25 2,87 1,13 2,07 1,03 1,67 ,82

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

2,53 ,90 3,05 ,97 2,53 ,90 2,53 ,90

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 

2,55 1,19 2,92 1,12 2,00 ,92 1,85 1,04

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2,53 1,07 3,21 1,12 2,16 1,01 1,89 ,94

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2,55 1,05 2,83 ,92 2,35 ,88 1,90 1,02

 

• Όλες οι κατηγορίες εκπατρισμένων θεωρούν τους οικογενειακούς λόγους ως 

τους πιο κρίσιμους και σημαντικούς ως προς την επίδραση για πρόωρη 

παραίτηση.  

Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με όσα υποστηρίζουν οι ερευνητές (Bennet & 

Arthur, 1995; Engen, 1995; Solomon 1995;1996 ; Thornton & Thornton, 1995) που 
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τονίζουν ότι οι οικογενειακή προσαρμοστικότητα είναι καθοριστική για την επιτυχία 

ενός εκπατρισμού. 
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και η συζήτηση επικεντρώνεται 

στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Όλοι οι αναλυτικοί πίνακες από 

τις συσχετίσεις Pearson βρίσκονται στο παράρτημα. 

 

 

Ερευνητικό ερώτημα 1 
 

Η πραγματοποίηση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λαμβανομένου υπόψη και της 

συνάφειάς της, συσχετίζεται θετικά με το βαθμό προσαρμοστικότητας 

 

 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson προκύπτει ότι υπάρχει θετικά σημαντική 

συσχέτιση (r=0.538, df=13, p<0.967) μεταξύ της συνάφειας της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και της γενικής προσαρμοστικότητας για τους ανύπαντρους 

εκπατρισμένους. 

Τα ευρήματα συμφωνούν με αυτά των Waxim και Panacchio (2005) οι οποίοι 

επίσης έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην γενική 

προσαρμοστικότητα και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση (χωρίς να έχουν κάνει 

τμηματοποίηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των εκπατρισμένων). 
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Ερευνητικό ερώτημα 2 
 

Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό συσχετίζεται θετικά με το βαθμό 

της προσαρμοστικότητας (σε όλες τις διαστάσεις της) 

 

 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson προκύπτει ότι υπάρχει θετικά σημαντική 

συσχέτιση (r=0.464, df=22, p<0.022) μεταξύ της προηγούμενης εργασιακής 

εμπειρίας και της οικογενειακής προσαρμοστικότητας για τους παντρεμένους 

εκπατρισμένους. 

 

Από τις έρευνες των Black & Gergensen (1991), Black (1988), Caligiuri (2000) 

δεν προκύπτει αντίστοιχη θετική συσχέτιση γιατί δεν έχει μετρηθεί η οικογενειακή 

προσαρμοστικότητα ως χωριστή διάσταση. Στην παρούσα έρευνα φαίνεται αυτή η 

σχέση και μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι αν ένας εκπατρισμένος μαζί με 

την οικογένειά του έχουν ξαναζήσει την εμπειρία του εκπατρισμού στο παρελθόν, 

τότε μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο νέο περιβάλλον μιας νέας χώρας 

υποδοχής.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

 

Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής συσχετίζεται θετικά με το βαθμό 

προσαρμοστικότητας. 

 

 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson προκύπτει ότι υπάρχει θετική στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (r=0.840, df=22,p<0.001) μεταξύ της γνώσης της γλώσσας 

της χώρας υποδοχής και του βαθμού της γενικής προσαρμοστικότητας στους 

παντρεμένους εκπατρισμένους. Επίσης υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (r=0.494, df=18,p<0.0,27) μεταξύ της γνώσης της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής και του βαθμού της κοινωνικής προσαρμοστικότητας στους 

εκπατρισμένους με μεγάλη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό  

 

Ενώ η Caligiuri (2000) τονίζει την θετική συσχέτιση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

και της προσαρμοστικότητας, στην παρούσα έρευνα αυτό επιβεβαιώνεται και 

συγκεκριμένα για τους παντρεμένους και τους εκπατρισμένους με μεγάλη εργασιακή 

εμπειρία στο εξωτερικό. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι παντρεμένοι 

εκπατρισμένοι των οποίων η οικογένεια τους έχει ακολουθήσει, έχουν μεγάλη ανάγκη 

να επικοινωνούν με το νέο κοινωνικό περιβάλλον και είναι σαφές ότι η γνώση της 

γλώσσας βοηθά σε αυτό. Από την άλλη μεριά, οι εκπατρισμένοι με μεγάλη εργασιακή 

εμπειρία στο εξωτερικό, έχοντας ξαναζήσει κι άλλες φορές την εμπειρία του 

εκπατρισμού και της γνωριμίας ενός νέου κοινωνικού περιβάλλοντος και νέας 

κουλτούρας , προσαρμόζονται καλύτερα κοινωνικά αν ξέρουν την γλώσσα της χώρας 

υποδοχής. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

 

Η εξωστρέφεια συσχετίζεται θετικά με την γενική και κοινωνική προσαρμοστικότητα 

(Interactionl adjustment) ενώ η ευσυνειδησία σχετίζεται θετικά με όλες τις διαστάσεις 

της προσαρμοστικότητας. 

 

 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson προκύπτει ότι: 

• υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0.563, df=13,p<0.029) 

ανάμεσα στην γενική προσαρμοστικότητα και τη δεκτικότητα στους 

ανύπαντρους εκπατρισμένους. 

• Επίσης, προκύπτει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0.494, 

df=17,p<0.031) ανάμεσα στην κοινωνική προσαρμοστικότητα και την 

ευσυνειδησία στους εργαζόμενους με παιδιά.  

• Επιπροσθέτως προκύπτει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0.500, 

df=18, p<0.025) μεταξύ της κοινωνικής προσαρμοστικότητας και της 

ευσυνειδησίας στους εργαζόμενους με μεγάλη προυπηρεσία. 

 

Τα ευρήματα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα ευρήματα των 

Morley & Flynn (2003) για το χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας. Οι εργαζόμενοι 

με παιδιά, λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων γεγονός που 

δημιουργεί ενδεχομένως την αίσθηση ευσυνειδησίας, φαίνεται ότι έχουν μεγάλο 

βαθμό κοινωνικής προσαρμοστικότητας.  

Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι με μεγάλη προυπηρεσία στο εξωτερικό, 

λόγω της ιδιαιτερότητας του εκπατρισμού να αναζητεί τα καλύτερα στελέχη με 
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επαγγελματικές φιλοδοξίες και δεδομένου ότι διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό το 

χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας έχουν μεγάλο βαθμό κοινωνικής 

προσαρμοστικότητας.  

Οι ανύπαντροι εκπατρισμένοι που έχουν το χαρακτηριστικό της δεκτικότητας 

σημαίνει ότι έχουν θέληση για μάθηση και αλλαγή σε ένα νέο περιβάλλον και 

πιστεύουν ότι η νέα χώρα έχει πολλά να τους μάθει και να τους προσφέρει. Αυτό 

όπως είναι λογικό οδηγεί σε μεγάλο βαθμό κοινωνικής προσαρμοστικότητας. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

 

Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής προσαρμοστικότητας (family 

adjustment) και της επιθυμίας να μην παραιτηθεί πρόωρα ο εκπατρισμένος. 

 
 

Με βάση τη συσχέτιση Pearson προκύπτει ότι: 

• υπάρχει αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=-0,463, df=22,p<0.023) 

ανάμεσα στην οικογενειακή προσαρμοστικότητα και την πρόθεση για  

πρόωρη παραίτηση από τους παντρεμένους εκπατρισμένους. 

• υπάρχει αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=-0,588, df=17,p<0.08) 

ανάμεσα στην οικογενειακή προσαρμοστικότητα και την πρόθεση για  

πρόωρη παραίτηση από τους εργαζόμενους με παιδιά. 

• υπάρχει αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=-0,561, df=12,p<0.037) 

ανάμεσα στην οικογενειακή προσαρμοστικότητα και την πρόθεση για  

πρόωρη παραίτηση από τους εργαζόμενους με μεγάλη προυπηρεσία. 

 

Τα ευρήματα των Bennett & Arthur (1995), Engen (1995), Solomon (1995), 

Solomon (1996), Thornton & Thornton (1995) επαληθεύονται πλήρως για τους 

παντρεμένους εκπατρισμένους, για αυτούς που έχουν παιδιά και για αυτούς με 

μεγάλη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Φαίνεται η μεγάλη σημασία που έχει στην 

διατήρηση της εργασιακής σχέσης η προσαρμογή της οικογένειας του 

εκπατρισμένου. 

Για τους ανύπαντρους εκπατρισμένους φυσικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο εφόσον 

δεν έχουν οικογένεια. Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους με μικρή εργασιακή εμπειρία 

ένας πιθανός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι προκλήσεις που έχουν να 
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αντιμετωπίσουν είναι πολλές και η σχετική τους εμπειρία μικρή. Φαίνεται λοιπόν πως 

οι προυποθέσεις που απαιτούνται για την μη πρόωρη παραίτηση είναι περισσότερες 

και πιο σύνθετες για αυτή την κατηγορία εκπατρισμένων. Με την πάροδο των ετών 

και την απόκτηση των κατάλληλων εμπειριών φαίνεται ότι πράγματι μειώνονται οι 

πιθανότητες πρόθεσης για πρόωρη παραίτηση όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός 

οικογενειακής προσαρμοστικότητας. 
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2.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας εστιάζονται κυρίως στο μικρό δείγμα που δεν 

επιτρέπει την γενίκευση των συμπερασμάτων. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της 

απευθείας πρόσβασης στους εκπατρισμένους λόγω της πολιτικής που ακολουθούν 

τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των Ευρωπαϊκών οργανισμών. 

Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία 

των εκπατρισμένων σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας που έχουν στο εξωτερικό. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη 

στρωματοποίησης του δείγματος ώστε να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε 

κατηγορία. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει λόγω 

της πολιτικής των Οργανισμών αυτών αναφορικά με την προσβασιμότητα στους 

εργαζόμενους. 

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι η πρόθεση για παραίτηση όπως και η 

αξιολόγηση της ικανοποίησης που νιώθει ο εκπατρισμένος είναι απλά στιγμιαίοι 

δείκτες που αντικατοπτρίζουν την πρόθεση ή την ευχαρίστηση που νιώθει ο 

εκπατρισμένος τη στιγμή που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Για να υπάρχει 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει μια διαχρονική έρευνα 

με τα ίδια υποκείμενα σε επόμενη χρονική στιγμή όπου θα διαπιστωθεί αν η πρόθεση 

έγινε πραγματικά παραίτηση ή μη. Αυτό όπως είναι αντιληπτό είναι δύσκολο να γίνει 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Επίσης η ικανοποίηση που νιώθει από τον 
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εκπατρισμό θα πρέπει να μετρηθεί με ξεχωριστό αναλυτικό εργαλείο εργασιακής 

ικανοποίησης κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε επόμενη έρευνα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Γενικά, από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι όλοι οι εκπατρισμένοι είναι 

βασικά ικανοποιημένοι από τον εκπατρισμό σε «3= μέτριο βαθμό» και πάνω από την 

4-βαθμη κλίμακα Likert που χρησιμοποιήθηκε.  

Το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας όλων των εκπατρισμένων είναι 

αυτό της ευσυνειδησίας.  

Τα κίνητρά τους δεν φαίνεται να διαφέρουν από τα κίνητρα των 

εκπατρισμένων που έχουν μελετηθεί και σε άλλες έρευνες και περικλείνουν τα 

οικονομικά κίνητρα, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αναζήτηση επαγγελματικών 

προκλήσεων και την θετική διάθεση για αλλαγή.  

Επίσης φαίνεται ότι το σύνολο του δείγματος δεν έχουν πρόθεση να 

παραιτηθούν πρόωρα. Ωστόσο οι λόγοι που πιθανόν να τους οδηγούσαν σε πρόωρη 

παραίτηση είναι οι οικογενειακοί. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (56,4%) είναι παντρεμένοι και η 

πλειονότητα των οικογενειών (75,8%) των εκπατρισμένων τους έχουν ακολουθήσει 

στον εκπατρισμό. Σε αυτούς, φαίνεται ότι η προηγούμενη διεθνής εμπειρία επιδρά 

θετικά στην οικογενειακή προσαρμοστικότητα η οποία με την σειρά της επιδρά στην 

πρόθεσή τους να μην παραιτηθούν πρόωρα. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στους 

εκπατρισμένους και στις οικογένειές τους επιδρά θετικά στην γενική 

προσαρμοστικότητά τους. 

