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Σηη Σεβαζηή και ηο Νίκο

Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Κα Νηθάλδξνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο, ηελ
ζπκπαξάζηαζε θαη θπξίσο ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε όιν απηό ην
δηάζηεκα.
Αθόκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όζνπο κε βνήζεζαλ λα θάλσ απηήλ ηελ έξεπλα
πξαγκαηηθόηεηα θαη λα ζπιιέμσ ην δείγκα πνπ ρξεηαδόκνπλ άκεζα.
Σέινο, ζέισ λα πσ έλα ηεξάζηην επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ρσξίο απηνύο
δελ ζα είρα θαηαθέξεη ηίπνηα.

“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong
man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The
credit belongs to the man who is actually in the arena…”
Theodore Roosevelt

Πεξίιεςε
θνπόο – Η παξνύζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθώλ
παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία πνπ βηώλνπλ
ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. πλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο
επίδξαζεο δηαθόξσλ παξαγόλησλ όπσο ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ
αλζξώπσλ, νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο απαζρόιεζεο-εξγαζίαο θαη ε ζύγθξνπζε
πνπ πηζαλόλ λα πξνθύπηεη κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ
αηόκσλ. Δπίζεο ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πιαηζηώλεηαη θαη από έλα ζύλνιν
δεκνγξαθηθώλ
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λα
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αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο ελώ ζηελ ζπλέρεηα
δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ απηέο
νη ππνζέζεηο, δηεμήρζε έξεπλα ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 148 εξσηώκελνη θαη ησλ δύν
θύισλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σν κέζνλ ηεο έξεπλαο ήηαλ έλα δηκεξέο
εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δπξήκαηα -

Σα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο

ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ, ηνλ
ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο κε ηελ επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα.
Πεξηνξηζκνί έξεπλαο – Οη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο απηήο, είλαη ην κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα θαη ε πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (κόλν
Αηηηθή) από ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην δείγκα καο.
Πξσηνηππία – Η δηρνηόκεζε

ηεο έλλνηαο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο

επηηπρίαο θαη ε εμέηαζε ύπαξμεο ζπζρέηηζεο ή όρη γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά.

Λέμεηο θιεηδηά – Τπνθεηκεληθή Δπαγγεικαηηθή Δπηηπρία, Ππξήλαο Απηόαμηνιόγεζεο, πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε, Φηινδνμίεο Καξηέξαο, Γηαπξνζσπηθέο
ρέζεηο, Δπαγγεικαηηθή-Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε.
Σύπνο έξεπλαο – Γηπισκαηηθή εξγαζία

Abstract

Purpose - This research focuses on the identification and analysis of key factors that
influence subjective career success, experienced by people during their careers.
Contributes to understanding the influence of various factors such as core selfevaluation and emotional intelligence as individual’s personality traits of people,
professional ambitions and interpersonal relationships developed within the context of
employment and conflict that may arise between professional and family life of
individuals. Also the research process is flanked by a set of demographic variables in
order to construe the findings more detailed.
Approach / Design / Methodology – Firstly took place an extensive review of the
relevant literature and then our hypotheses were created. Finally, in order to check
these hypotheses, a survey was conducted. In this survey participated 148 respondents
of both sexes in the area of Attica.The survey consisted of a two-section
questionnaire, which is attached to the end of the thesis.
Findings - The main findings of the research, is the positive correlation of variables of
core self-evaluation, career aspirations and interpersonal relationships of employees
with the subjective career success. The subjective career success also positively
correlates with the hierarchical status of the individuals.
Research Limitations - The limitations of this study is the short time period during
which the survey was conducted and the limited geographical area (only in the area of
Attica) where our sample was derived.
Originality – The partition of the concept of subjective career success and the
examination of possible relationship or not for each parameter separately.
Keywords - Subjective Career Success, Core Self-evaluation, Emotional Intelligence,
Career Aspirations, Interpersonal Relationships, Work-Family conflict
Type of research – Thesis
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή
Η ιέμε «θαξηέξα» εμαθνινπζεί αθόκα θαη ζήκεξα λα κελ έρεη έλαλ θαη κνλαδηθό
νξηζκό θαζώο θαη κία θνηλώο απνδεθηή έλλνηα (Patton & McMahon, 2006).
ηε ζρεηηθή κε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο
έρεη νξηζηεί κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο νξηζκνύο ελώ εμαθνινπζεί λα απνηειεί
αληηθείκελν έξεπλαο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο.
Έλαο νξηζκόο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, ζύκθσλα κε ηνπο Van Maanen θαη Schein
(1977), είλαη έλα νξγαλσκέλν κνλνπάηη πνπ ιακβάλεηαη από έλα άηνκν ζε βάζνο
ρώξνπ θαη ρξόλνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ζπλδπαζκόο θαη ε αιιεινπρία ησλ
ξόισλ πνπ παίδνληαη από έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Super, 1980).
Σέινο, ν νξηζκόο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, ν νπνίνο θαζηεξώζεθε θαη
ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα, πεξηγξάθεη ηελ θαξηέξα σο κία εμειηζζόκελε
αθνινπζία ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ελόο αηόκνπ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ
(Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005).
Παξαηεξνύκε, ινηπόλ, όηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο, απέθηεζε
κία πην πνιύπινθε θαη πνιπζρηδή λνεκαηηθή δηάζηαζε ε νπνία πεξηθιείεη ηηο
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία έρνληαο
σο γλώκνλα πσο ε θαξηέξα δελ είλαη πιένλ κία επζεία γξακκή πνπ αθνινπζείηαη από
ηα άηνκα ρσξίο παξεθθιίζεηο, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο εκπεηξηώλ ζε βάζνο ρξόλνπ.
Όζν ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο γηλόηαλ νινέλα θαη πην πεξίπινθε, ηόζν κεγάισλε θαη ε
δπζθνιία ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο σο επηηπρεκέλε ή κε. Οξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή
επηηπρία σο έλα ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ ή απηώλ επηηεπγκάησλ πνπ έρεη επηηύρεη
έλα άηνκν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο (Judge,
Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999), ήηαλ πιένλ αλαγθαίν λα θαζνξηζηνύλ ηα
θξηηήξηα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαηάζζνληαλ ηα επηηεύγκαηα απηά ζηελ
“ιίζηα” ησλ επηηπρεκέλσλ.
Ο εληνπηζκόο θαη ε απνκόλσζε ησλ θξηηεξίσλ απηώλ, δελ απνηειεί εύθνιε
δηαδηθαζία θαζώο ε επαγγεικαηηθή επηηπρία εζσθιείεη δύν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο.
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Αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία αμηνινγείηαη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία
ελόο αηόκνπ, δηρνηνκείηαη ζε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή
επηηπρία.
Η αληηθεηκεληθή ή πξαγκαηηθή επηηπρία θαξηέξαο αληαλαθιά επαιεζεύζηκα
επηηεύγκαηα ζε ηνκείο όπσο ε ζέζε πνπ θαηέρεη έλα άηνκν ζηελ ηεξαξρία, ν κηζζόο, ν
αξηζκόο ησλ πξναγσγώλ θαη ε απόδνζε ζηελ εξγαζία.
Από ηελ άιιε κεξηά, ε ππνθεηκεληθή επηηπρία αθνξά ηελ πξνζσπηθή αμηνιόγεζε ηνπ
αηόκνπ γηα ηελ επηηπρία πνπ βηώλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαη πξνθύπηεη
από πξνζσπηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ίδην ην άηνκν γηα ην ζθνπό ηεο δηεξεύλεζεο
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ επηηπρίαο.
ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξνζπαζήζακε λα εληξπθήζνπκε ζηελ
θαηαλόεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο ππό ην πξίζκα ηεο ππνθεηκεληθήο ζθνπηάο
θαη ζθνπόο καο είλαη, ε κειέηε ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
αλζξώπνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύλ ην κέγεζνο ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο
πνπ ιακβάλνπλ από ηελ εξγαζία – θαξηέξα ηνπο. Η επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ πνπ
πεξηγξάθνπλ ηα πξνζσπηθά θξηηήξηα ησλ εξγαδνκέλσλ, έγηλε βαζηδόκελε ζηε,
ζρεηηθή κε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, βηβιηνγξαθία ελώ ζηα πιαίζηα ηεο
ζηνηρεηνζέηεζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ έιαβε ρώξα ειεθηξνληθή έξεπλα κε ηε κνξθή
εξσηεκαηνινγίνπ.
ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο αλαιύεηαη ε ζπζρέηηζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηελ
επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σν ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ απηώλ
απαξηίδεηαη από ηνλ παξάγνληα ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηελ ελζπλαίζζεζε
(παξάκεηξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο), ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο, ηηο
επαγγεικαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηέινο ηελ ζύγθξνπζε πνπ ελδερνκέλσο
αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ επαγγεικαηηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ ξόινπ πνπ έρνπλ ηα
άηνκα.
Γηα ηελ αξηηόηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε θαη έλαο αξηζκόο
δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε πιαηζηώλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη δεκνγξαθηθέο απηέο κεηαβιεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ
ειηθία, ην θύιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ έρνπλ νη
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εξσηώκελνη ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο.
Δλ θαηαθιείδη, ζηα

πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, εξεπλάηαη ε ύπαξμε ή όρη

ζπζρέηηζεο ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηηο δύν
πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Αξρηθά εμεηάζακε εθηελώο ηελ,
ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ εξεπλάκε, βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε κία
ειεθηξνληθή έξεπλα κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο νπνίαο ζέιακε λα δηαπηζηώζνπκε αλ
ηειηθά ηα επξήκαηά καο ζπλάδνπλ κε ηελ βηβιηνγξαθία απηή.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαζώο θαη ηα επξήκαηα θαη
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε.
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Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε
2.1 Δπηηπρία Καξηέξαο (Career success)
Πώο όκσο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ επηηπρία πνπ ζεκεηώλεη έλα άηνκν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο; Πσο νξίδεηαη θαη πνηέο κεηαβιεηέο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα “κεηαθξάζνπκε” ηελ έλλνηα απηή ζε
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα;
Η έλλνηα ηεο επηηπρίαο ηεο θαξηέξαο είλαη έλα, όιν θαη πην δηαδεδνκέλν, ζέκα
έξεπλαο ην νπνίν απαζρόιεζε θαη απαζρνιεί πνιινύο εξεπλεηέο (Hennequin, 2007).
ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε επαγγεικαηηθή επηηπρία κεηξηέηαη ζύκθσλα κε ηελ
εμέιημε ηνπ αηόκνπ ζηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρία βάζεη κηαο καθξνπξόζεζκεο ζρέζεο
κε ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία απαζρνιείηαη (Judge, T.A., Cable, D.M., Boudreau, J.W.
& Bretz, 1995).
Όκσο ε επηηπρία θαξηέξαο είλαη κία αμηνινγηθή έλλνηα, θαη νη αμηνινγήζεηο γη’ απηήλ
πνηθίινπλ θαη εμαξηηόληαη από ην πνηνο ηελ θξίλεη (Jaskolka, Beyer & Trice, 1985),
θαη’ επέθηαζε ε δηάζηαζε ηεο έλλνηαο “επηηπρία θαξηέξαο” είλαη δηρνηνκεκέλε ζε
αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή επηηπρία.
Πνιιέο έξεπλεο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο από ηελ
αληηθεηκεληθή ζθνπηά ησλ νπνίσλ νη κεηξήζεηο βαζίζηεθαλ ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
(O’Reilly & Chatman, 1994).
Ωζηόζν, νξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη εξγαδόκελνη δελ θξίλνπλ ηελ επηηπρία
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο από ηα ελ ιόγσ θξηηήξηα θαη κόλν (Korman & Korman,
1980; Korman, Wittig-Berman, & Lang, 1981). Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία όπσο νη πςειέο ακνηβέο θαη νη
πξναγσγέο, δελ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα ληώζνπλ
πεξήθαλα θαη επηηπρεκέλα (Hall, 2002; Korman et al., 1981; Schein, 1978). ηελ
πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή απνμέλσζε,
θαζώο θαη ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο (Burke, 1999)
Η απόδεημε όηη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλάξηεζε ησλ
αληηθεηκεληθώλ επηηεπγκάησλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα
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ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, θαζώο θαη ηελ
αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαξηέξα (Heslin, 2005). Γη’ απηόλ ην ιόγν,
ζηελ παξνύζα έξεπλα επηιέγνπκε λα εξεπλήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή
επηηπρία ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθά θξηηήξηα ησλ αηόκσλ θαη πσο απηά
αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο επηηπρίαο.
ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη εθηελώο νη νξηζκνί ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο
επηηπρίαο, αιιά ζηελ παξνύζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε κόλν ζηελ ππνθεηκεληθή ζθνπηά
ηεο επηηπρίαο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.

2.1.1. Αληηθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Objective career success)
H αληηθεηκεληθή επηηπρία αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κεηαβιεηώλ νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ θνηλσλία, ηελ επηρείξεζε, ηνπο ζπλαδέιθνπο ελόο
αηόκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηα ηππηθά βήκαηα, πνπ θάπνηνο επηηπγράλεη,
πνπ νδεγνύλ ζηελ επηηπρία αλαθνξηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα-ζέζε
(Gattiker & Larwood, 1988; Jaskolka, Bayer & Trice, 1985; Kotter, 1982; Judge &
Bretz,1994).
ηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αληηθεηκεληθήο έλλνηαο ηεο
επηηπρίαο ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα όπσο ν κηζζόο, ε ζέζε ζηελ
ηεξαξρία, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρόιεζεο ή αθόκα θαη ν αξηζκόο ησλ πξναγσγώλ
πνπ ζπγθεληξώλεη ζπλνιηθά έλα άηνκν (Dries, Pepermans & Carlier 2008).
ηηο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο έλα ή δύν κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
παξαπάλσ θξηηήξηα (Gattiker & Larwood, 1986), γηα παξάδεηγκα ε ηεξαξρηθή εμέιημε
εληόο κίαο επηρείξεζεο (Kotter, 1982) ή, αληίζηνηρα, ν ζπλδπαζκόο ηεξαξρηθνύ
επηπέδνπ θαη κηζζνύ (Elliot, 1982).
Άιιεο έξεπλεο επηδίσμαλ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο αληηθεηκεληθήο επηηπρίαο θαη
ρξεζηκνπνίεζαλ κεηαβιεηέο πνπ πεξηέγξαθαλ θαηά πόζν ζπκβάιεη ε απόθηεζε
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) (Pfeffer &
Fong, 2002), ή ε δηεζλήο εξγαζηαθή εκπεηξία (Cava & Mayer, 1993).
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Παξόια απηά, ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (όπσο κηζζόο θαη πξναγσγέο) είλαη ειιηπήο
κεηαβιεηέο γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, θαζώο νη άλζξσπνη δελ
απνδεηνύλ κόλν απηά από ηελ θαξηέξα ηνπο (Gattiker & Larwood, 1988; Sturges,
1999). Αληηζέησο, ζπρλά επηζπκνύλ ιηγόηεξν απηά απνηειέζκαηα από ηελ εξγαζία
ηνπο (Finegold & Mohrman, 2001), όπσο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ηνπ
νξγαληζκνύ ή θαη ηελ αίζζεζε πσο ε εξγαζία ηνπο έρεη λόεκα θαη ζθνπό (Hall,
2002).