Στους ανύπαντρους εργαζόμενους, η συνάφεια της εκπαίδευσης που πήραν 

πριν την άφιξη στην χώρα υποδοχής έχει θετική επίδραση στον βαθμό της γενικής 
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προσαρμοστικότητάς τους. Το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους που 

επιδρά σε αυτήν είναι αυτό της δεκτικότητας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων (36,4%) έχουν 2 παιδιά. Σε 

αυτούς, ο μεγάλος βαθμός οικογενειακής προσαρμοστικότητας επιδρά θετικά στην 

πρόθεσή τους να μην παραιτηθούν πρόωρα. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς τους είναι αυτό της ευσυνειδησίας το οποίο επιδρά θετικά στην 

κοινωνική τους προσαρμοστικότητα. 

Η πλειοψηφία των εκπατρισμένων (51,3%) έχουν προυπηρεσία στο 

εξωτερικό από 7 και πάνω έτη. Σε αυτούς φαίνεται πως η εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας επιδρά θετικά στην κοινωνική προσαρμοστικότητά τους. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους είναι αυτό της ευσυνειδησίας το οποίο 

επιδρά θετικά στην κοινωνική τους προσαρμοστικότητα. Ο βαθμός της οικογενειακής 

προσαρμοστικότητας που έχουν φαίνεται ότι επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους να 

μην  παραιτηθούν πρόωρα. 

Η εκπαίδευση στο σύνολο των θεμάτων που καλύφθηκαν στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αξιολογήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες από 

«φτωχή» (poor) έως «επαρκή» (fair). Επίσης, φαίνεται ότι η εκπαίδευση 

επικεντρώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό σε θέματα που η κάθε κατηγορία 

εκπατρισμένων (με εξαίρεση αυτούς με μεγάλη προυπηρεσία) θεωρούσε ως λιγότερο 

σημαντική. Φαίνεται ότι, οι εργαζόμενοι που έχουν οικογένεια ή/και παιδιά, θεωρούν 

σημαντικότερα τα θέματα ιατρικής φροντίδας. Αντίθετα, οι ανύπαντροι και οι 

εργαζόμενοι χωρίς παιδιά, προτιμούν να δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε 

επαγγελματικά θέματα. Οι εργαζόμενοι με μικρή προυπηρεσία, προτιμούν τα θέματα 

κατοικίας και τοπικής αγοράς. 
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Από την έρευνα φαίνεται ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η προετοιμασία 

των εκπατριζόμενων να γίνεται εξατομικευμένα και κυρίως με βάση την οικογενειακή 

κατάσταση και τα χρόνια προυπηρεσίας που έχουν στο εξωτερικό. Αυτό έρχεται σε 

αντιδιαστολή με την έρευνα των Morley & Flynn (2003) οι οποίοι υποστηρίζουν η 

οικογενειακή κατάσταση δεν σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα. 

 ‘Αρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προτάσεις μας προς τους οργανισμούς 

μπορεί να είναι οι παρακάτω: 

Η εκμάθηση της γλώσσας (της χώρας υποδοχής) φαίνεται να έχει θετική 

επίδραση στον βαθμό της προσαρμοστικότητας και είναι σημαντική τόσο για τους 

εργαζόμενους όσο και για τις οικογένειές τους. 

 Η παροχή της εκπαίδευσης φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματική αν έχει 

συνάφεια με τις ανάγκες τους οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

οικογενειακή κατάσταση και τα χρόνια προϋπηρεσίας στο εξωτερικό. 

Τέλος είναι σημαντική η διερεύνηση σε μελλοντική έρευνα των τρόπων που 

οδηγούν στην αύξηση του βαθμού της οικογενειακής προσαρμοστικότητας. Αυτή, 

έχει αποδειχθεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο για την παραμονή των εκπατρισμένων 

στην εργασία και στην πρόθεσή τους να μην παραιτηθούν πρόωρα. Είναι σημαντικό 

επιπλέον να διερευνηθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται ως «οικογενειακή 

προσαρμοστικότητα» οι ανύπαντροι εκπατρισμένοι. 
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Πίνακας 14: Κατηγοριοποίηση κινήτρων του Hippler (2007) 
ΟΜΑΔΑ Ι- ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

Αλτρουισμός. Η επιθυμία για βοήθεια της επιχείρησης ή των 

συναδέλφων σε ένα τμήμα του εξωτερικού, η 

γενικότερη ανάγκη συμβολής στην επιτυχία του 

οργανισμού 

Aναζήτηση επαγγελματικής 

πρόκλησης 

Η αναζήτηση μιας επαγγελματικής πρόκλησης 

που θα επιβεβαιώσει τις ικανότητες και θα 

οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα μέσα από 

δύσκολες συνθήκες. 

Προηγούμενη εμπειρία διαμονής 

στο εξωτερικό 

Η προηγούμενη εμπειρία διαμονής στο εξωτερικό 

για λόγους επαγγελματικούς, σπουδαστικούς, ή 

βραχυπρόθεσμης εργασίας. 

Αυτογνωσία Η επιθυμία γνώσης του εαυτού, γνώσης ορίων, 

νέων εμπειριών, γνώσης επιδράσεων ενός ξένου 

περιβάλλοντος και πειραματισμών. 

Γεωγραφική ανεξαρτησία Η απουσία οικογένειας ή άλλων περιορισμών που 

θα μπορούσαν να περιορίσουν τον εκπατρισμό 

(υποχρεώσεις, ακίνητη περιουσία, γονείς, παιδιά 

κλπ) 

Θετική διάθεση για αλλαγή και 

περιπέτεια 

Περιέργεια για το καινούργιο, μία διάθεση 

εξερεύνησης του αγνώστου, δίψας για περιπέτεια. 

Αρνητική διάθεση για αλλαγή Γενική διάθεση για αλλαγή των υφιστάμενων 

συνθηκών χωρίς συγκεκριμένη αιτία. Εκφράζεται 

με επιθυμία να διακοπεί η ρουτίνα. 