2.1.2. Τπνθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Subjective career success)
Αληίζεηα κε ηελ αληηθεηκεληθή, ε ππνθεηκεληθή επηηπρία είλαη ε πξνζδνθία ηνπ ηδίνπ
ηνπ αηόκνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ θξηηήξηα
πεξί ηεο αλάπηπμήο ηνπ εληόο ελόο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Με άιια ιόγηα είλαη ε
πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία (Gattiker &
Larwood, 1986; Judge et al, 1995)
Σα άηνκα θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κε βάζε ηα πξνζσπηθά
ηνπο θξηηήξηα θαη ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο εθηόο από ηελ
ακνηβή ηεο εξγαζίαο ηνπο ή κία ελ δπλάκεη πξναγσγή ζέζεο θαη γεληθά θάπνηα άιια
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (Ebadan & Winstanley, 1997).
ε αληίζεζε κε ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηα ππνθεηκεληθά κέηξα κπνξνύλ λα
αληρλεύζνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαξηέξαο, ηα νπνία δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκα
κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ πξναγσγώλ ελόο αηόκνπ ή αθόκα θαη από αμηνινγήζεηο
εηδηθώλ (Gattiker & Larwood, 1986).
ύκθσλα κε ηνπο Judge et al. (1995) ε ππνθεηκεληθή επηηπρία είλαη ην αίζζεκα ηεο
επηηπρίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα ιακβάλεη από ηελ εξγαζία
ηνπ θαη ηελ θαξηέξα ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ε ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία,
ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζπρλά είηε σο ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία είηε σο
ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ έσο ηώξα ζηαδηνδξνκία (Helsin, 2005; Cesinger,
2011; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994).
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επηιέγνπκε λα αζρνιεζνύκε κε ην ππνθεηκεληθό
πξίζκα ηεο επηηπρίαο θαζόηη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα από κόλα ηνπο δελ επαξθνύλ
[6]

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ

σο πξνάγγεινη ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Μία κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
αλεπάξθεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε ηεο επηηπρίαο, είλαη ε
κέηξεζε ππνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ζε ζπλδπαζκό κε αληηθεηκεληθά επηηεύγκαηα
(Heslin, 2005), θαη απηήλ πηνζεηνύκε θαη εκείο ζηελ εξεπλά καο πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζνπκε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία.

2.1.2.1. Ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία (Job satisfaction)
ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο ε
ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη θάζε άηνκν μερσξηζηά, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν
πνπ αηζζάλεηαη ν θαζέλαο γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο (Aziri,
2011; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994).
Με άιια ιόγηα, εξεπλάηαη θαηά πόζν ε εξγαζηαθή εκπεηξία δεκηνπξγεί ζεηηθά ε όρη
ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εθάζηνηε άλζξσπν θαη απηό απνηειεί ην κέηξν ηεο ηθαλνπνίεζεο
ή ηεο δπζαξέζθεηαο από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία.
Σν 1998 ν Luthans έζεζε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ
ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ εξγαζία ηνπ, δηεπθξηλίδνληαο πσο ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε


είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε κηα θαηάζηαζε εξγαζίαο



θαζνξίδεηαη από ην θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα πιεξνύλ ή ππεξβαίλνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ελόο αηόκνπ



αληηπξνζσπεύεη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο απνηεινύλ ηα πην
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο γηα ηα νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ
απνηειεζκαηηθή αληαπόθξηζε

Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζηελ
νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ( Sarwar & Abugre, 2013). Δίλαη ε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπ
εξγαδόκελνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ εξγαζία ηνπ, ηόζν πην πηζαλό είλαη λα απνθηήζεη θαη λα
δηαηεξήζεη κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απαζρόιεζε ηνπ, θαη λα αλαπηύμεη
αηζζήκαηα δέζκεπζεο γηα ηνλ νξγαληζκό (Wang & Feng 2003).
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2.1.2.2. πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα (Overall career satisfaction)
Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ζπλνιηθή έσο ηώξα ζηαδηνδξνκία θαη
δειώλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ αηόκνπ ε νπνία αθνξά κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα
θαη επξύηεξν θάζκα απνηειεζκάησλ, όπσο ε αίζζεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Cesinger, 2011). πλεπώο απνηειεί επξύηεξε έλλνηα από
ηελ ηθαλνπνίεζε πξνεξρόκελε από ηελ εξγαζία, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνύζα
επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε.
Η ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη από ηελ θαξηέξα είλαη έλα ζεκαληηθό ζέκα ζηνλ ηνκέα
ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζόηη απνηειεί ην
ππνθεηκεληθό αίζζεκα ηεο επηηπρίαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε πνιιέο πηπρέο ηεο
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απηό-απνδνρή
ησλ εξγαδνκέλσλ ή ην επαγγεικαηηθό γόεηξν πνπ θαηέρνπλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο
επεκεξίαο ηνπ (Abele & Spurk, 2009; Ng, Eby, Sorensen, & Feldman, 2005).
Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ, σο
κέηξν πξνζσπηθήο αμηνιόγεζεο, ζπρλά ζεσξείηαη σο ν θεληξηθόο δείθηεο ηεο
ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο (Abele, Spurk, & Volmer, 2011; Boudreau, Boswell,&
Judge, 2001; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995; Ng et al., 2005).
ηελ παξνύζα κειέηε ιάβακε ππόςε νξηζκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά

είλαη

ν

ππξήλαο

απηό-αμηνιόγεζεο,

ε

ελζπλαίζζεζε,

νη

επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ελόο
νξγαληζκνύ θαη ε ζύγθξνπζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαιύνληαη ιεπηνκεξώο ζηε
ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο.
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Κεθάιαην 3: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζρήκα 1 ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθό
κνληέιν ηεο επηηπρίαο ηεο θαξηέξαο. Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζηελ παξνύζα
έξεπλα αλαιύνληαη νη πηπρέο κόλν ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο θαη νη παξάγνληεο
πνπ ιήθζεθαλ ππόςε πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί αλ ηελ επεξεάδνπλ ή όρη,
αλαιύνληαη παξαθάησ

3.1. Δλλνηνινγηθό Μνληέιν
ρήκα 1. Δλλνηνινγηθό κνληέιν ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο







Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο
πλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε-ελζπλαίζζεζε
Φηινδνμίεο θαξηέξαο
Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
Δπαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε

Ιθαλνπνίεζε από ηελ
ηξέρνπζα εξγαζία

Τπνθεηκεληθή
επαγγεικαηηθή
επηηπρία
Γεκνγξαθηθά





Ηιηθία
Φύιν
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο
Θέζε ζηελ ηεξαξρία

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από
ηελ θαξηέξα
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3.2. Αλάιπζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα
νπνία, ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή επηηπρία ησλ
αηόκσλ. Δπίζεο αλαιύνπκε νξηζκέλεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαίλεηαη λα
ζπκβάιινπλ ζην πσο νη εξγαδόκελνη αληηιακβάλνληαη ην κέγεζνο ηεο επηηπρίαο πνπ
βηώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.

3.2.1. Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο (Core self-evaluation)
Δλλνηνινγηθά, ν ππξήλαο απην-αμηνιόγεζεο απνηειεί κία ζηνηρεηώδε αμηνιόγεζε ηνπ
εαπηνύ καο θαη πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ελόο αηόκνπ ζηνλ θόζκν (Judge, Erez, &
Bono, 1998; Judge, Locke, & Durham, 1997).
Δίλαη έλα επξύ ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν απνηειείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Judge (2009)
από ηέζζεξεηο παξακέηξνπο πνπ δηαθξίλνπκε ζηα άηνκα.


Σνλ απηνζεβαζκό. Η ζπλνιηθή αμία πνπ πξνζδίδεη ην άηνκν ζηνλ εαπηό ηνπ.



Σελ έδξα ειέγρνπ. ρεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηηο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ
ζηε δσή ελόο αηόκνπ. (Η έδξα ειέγρνπ είλαη εζσηεξηθή όηαλ ηα άηνκα
ζεσξνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεώλ ηνπο σο επαθόινπζν ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο)



Σελ γεληθεπκέλε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα. Δίλαη κία εθηίκεζε ηνπ αηόκνπ
γηα ην πόζν θαιά κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο



Καη ηέινο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα. Δίλαη ε ηάζε ησλ αηόκσλ λα
είλαη ζίγνπξνη, αζθαιείο θαη ζηαζεξνί. Δλαιιαθηηθά ε ζπγθεθξηκέλε
παξάκεηξνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο λεύξσζε. Η λεύξσζε είλαη ε ηάζε ησλ
αηόκσλ λα επηθεληξώλνληαη ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπο.
Δπνκέλσο κεηξάκε ρακειό δείθηε λεύξσζεο ή ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο
(Mount, & Barrick, 1995).

Πσο όκσο κπνξεί λα ζπλδεζεί ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο κε ηελ ππνθεηκεληθή
επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ελόο αηόκνπ;
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Νσξίηεξα ζηελ έξεπλα δερζήθακε όηη ε ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία είλαη
δηρνηνκεκέλε από δύν παξακέηξνπο. Από ηελ κία κεξηά έρνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία ηνπ, θαη από ηελ άιιε ηελ ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα ηνπ. Όζνλ αθνξά ην πξώην ζθέινο, έξεπλεο
απνδεηθλύνπλ πσο ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε
από ηελ εξγαζία θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία (Judge,
Locke & Durham, 1997; Judge, Van Vianen, & De Pater, 2004; Judge, Heller, &
Klinger, 2008)
ύκθσλα κε ηνπο Judge, Locke, Durham, θαη Kluger (1998), ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά
ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο (ν απηνζεβαζκόο, ε έδξα ειέγρνπ, ε γεληθεπκέλε
απνηειεζκαηηθόηεηα, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα) ρεηξηδόκελα σο κία εληαία
κεηαβιεηή, έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία.
Οη Judge, Bono, Erez and Locke (2005), εξεύλεζαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ππξήλα
απηό-αμηνιόγεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ
ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Καηέιεμαλ, ινηπόλ, ζην
ζπκπέξαζκα όηη έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα ιακβάλεη πεξηζζόηεξε ηθαλνπνίεζε από
ηελ εξγαζία ηνπ, επηιέγνληαο ηνπο ζηόρνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά, θαη νη άλζξσπνη πνπ
έρνπλ ζεκεηώζεη πςειόηεξεο ηηκέο ζηε κέηξεζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο ηείλνπλ λα
επηιέγνπλ ζηόρνπο πνπ ηνπο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο.
Δπηπξνζζέησο, πξόζθαηα, νη Judge θαη Hurst (2007), απέδεημαλ όηη άηνκα κε πςειό
δείθηε απηό-αμηνιόγεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο ελειηθίσζεο,
πεηπραίλνπλ πςειόηεξα επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο,
θαζόηη έρνπλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα, θαιύηεξεο επηδόζεηο, επίζεο ηείλνπλ λα έρνπλ
πεξηζζόηεξν απαηηεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ
εξγαζία ηνπο.
Υπόθεζη 1 (Η1): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ ηος πςπήνα αςηόαξιολόγηζηρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επιηςσίαρ.
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3.2.2. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε – ε παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο
(Emotional Intelligence – Empathy)
Με ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε πεξηγξάθεηαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα
(α) θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, (β) λα αθνπγθξάδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
άιισλ αηόκσλ θαη (γ) λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε παξαγσγηθό ηξόπν
(Goleman, 1998)
Η παξάκεηξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί έηζη ώζηε λα
παξέρεη ζην άηνκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, θαζώο ηα άηνκα κπνξνύλ λα
ειέγρνπλ θαη λα εμσηεξηθεύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε ηξόπν παξαγσγηθό θαζώο
θαη λα πξνβιέπεη θαη θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Απνηειείηαη από πέληε
βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ηνλ εξγαζηαθό ρώξν (Goleman, 1998).