 108



Αναζήτηση προσωπικής 

πρόκλησης ή αυτοεπιβεβαίωσης 

Η αναζήτηση μιας μη επαγγελματικής πρόκλησης 

που δίνει την  δυνατότητα σε κάποιον να 

αποδείξει κάτι στον εαυτό του. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων (personal 

development) 

Η επιθυμία της διεύρυνσης του ορίζοντα μέσω 

νέων εμπειριών, ιδιαίτερα μέσω της διαμονής σε 

ένα μέρος με διαφορετική κουλτούρα και της 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των 

σκέψεων 

Εκμάθηση ξένης γλώσσας Ενδιαφέρον για εκμάθηση, εξάσκηση ή βελτίωση 

μιας δεύτερης ή συχνά, τρίτης ξένης γλώσσας. 

Προσωπικές σχέσεις Η αναζήτηση αλλαγών στις προσωπικές 

οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, όπως πχ 

γνωριμία με νέους ανθρώπους και σύναψη νέων 

σχέσεων 

Οικογένεια  

Σύντροφος/σύζυγος Η στάση του συντρόφου στον εκπατρισμό μπορεί 

να κυμαίνεται από απλά συναινετική έως ενεργά 

ενθαρρυντική. Μπορεί ο σύντροφος να έχει 

γεννηθεί στην συγκεκριμένη ξένη χώρα ή να 

υπάρχουν άλλη δεσμοί με αυτήν ή μπορεί να 

δοθούν ευκαιρίες για εργασία ή ανάπτυξη 

δεξιοτήτων (personal development) εκεί που δεν 

θα μπορούσε να αποκτήσει παρά μόνο μέσω του 

εκπατρισμού. 

Παιδιά Η επιθυμία του εκπατριζόμενου να δώσει την 
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ευκαιρία στα παιδιά του να αποκτήσουν νέες 

εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες μέσω του 

εκπατρισμού διδάσκοντάς τους να μιλούν πολλές 

γλώσσες και να προσαρμόζονται σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα 

Υψηλό κύρος  

Εναλλαγή Απόφαση για διακοπή ενός μοντέλου ζωής πχ 

επιστροφή στην κανονική οικογενειακή ζωή, 

τερματισμός ενός μοντέλου γάμου με δυό 

καριέρες κλπ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

Απόσταση από τη χώρα 

κατοικίας 

 

Ομοιότητα με την χώρα 

κατοικίας 

Ομοιότητα με τη χώρα που ο εκπατριζόμενος έχει 

μεγαλώσει ή κατοικούσε πρόσφατα 

Υποδομές Οι υποδομές στη χώρα υποδοχής 

(υγεία,μεταφορές), ειδικότερα η ύπαρξη ενός 

Γερμανικού ή διεθνούς σχολείου για την 

περίπτωση εκπατριζόμενου με παιδιά 

Τοποθεσία Γεωγραφική τοποθεσία της χώρας υποδοχής 

Κλίμα Οι κλιματικές συνθήκες της χώρας γενικά και της 

τοποθεσίας ειδικότερα 

Χαρακτήρας και μέγεθος της 

τοπικής κοινωνίας 

 

Συνθήκες διαβίωσης – κτηματική  
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αγορά 

Ελκυστικότητα της τοπικής 

κοινωνίας 

 

Η ελκυστικότητα του 

οργανισμού/επιχείρησης 

Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως 

μέγεθος, μελλοντικές προοπτικές ή φήμη 

Συγκριτική ελκυστικότητα Ελκυστικότητα της χώρας υποδοχής, της 

τοποθεσίας, της επιχείρησης και της εργασίας 

σχετικά με άλλες επιλογές 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΗΣ 
Καριέρα Η μεσοπρόθεσμη ή η βραχυπρόθεσμη επίδραση 

στην καριέρα του εκπατριζόμενου εντός ή εκτός 

της επιχείρησης είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Μερικοί 

εκπατριζόμενοι αναμένουν αυτό να συμβεί με τον 

επαναπατρισμό τους ενώ άλλοι πιστεύουν πως αν 

δεν περάσουν το στάδιο του εκπατρισμού μία 

τέτοια επαγγελματική ανέλιξη δεν πρόκειται να 

συμβεί. 

Επαγγελματική ανάπτυξη Βελτίωση γνώσεων , ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Επαγγελματικό κύρος  

Εγγύτητα στη λήψη αποφάσεων  

Αυτονομία Δυνατότητα ανεξαρτησίας, ευκαιριών προώθησης 

ιδεών και λήψης αποφάσεων 

Ευθύνη Αύξηση βαθμού ευθύνης γύρω από νέα θέματα 

αρμοδιοτήτων ή νέες αρμοδιότητες αυξημένων 

ευθυνών 
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Εσωτερική ελκυστικότητα  

Διεθνικότητα Επαφή με υπαλλήλους, συναδέλφους, πελάτες, 

προμηθευτές από διαφορετικές χώρες 

Προοπτικές για το μέλλον  

Αριθμός και ποικιλία Μεγαλύτερος αριθμός και ποικιλία καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων 

Όχι συγκεκριμένη επιθυμία για 

αλλαγή 

Επιθυμία για αλλαγή όχι για συγκεκριμένο λόγο 

Επιθυμία για αλλαγή Η επιθυμία για αλλαγή σε άλλη αρμοδιότητα, ή 

περιοχή ευθύνης ή εξειδίκευση ή άλλο προιόν ή 

τμήμα. 

Χαρακτήρας Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της νέας εργασίας 

που χαρακτηρίζουν τον εργαζόμενο, πχ ο 

επικεφαλής σε ένα νέο έργο ανασυγκρότησης 

Ταξίδια Αναμενόμενος αριθμός ταξιδιών. (είτε είναι 

μεγάλος ο επιθυμητός αριθμός ταξιδιών είτε είναι 

μικρός ή μηδαμινός) 

ΟΜΑΔΑ ΙV- ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Δυσαρέσκεια Η δυσαρέσκεια, η έλλειψη κινήτρων ή η έλλειψη 

ενδιαφέροντος στην προηγούμενη εργασία πχ 

στασιμότητα στην ίδια θέση εργασίας 

Έλλειψη προοπτικής για το 

μέλλον 

Ελλειψη προοπτικών για το μέλλον ή ευκαιριών 

στην προηγούμενη εργασία 

Προιστάμενος Οποιοσδήποτε λόγος που αφορά τους 

προισταμένους στην προηγούμενη εργασία όπως 
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πχ έλλειψη αναγνώρισης, κακές σχέσεις, αρνητικά 

αισθήματα κ.α. 

Εργασιακό κλίμα  

Διακοπή Διακοπή της εταιρίας, του τμήματος, του 

συμβολαίου, της σχέσης εργασίας 

Αβεβαιότητα Αντιλαμβανόμενη ή πραγματική αβεβαιότητα στην 

προηγούμενη εργσία, τμήμα ή επιχείρηση με 

επακόλουθο φόβο ανεργίας 

Εργασιακό άγχος  

ΟΜΑΔΑ V- ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ  

Έλλειψη ελκυστικότητας Μία γενικότερη απόρριψη για τη χώρα κατοικίας ή 

μια επιθυμία για εγκατάλειψή της για διάφορους 

λόγους 

Συμβόλαιο/Μισθός Όροι ενός νέου συμβολαίου, κυρίως εστιαζόμενοι 

σε έναν υψηλό μισθό και επιδόματα 

Πληροφορίες από τρίτους Πληροφορίες για τις συνθήκες από τρίτους, 

φίλους, γνωστούς, εκπατριζόμενους που ζουν και 

εργάζονται εκεί 

Πρώτη εντύπωση Θετική πρώτη εντύπωση μετά την πρώτη 

εντύπωση στο νέο περιβάλλον εργασίας και 

διαμονής 

Τύπος προσέγγισης Οποιαδήποτε επίδραση που μπορεί να έχει στον 

υποψήφιο ο τρόπος της πρώτης προσέγγισης, πχ 

επειδή του έγινε πρόταση, επειδή η πρόταση αυτή 

έγινε από συγκεκριμένο προιστάμενο, επειδή του 
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δόθηκε εντολή για εκπατρισμό κλπ. 

Πηγή: Hippler T (2007) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

1. Country of Origin:          (Fill in the blank) 

2. Country of your current International assignment:       (fill in the blank) 

3. Age:      --choose below-- 

4. Employment status:  --choose below--- 

5. Marital status:  --choose below-- 

6. Do you have any children?   YES    NO   

 if yes how many?               (Fill in the blank) 

7. Does your family/spouse accompany you in your current international  

 assignment?          YES NO 

8. How much time in general have you spent living in foreign  

countries? (in years)       (Fill in the blank) 

 

Please note that the questions 9-12 below, concern the time BEFORE you 

arrived in the host country for your current International assignment. 

 

9. Rate the Pre-departure preparation/training for your current international  

assignment the organization provided for you in:   

 

a) Business issues    --choose below-- 

b) Housing, shopping    --choose below-- 

c) Medical facilities   --choose below--  

d) Recreational/entertainment facilities --choose below-- 

e) Social customs    --choose below-- 
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f) Culture shock    --choose below-- 

g) Dominant values in host country  --choose below-- 

h) Foreign language training  --choose below-- 

 

10. Rate your Family’s pre-departure preparation/training for your current  

international assignment the organization provided in:   

If you do not have spouse/children please continue with question 11 

a) Training of your children   --choose below-- 

b) Training of your spouse   --choose below-- 

c) Training of the host country language  

to the members of your family  --choose below-- 

 

11. How important was the information you received during your pre-departure training 

in: 

 

a) Business issues    --choose below-- 

b) Housing, shopping   --choose below-- 

c) Medical facilities   --choose below-- 

d) Recreational/entertainment facilities --choose below-- 

e) Social customs    --choose below-- 

f) Culture shock    --choose below-- 

g) Dominant values in host country --choose below-- 

h) Foreign language training   --choose below-- 

j) Training of your children   --choose below-- 

k) Training of your spouse   --choose below-- 
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l) Family training to host country language --choose below-- 

12. Evaluate the extent to which each motive below had influenced your decision to  

accept this international assignment:  

 

• Personality development      --choose below-- 

(Broaden one’s horizon through new experiences)  

• International Career development    --choose below-- 

• Personal development      --choose below-- 

(Improvement of skills, expertise, abilities, insights) 

• Positively wish for a change     --choose below-- 

• Seeking a professional challenge    --choose below-- 

• Contract/Income/Salary/Benefits    --choose below-- 

• Dissatisfaction with previous job    --choose below-- 

• Status of current job/organization    --choose below-- 

• Lack of previous job’s perspective for the future  --choose below-- 

• Previous job’s uncertainty     --choose below-- 

• Other (specify what)            (fill in the blank) 

• Other (specify what)            (fill in the blank) 

 

Please note that the questions 13-15 below concern the time DURING your 

expatriation 

If you do not have spouse/children please continue with question 14 

13. Rate how well: 

a) your spouse/children speak the host country language --choose below-- 

b) your spouse/children interact with host nationals         --choose below-- 
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c) your spouse/children have adjusted to living in the   

host country in general     --choose below-- 

14. How adjusted are you: 

a) to the transportation system in this host country?  --choose below-- 

b) to the weather in this host country?     --choose below-- 

c) to shopping in this host country?    --choose below-- 

d) to generally living in this host country?   --choose below-- 

e) to the entertainment available in this host country?   --choose below-- 

f) to the food in this host country?    --choose below-- 

g) to dealing with host nationals outside your organization? --choose below-- 

h) to interaction with host nationals in general?   --choose below-- 

i) to your job and responsibilities?    --choose below-- 

j) to working with host national co-workers?   --choose below-- 

k) to working with other international co-workers?  --choose below-- 

l) in your performance standards?    --choose below-- 

 

15. Describe your ability to speak the language  

of this host country:      --choose below-- 

Instructions: 1=I do not know the language of this host country 

2= I am limited to very short and simple phrases 

3= I know basic grammatical structure and speak with a limited vocabulary 

4= I understand conversation on simple topics 

5= I am fluent in the language of this host country 
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16. How well do the following statements describe your personality?  

• I see myself as someone who has an active imagination  

 --choose below-- 

• I see myself as someone who is outgoing, sociable  

 --choose below-- 

• I see myself as someone who is generally trusting  

 --choose below-- 

• I see myself as someone who does a thorough job  

 --choose below-- 

• I see myself as someone who gets nervous easily  

 --choose below-- 

• I see myself as someone who is relaxed, handles stress well 

 --choose below-- 

• I see myself as someone who has few artistic interests   

 --choose below-- 

• I see myself as someone who is reserved     

 --choose below-- 

• I see myself as someone who tends to find fault with others  --choose below-- 

• I see myself as someone who tends to be lazy    --choose below-- 

 

17. Evaluate the extent to which you are satisfied with your 

present assignment       --choose below-- 

 

18. Would you like to terminate this expatriate assignment 
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earlier than expected?      