Σελ απηνγλσζία. Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηηο
δηαζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, θαζώο θαη όζα ην θηλεηνπνηνύλ, όπσο θαη
ηελ επίδξαζή πνπ έρνπλ ζηνπο άιινπο.



Σελ απηνξξύζκηζε. Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ειέγρεη θαη λα αλαθαηεπζύλεη
δηαζπαζηηθέο παξνξκήζεηο-ζπκπεξηθνξέο. Η ηάζε θάπνηνπ λα ζθεθηεί πξηλ
ελεξγήζεη.



Σν θίλεηξν. Σν πάζνο θαη ε παξαθίλεζε γηα εξγαζία γηα ιόγνπο πέξα από ηα
ρξήκαηα θαη ηελ θαηαμίσζε, κηα ηάζε γηα επίηεπμε ζηόρσλ κε ελέξγεηα θαη
ππνκνλή.



Σελ ελζπλαίζζεζε. Η ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα θαηαλνεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δνκή ελόο άιινπ θαη λα κπνξεί λα ηνλ αληηκεησπίζεη ζύκθσλα κε ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο.



Σελ θνηλσληθή δεμηόηεηα. Σελ θαιή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηε
δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
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ηελ παξνύζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε ζηελ παξάκεηξν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Η
πξνέιεπζε ηεο ιέμεο ελζπλαίζζεζε ρξνλνινγείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1880,όηαλ ν
Γεξκαλόο ςπρνιόγνο Theodore Lipps επηλόεζε ηνλ όξν “einfuhlung”

γηα λα

πεξηγξάςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθηίκεζε ελόο αηόκνπ ζηα ζπλαηζζήκαηα ελόο άιινπ.
Πνιινί εξεπλεηέο (Bar-On & Parker, 2000; George, 2000; Goleman, 1995; Salovey
& Mayer, 1990) πηζηεύνπλ πσο ε ελζπλαίζζεζε είλαη κία βαζηθή παξάκεηξνο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δσηηθήο ζεκαζίαο ελόο
απνηειεζκαηηθνύ εγέηε.
Η έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη απνδεηρζεί όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ απόδνζε ζηελ
εξγαζία αλαθνξηθά κε έλα επξύ θάζκα εξγαζηαθώλ θιάδσλ (Silvester, Patterson,
Koczwara, & Ferguson, 2007), αιιά θαη ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ελόςεη ηεο
ζπλέληεπμεο επηινγήο ππνςεθίσλ (Fox & Spector, 2000).
Η ελζπλαίζζεζε έρεη πεξαηηέξσ πεξηγξαθεί σο ε δηαδηθαζία ηεο θαηαλόεζεο κηαο
θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηώλεη έλα άιιν άηνκν, κνηξάδνληαο κε απηό ηε ζπγθεθξηκέλε
εκπεηξία δηαηεξώληαο όκσο ηαπηόρξνλα κία απόζηαζε παξαηήξεζεο (Zinn, 1999)
Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, θαη θαη’ επέθηαζε ε παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο επηηπρίαο αθνύ έρεη δηαπηζησζεί πσο άλζξσπνη κε
πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηείλνπλ λα επηηπγράλνπλ κεγαιύηεξα
επίπεδα επηηπρίαο ζηελ εξγαζία ηνπο, από αλζξώπνπο κε ρακειόηεξν δείθηε
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (Saeedi, Pazvari, Masouleh & Mousavian, 2012)
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελζπλαίζζεζε είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, θαη νη εξεπλεηέο γλσξίδνπλ εδώ θαη ρξόληα όηη
ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία (Cherniss, 2000). ύκθσλα κε ηνλ Rosenthal
(1977), νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ επηηπρώο ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ηείλνπλ λα είλαη πην επηηπρεκέλνη ζηελ επαγγεικαηηθή
θαζώο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπο.
Υπόθεζη 2 (Η2): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ παπαμέηπος ηηρ ενζςναίζθηζηρ
και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ.

[13]

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ

3.2.3. Φηινδνμίεο θαξηέξαο (Career aspirations)
Οη θηινδνμίεο πνπ αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ,
αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πξνο έλαλ επηζπκεηό ζηόρν-θαξηέξα
θάησ από ηδαληθέο ζπλζήθεο (Domenico & Jones, 2006).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ Rojewski (2005), νη θηινδνμίεο θαξηέξαο
νξίδνληαη σο νη ζρεηηθνί κε ηελ θαξηέξα, εθθξαζκέλνη ζηόρνη-επηινγέο ελόο αηόκνπ.
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο είλαη ην θύιν, ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε θαηαγσγή, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη νη γνληθέο πξνζδνθίεο (Khallad, 2000; Watson, Quatman, & Edler,
2002).
Έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ην
ξόιν ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ θαη πσο απηνί επεξεάδνπλ
ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ. ύκθσλα κε ηνπο Osipow θαη Fitzgerald (1996), Σν
θύιν απνηειεί ζαθώο έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο, ν νπνίνο θαίλεηαη
λα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. Όζνλ
αθνξά ηελ επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη έλα άηνκν, ζύκθσλα κε
ηνπο Heins, Hendricks, θαη Martindale (1982), νη νηθνγέλεηεο ζπρλά ελζαξξύλνπλ ηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ αξζεληθώλ παηδηώλ, όρη όκσο θαη
ησλ θνξηηζηώλ.
Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε ηη ελλννύκε κε ηελ έλλνηα θηινδνμίεο θαξηέξαο,
θαζόηη απνηεινύλ ηηο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ζηαδηνδξνκίαο. Δπεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο, θαη ιεηηνπξγνύλ σο θίλεηξα γηα ηε κειινληηθή
επαγγεικαηηθή επηινγή θαη επηηπρία (Mau & Bikos, 2000; Schoon & Parsons, 2002)
Υπόθεζη 3 (Η3): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ θιλοδοξίερ καπιέπαρ
και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ.
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3.2.4. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (interpersonal relationships)
Ο ζθνπόο ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν νη επηηπρεκέλεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζην λα
επηηεπρζεί κία επηηπρεκέλε θαξηέξα.
Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε εληόο ηνπ
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ε νπνία νξίδεηαη σο, ην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ
έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη ρξήζε άηππσλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ
(πηζαλό) όθεινο ηε δηεπθόιπλζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία
κέζσ ηεο εζεινληηθήο παξνρήο πξόζβαζεο ζε πόξνπο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο θνηλώλ
πιενλεθηεκάησλ (Wolff & Moser, 2006; Forret & Dougherty, 2004).
Μέζα από ην ππνθεηκεληθό απηό πξίζκα, νη άλζξσπνη εξκελεύνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο,
πεξηθιείνληαο όρη κόλν επαγγεικαηηθά βηώκαηα αιιά θαη πξνζσπηθά (Parker, Arthur
& Inkson, 2004), ηνλίδνληαο έηζη ηελ πνιππινθόηεηα κε ηελ νπνία ζπλδένληαη νη
ζπληζηώζεο ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο.
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ελόο νξγαληζκνύ
ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ αληηθεηκεληθή όζν θαη κε ηελ ππνθεηκεληθή επηηπρία (Wolff
& Moser, 2008; Forret & Dougherty 2004). Γηα παξάδεηγκα νη Michael θαη Yukl
(1993), δηαπίζησζαλ όηη ε δηθηύσζε έρεη ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ πξναγσγώλ πνπ
επηηπγράλεη έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ. Δπίζεο έξεπλα ηνπ
Langford (2000) ηνλίδεη όηη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζπζρεηίδεηαη κε ην πώο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ
επηηπρία.
Υπόθεζη 4 (Η4): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ κοινωνικήρ
δικηύωζηρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ.

3.2.5. Δπαγγεικαηηθή-Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε (Work-Family conflict)
Η κεηαβαιιόκελε κνξθή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ έρεη απμήζεη ην πνζνζηό ησλ
εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ην πώο νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη ηηο απαηηήζεηο ηόζν ηεο
εξγαζίαο όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Με απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο
[15]
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επζύλεο νη άλζξσπνη, θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, αληηκεησπίδνπλ κηα ζεκαληηθή
πξόθιεζε θαζώο θαινύληαη λα ζπκθηιηώζνπλ εξγαζηαθό θαη νηθνγελεηαθό ξόιν
(Hennessy, 2007)
ύκθσλα κε ηνπο Greenhaus θαη Beutell (1985), ε επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή
ζύγθξνπζε νξίδεηαη σο “Μία κνξθή ηξηβήο θαηά ηελ νπνία, νη απαηηήζεηο ηνπ
εξγαζηαθνύ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ξόινπ είλαη αζύκβαηεο ζε νξηζκέλεο πηπρέο”.
Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο (Greenhaus & Beutell, 1985), επέθηεηλαλ ηελ εξεπλά
ηνπο πεξηγξάθνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο
ζύγθξνπζεο,


ζύγθξνπζε κε βάζε ην ρξόλν (time-based conflict). Καζώο ν ρξόλνο πνπ
δαπαλάηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηεί ν έλαο εθ ησλ δύν ξόισλ, δελ
κπνξεί λα αθηεξσζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ άιινπ.



ζύγθξνπζε κε βάζε ηελ έληαζε (strain-based conflict). Δπαγγεικαηηθέονηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο πξνέξρνληαη από απηνύ ηνπ είδνπο ηε δηέλεμε,
όηαλ ε έληαζε πνπ πξνθαιείηαη από ηηο απαηηήζεηο ελόο ξόινπ, επεξεάδεη ηελ
απόδνζε ηνπ αηόκνπ ζε έλαλ άιιν ξόιν.



θαη ηέινο, ζύγθξνπζε κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά (behavior-based conflict).
Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζύγθξνπζε εκθαλίδεηαη όηαλ ζπγθεθξηκέλα πξόηππα
ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνληαη από έλα ξόιν είλαη αζπκβίβαζηα κε ηεο
πξνζδνθίεο γηα κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλαλ άιιν ξόιν.