 --choose below-- 

 

19. Evaluate the extent to which the reasons listed below can become critical  

enough to force you to resign from your present assignment:  

 

• Job-related reasons  (i.e. job dissatisfaction, lack of support  --choose below-- 

from the Head office, poor performance, technical incompetence,  

lack of training , no effect in career, inadequate salary etc.)     

• Family reasons       --choose below-- 

(i.e. inability of the family/spouse to adjust to a foreign environment,  

inability of spouse to find a job, inability of children to adjust at school , 

general dissatisfaction etc.) 

• Personal reasons      --choose below-- 

(i.e. personal inability to adjust, loss of interest, personal  

dissatisfaction, home sickness, difficulty of dealing with host  

nationals, inability to deal with stressful situations, etc.) 

• Host-country related reasons    

 --choose below-- 

(i.e inadequate transportation system, cost of living, inadequate  

safety conditions, culture differences, medical facilities, lack  

of communication in host country’s language etc.) 

• Other reason (specify what)            (fill in the 

blank) 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EUROPEAN COMMUNITY 
AGENCIES) 

 
Πίνακας 15: Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Υπηρεσίες 
 Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδιο και υποδείγματα) 
(OHIM) 
Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

Ευρωπαϊκο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (υπό σύσταση) 
Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(EUROFOUND) 

Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (EAR) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) - πρώην EUMC 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας 
(EU-OSHA) 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 

Η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης (Σύντηξη για ενέργεια) 

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) (υπό σύσταση) 

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) 

Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cdt) 

Οργανισμός Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων (FRONTEX) 
Πηγή:  http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_el.htm (accessed in 11/10/2007) 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
Dear Respondent, 

  

I am inviting you to participate in a research to my MBA thesis. Along with this letter is a 

short questionnaire that asks a variety of questions about Expatriation. I am asking you to 

look over the questionnaire and, if you choose to do so, complete it and email it back until 

11th of January 2008. It should take you about 8 minutes to complete and your participation is 

voluntary. 

 

Through your participation I hope to identify the correlation between multiple aspects of 

expatriation as: motives of an EU employee to accept an international assignment, 

employee/family adjustment in expatriation, pre-departure training and personality traits. I 

hope that the results of my thesis will be useful both for the employees and Human Resources 

departments among EU organizations. 

 

I guarantee that your responses will not be identified with you personally. Additionally all the 

information will be handled as strictly confidential. Access to the questionnaires is restricted 

to my research group which consists of my supervisor and me. If you do not feel comfortable 

mailing your questionnaire to me, you may email it to my supervisor Professor Dr. Stella 

Kufidou, kufid@uom.gr . 

 

Regardless of whether you choose to participate, please let me know if you would like a 

summary of my findings. To receive a summary, email to charis.vezyridou@gmail.com.  

 

If you have any questions or concerns about completing the questionnaire or about being in 

this study, you may contact me at mbaex0632@uom.gr . This thesis has been approved by the 

Review Board of Business Administration Department at the University of Macedonia.  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Α ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΜΕΡΟΣ 2 – ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
question 9 - predeparture training 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    ,9516 
 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
question 10- family predeparture training 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     19,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,8978 
 
 
ΜΕΡΟΣ 3 – ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
RELEVANCE OF PREDEPARTURE TRAINING 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     19,0                    N of Items = 11 
 
Alpha =    ,9751 
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ΜΕΡΟΣ 4- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
MOTIVES 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Q12_1         24,5385        17,3077        ,0270           ,5819 
Q12_2         24,4872        15,9406        ,2353           ,5362 
Q12_3         24,4359        16,6734        ,2271           ,5412 
Q12_4         24,8205        14,6248        ,3396           ,5062 
Q12_5         24,8974        16,8839        ,0474           ,5841 
Q12_6         24,4872        16,7827        ,1456           ,5552 
Q12_8         25,3590        14,8677        ,2978           ,5181 
Q12_7         26,1795        14,1511        ,3663           ,4962 
Q12_9         25,8718        11,4831        ,6055           ,3941 
Q12_10        26,0000        15,4737        ,1523           ,5647 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    ,5593 
 
 
ΜΕΡΟΣ 7- ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
OPENESS 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,7832 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
EXTRAVERSION 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,7410 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
AGREEABLENESS 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,4429 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
CONSCIOUSNESS 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,4974 
 
 

 125



 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
NEUROTISM 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     39,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,7099 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ 9 – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (ΕΡΩΤΗΣΗ 19) 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
question 19: Evaluate the extent to which the reasons below can become 
critical enough to force you to resign from your present assignment 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,7198 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ –ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

1 Country of Origin Q1 

2 Country of your current International assignment Q2 

3 Age Q3 

4 Employment status Q4 

5 Marital status Q5 

6.1 Do you have any children?    Q6_1 

6.2 if yes how many? Q6_2 

7 Does your family/spouse accompany you in your current 

international assignment? 
Q7 

8 How much time in general have you spent living in foreign 

countries? (in years) 

Q8 

9.1 Rate the Pre-departure preparation/training for 

your current international assignment the 

organization provided for you in:   
a) Business issues 

Q9_1 

9.2 b) Housing, shopping Q9_2 

9.3 c) Medical facilities Q9_3 

9.4 d) Recreational/entertainment facilities Q9_4 

9.5 e) Social customs Q9_5 

9.6 f) Culture shock  Q9_6 

9.7 g) Dominant values in host country Q9_7 

9.8 h) Foreign language training Q9_8 

10.1 Rate your Family’s pre-departure preparation/training 

for your current international assignment the organization 

provided in training of your children 

Q10_1 

10.2 Training of your spouse Q10_2 

10.3 Training of the host country language to the members of your 

family 

Q10_3 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

11.1 How important was the information you received 

during your pre-departure training in a) Business issues 

Q11_1 

11.2 b) Housing, shopping Q11_2 

11.4 c) Medical facilities Q11_3 

11.4 d) Recreational/entertainment facilities Q11_4 

11.5 e) Social customs Q11_5 

11.6 f) Culture shock  Q11_6 

11.7 g) Dominant values in host country Q11_7 

11.8 h) Foreign language training Q11_8 

11.9 j) Training of your children Q11_9 

11.10 k) Training of your spouse Q11_10 

11.11 l) Family training to host country language Q11_11 

12.1 Evaluate the extent to which each motive below had influenced 

your decision to accept this international assignment: 

Personality development 

Q12_1 

12.2 International Career development  Q12_2 

12.3 Personal development Q12_3 

12.4 Positively wish for a change Q12_4 

12.5 Seeking a professional challenge  Q12_5 

12.6 Contract/Income/Salary/Benefits Q12_6 

12.7 Dissatisfaction with previous job Q12_7 

12.8 Status of current job/organization Q12_8 

12.9 Lack of previous job’s perspective for the future Q12_9 

12.10 Previous job’s uncertainty Q12_10 

13.1 Rate how well 

your spouse/children speak the host country language 

Q13_1 

13.2 your spouse/children interact with host nationals Q13_2 

13.3 your spouse/children have adjusted to living in the host 

country in general 

Q13_3 

14.1 How adjusted are you: 

to the transportation system in this host country? 

Q14_1 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

14.2 to the weather in this host country? Q14_2 

14.3 to shopping in this host country? Q14_3 

14.4 to generally living in this host country? Q14_4 

14.5 to the entertainment available in this host country? Q14_5 

14.6 to the food in this host country? Q14_6 

14.7 to dealing with host nationals outside your organization? Q14_7 

14.8 to interaction with host nationals in general? Q14_8 

14.9 to your job and responsibilities? Q14_9 

14.10 to working with host national co-workers? Q14_10 

14.11 to working with other international co-workers? Q14_11 

14.12 in your performance standards? Q14_12 

15 Describe your ability to speak the language of this host 

country: 

Q15 

16.1 How well do the following statements describe your 

personality?  

I see myself as someone who has an active imagination 

Q16_1 

16.2 I see myself as someone who is outgoing, sociable Q16_2 

16.3 I see myself as someone who is generally trusting Q16_3 

16.4 I see myself as someone who does a thorough job Q16_4 

16.5 I see myself as someone who gets nervous easily Q16_5 

16.6 I see myself as someone who is relaxed, handles stress well Q16_6 

16.7 I see myself as someone who has few artistic interests   Q16_7 

16.8 I see myself as someone who is reserved   Q16_8 

16.9 I see myself as someone who tends to find fault with others Q16_9 

16.10 I see myself as someone who tends to be lazy Q16_10 

17 Evaluate the extent to which you are satisfied with your 

present assignment  

Q17 

18 Would you like to terminate this expatriate assignment earlier 

than expected? 

Q18 

19.1 Evaluate the extent to which the reasons listed below can 

become critical enough to force you to resign from your 

present assignment: 

Q19_1 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Job-related reasons 

19.2 Family reasons Q19_2 

19.3 Personal reasons Q19_3 

19.4 Host-country related reasons Q19_4 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ 
 
Πίνακας 16: Κίνητρα εκπατρισμένων ανά κατηγορία 
 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q12_3 24 3 4 3,46 ,51
q12_6 24 1 4 3,38 ,82
q12_1 24 1 4 3,33 ,87
q12_2 24 1 4 3,21 ,93
q12_4 24 1 4 3,04 ,95
q12_5 24 1 4 2,92 ,93
q12_8 24 1 4 2,58 1,02
q12_9 24 1 4 2,04 1,30

q12_10 24 1 4 1,96 1,16
q12_7 24 1 4 1,67 1,05

Valid N 
(listwise)

24 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
q12_2 15 3 4 3,73 ,46
q12_3 15 2 4 3,47 ,74
q12_6 15 3 4 3,47 ,52
q12_1 15 2 4 3,40 ,74
q12_4 15 1 4 3,13 1,06
q12_5 15 1 4 3,13 ,99
q12_8 15 1 4 2,47 ,99
q12_9 15 1 4 2,00 1,20
q12_7 15 1 4 1,80 1,08

q12_10 15 1 4 1,80 1,15
Valid N 

(listwise)
15 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
q12_1 19 1 4 3,42 ,84
q12_2 19 2 4 3,42 ,61
q12_3 19 2 4 3,37 ,60
q12_6 19 1 4 3,32 ,89
q12_5 19 1 4 3,11 ,81
q12_4 19 1 4 3,00 1,05
q12_8 19 1 4 2,79 ,92
q12_9 19 1 4 2,00 1,33
q12_7 19 1 4 1,84 1,21

q12_10 19 1 4 1,74 1,19
Valid N 

(listwise)
19 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
q12_3 20 2 4 3,55 ,60
q12_6 20 3 4 3,50 ,51
q12_2 20 1 4 3,40 ,99
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q12_1 20 2 4 3,30 ,80
q12_4 20 1 4 3,15 ,93
q12_5 20 1 4 2,90 1,07
q12_8 20 1 4 2,30 1,03
q12_9 20 1 4 2,05 1,19

q12_10 20 1 4 2,05 1,10
q12_7 20 1 4 1,60 ,88

Valid N 
(listwise)

20 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
q12_3 19 3 4 3,58 ,51
q12_1 19 2 4 3,42 ,69
q12_6 19 1 4 3,37 ,83
q12_2 19 1 4 3,26 ,99
q12_4 19 2 4 3,21 ,85
q12_5 19 1 4 3,11 ,94
q12_8 19 1 4 2,32 1,06

q12_10 19 1 4 1,95 1,03
q12_9 19 1 4 1,79 1,08
q12_7 19 1 4 1,68 1,06

Valid N 
(listwise)

19 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
q12_2 20 2 4 3,55 ,60
q12_6 20 2 4 3,45 ,60
q12_3 20 2 4 3,35 ,67
q12_1 20 1 4 3,30 ,92
q12_4 20 1 4 2,95 1,10
q12_5 20 1 4 2,90 ,97
q12_8 20 1 4 2,75 ,91
q12_9 20 1 4 2,25 1,37

q12_10 20 1 4 1,85 1,27
q12_7 20 1 4 1,75 1,07

Valid N 
(listwise)

20 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ 24 1,00 5,00 3,2222 1,2105
GEN_ADJ 24 2,33 5,00 3,9583 ,6064
INTE_ADJ 24 2,00 5,00 3,6458 ,8005
WORK_A

DJ
24 3,50 5,00 4,2917 ,3878

Valid N 
(listwise)

24 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ  ,
GEN_ADJ 15 3,00 4,83 3,9778 ,5377
INTE_ADJ 15 2,50 5,00 3,8333 ,8165
WORK_A

DJ
15 2,50 5,00 4,2333 ,6909

Valid N 
(listwise)

1 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ 19 2,00 5,00 3,5965 1,0219
GEN_ADJ 19 2,33 4,50 3,9474 ,5473
INTE_ADJ 19 2,00 5,00 3,6316 ,7789
WORK_A

DJ
19 3,50 4,75 4,2368 ,3483

Valid N 
(listwise)

19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ 6 1,00 3,67 2,0556 ,9047
GEN_ADJ 20 2,83 5,00 3,9833 ,6115
INTE_ADJ 20 2,50 5,00 3,8000 ,8335
WORK_A

DJ
20 2,50 5,00 4,3000 ,6469

Valid N 
(listwise)

6 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ 11 1,67 5,00 2,5455 ,9692
GEN_ADJ 19 2,33 5,00 3,9737 ,6509
INTE_ADJ 19 2,50 5,00 3,7105 ,8550
WORK_A

DJ
19 3,50 5,00 4,3158 ,4919

Valid N 
(listwise)

11 

 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

FAM_ADJ 14 1,00 5,00 3,7619 1,0815
GEN_ADJ 20 2,83 4,83 3,9583 ,5069
INTE_ADJ 20 2,00 5,00 3,7250 ,7691
WORK_A

DJ
20 2,50 5,00 4,2250 ,5495

Valid N 
(listwise)

14 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 24 1 5 3,46 1,77
Valid N 

(listwise)
24 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 15 1 5 3,07 1,75
Valid N 

(listwise)
15 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 19 1 5 3,89 1,52
Valid N 

(listwise)
19 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 20 1 5 2,75 1,80
Valid N 

(listwise)
20 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 19 1 5 2,68 1,80
Valid N 

(listwise)
19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q15 20 1 5 3,90 1,52
Valid N 

(listwise)
20 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 24 4,00 10,00 7,0000 1,7446
EXTRAVE

R
24 4,00 9,00 6,5417 1,3507

CONSCIO
U

24 6,00 10,00 8,5833 1,0180

NEUROTI
S

24 3,00 8,00 4,9583 1,5458

Valid N 
(listwise)

24 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 15 4,00 9,00 7,3333 1,7182
EXTRAVE

R
15 4,00 10,00 7,2667 1,6242

CONSCIO
U

15 7,00 10,00 8,2000 1,0142

NEUROTI
S

15 3,00 8,00 5,4000 1,9198

Valid N 
(listwise)

15 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 19 4,00 9,00 7,2632 1,5931
EXTRAVE

R
19 5,00 9,00 6,6842 1,2496

CONSCIO
U

19 6,00 10,00 8,5789 1,0174

NEUROTI
S

19 3,00 8,00 5,2632 1,6945

Valid N 
(listwise)

19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 20 4,00 10,00 7,0000 1,8638
EXTRAVE

R
20 4,00 10,006,9500 1,7006

CONSCIO
U

20 7,00 10,00 8,3000 1,0311

NEUROTI
S

20 3,00 8,00 5,0000 1,7168

Valid N 
(listwise)

20 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 19 4,00 9,00 6,8421 1,7083
EXTRAVE

R
19 5,00 9,00 6,7895 1,2283

CONSCIO
U

19 7,00 10,00 8,3158 ,9459

NEUROTI
S

19 3,00 8,00 4,8421 1,6077

Valid N 
(listwise)

19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

OPENESS 20 4,00 10,00 7,4000 1,7290
EXTRAVE

R
20 4,00 10,00 6,8500 1,7252

CONSCIO
U

20 6,00 10,00 8,5500 1,0990

NEUROTI
S

20 3,00 8,00 5,4000 1,7592

Valid N 
(listwise)

20 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΩΡΙΝΟ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟ 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 23 2 4 3,26 ,62
Valid N 

(listwise)
23 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 15 2 4 3,27 ,59
Valid N 

(listwise)
15 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 18 2 4 3,33 ,59
Valid N 

(listwise)
18 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 20 2 4 3,20 ,62
Valid N 

(listwise)
20 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 18 2 4 3,22 ,65
Valid N 

(listwise)
18 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q17 20 2 4 3,30 ,57
Valid N 

(listwise)
20 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 24 1 3 1,62 ,65
Valid N 

(listwise)
24 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 15 1 3 1,80 ,77
Valid N 

(listwise)
15 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 19 1 3 1,58 ,61
Valid N 

(listwise)
19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 20 1 3 1,80 ,77
Valid N 

(listwise)
20 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 19 1 3 1,89 ,74
Valid N 

(listwise)
19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q18 20 1 3 1,50 ,61
Valid N 

(listwise)
20 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΩΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 
 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 24 1 4 2,58 ,93
q19_2 24 1 4 3,04 1,00
q19_3 24 1 4 2,38 ,88
q19_4 24 1 4 2,04 1,04

Valid N 
(listwise)

24 

 
ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 15 1 4 2,47 1,25
q19_2 8 1 4 2,87 1,13
q19_3 15 1 4 2,07 1,03
q19_4 15 1 3 1,67 ,82

Valid N 
(listwise)

8 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 19 1 4 2,53 ,90
q19_2 19 1 4 3,05 ,97
q19_3 19 1 4 2,53 ,90
q19_4 19 1 4 Ψ ,91

Valid N 
(listwise)

19 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 20 1 4 2,55 1,19
q19_2 13 1 4 2,92 1,12
q19_3 20 1 4 2,00 ,92
q19_4 20 1 4 1,85 1,04

Valid N 
(listwise)

13 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 19 1 4 2,53 1,07
q19_2 14 1 4 3,21 1,12
q19_3 19 1 4 2,16 1,01
q19_4 19 1 4 1,89 ,94

Valid N 
(listwise)

14 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

q19_1 20 1 4 2,55 1,05
q19_2 18 1 4 2,83 ,92
q19_3 20 1 4 2,35 ,88
q19_4 20 1 4 1,90 1,02

Valid N 
(listwise)

18 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

 

 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 

 

 145



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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