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε νδεγεί ζε
έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ηόζν ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν όζν θαη ζην νηθνγελεηαθό
πεξηβάιινλ (Greenhouse et al. 1999; Korabik, Lero & Ayman, 2003).
Δπίζεο όζν νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ελόο αηόκνπ απμάλνληαη, ηόζν πην πηζαλό
είλαη λα δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, κε
απνηέιεζκα νη ζπγθξνύζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εξγαζία (Voydanoff, 2002).
Έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε κε ρακειά επίπεδα
ηθαλνπνίεζεο ηα νπνία αληινύληαη από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαζώο θαη ηελ
[16]
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ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ (όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη
δύν πην θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο). (Anderson,
Coffey & Byerly, 2002; Martins, Eddleston & Veiga, 2002; Perrewe, Hochwarter &
Kiewitz, 1999)
Υπόθεζη 5 (Η5): Η επαγγελμαηική-οικογενειακή ζύγκποςζη έσει απνηηική ζςζσέηιζη με
ηην ςποκειμενική επιηςσία καπιέπαρ.

3.2.6. Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο
ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε νξηζκέλεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα
αλαιύζνπκε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Έρεη δηαπηζησζεί
ζε έξεπλεο πσο νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο εμεγνύλ θαιύηεξα ηε δηαθύκαλζε πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ επηηπρία ηεο θαξηέξαο από νπνηνδήπνηε άιιν ζύλνιν κεηαβιεηώλ
πνπ ζεσξεηηθά ηελ επεξεάδνπλ (Gattiker & Larwood, 1988; Gould & Penley, 1984).
ηελ παξνύζα κειέηε ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ζηελ
ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.

Φύιν. Έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ, όηη νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε
από ηελ εξγαζία ηνπο από όηη νη άληξεο (Clark, 1997 Sloane & Williams, 2000;
Sousa-Poza & Sousa- Poza, 2003; Long, 2005), κνινλόηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
γπλαηθώλ, νη απνδεκηώζεηο πνπ ιακβάλνπλ, νη ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ
θαζώο θαη άιινη παξάγνληεο, είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζύγθξηζε κε απηέο ησλ
αληξώλ. ύκθσλα κε ηνλ Clark (1997), απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο νη γπλαίθεο
έρνπλ ρακειόηεξεο πξνζδνθίεο από ηελ εξγαζία ηνπο ιόγσ ησλ “θησρόηεξσλ” ζε
απαηηήζεηο ζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ηώξα ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ
πξνϋπήξραλ παιαηόηεξα.
ε ζπλέπεηα κε ηελ έξεπλα ηνπ Clark, νη Sloane θαη Williams (2000), δηαπίζησζαλ
πςειόηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε
ηνπο άληξεο, παξά ηνλ ρακειόηεξν κηζζό πνπ ιάκβαλαλ θαη ππνγξάκκηζαλ ζηελ
[17]
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έξεπλα ηνπο όηη ίζσο νθείιεηαη επεηδή νη γπλαίθεο δηαηεξνύλ ρακειόηεξεο
επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο από ηνπ άληξεο.
Ηιηθία. Η ειηθία θαίλεηαη λα έρεη πξνθαλή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία
(Gattiker & Larwood, 1988), θαζόηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο επίδνζεο
αζξνίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994).
Έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο ειηθίαο θαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ εξγαζία ηνπο, έρνπλ απνδείμεη πσο
άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από όηη
νη λεόηεξνη ζε ειηθία (Doering, Rhodes & Schuster, 1983; Glenn, Taylor & Weaver,
1977; Warr, 1992).
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο. Η ζεσξία ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ππνζηεξίδεη όηη άηνκα
πνπ επελδύνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ, όπσο εθπαίδεπζε,
θαηάξηηζε θαη εκπεηξία, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ πςειόηεξν επίπεδν απόδνζεο
εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηηύρνπλ πςειόηεξεο αληακνηβέο (Beker, 1964).
Πξόζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ
κεηαβιεηή ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Ng, Eby,
Sorensen, & Feldman, 2005; Tharenou 2001)
Θέζε ζηελ ηεξαξρία. Σέινο, δηεξεπλάηαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη εξσηώκελνη ζηνπο
νξγαληζκνύο πνπ απαζρνινύληαη θαζόηη ζέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ ε έξεπλα καο
έξρεηαη ζε ζπλέπεηα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε νπνία ππνδεηθλύεη ζεηηθή ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία
(Schein, 1978; Judge, Higgins, Thoreson & Barrick, 1999).

[18]
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Κεθάιαην 4: Δξεπλεηηθή Μέζνδνο
4.1. Σν δείγκα
Σν δείγκα αξρηθά απνηεινύληαλ από 148 άηνκα, θνηηεηέο θαη εξγαδόκελνπο. Από ην
ζύλνιν ησλ 148 εξσηεκαηνινγίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο εμαηξέζεθαλ 5
ιόγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πνπ ηα θαζηζηνύζαλ αθαηάιιεια γηα επεμεξγαζία, κε
απνηέιεζκα ην ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο λα απνηειείηαη από 143 νινθιεξσκέλα
εξσηεκαηνιόγηα.
Από ηνπο 143 ζπκκεηέρνληεο νη 73 ήηαλ άλδξεο θαη νη 70 γπλαίθεο, κε πνζνζηά 51%
θαη 49% αληίζηνηρα.

Φύλο
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Άνδρας

73

51,0

51,0

51,0

Γσναίκα

70

49,0

49,0

100,0

143

100,0

100,0

Total
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Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ηα 29,81 έηε. Η κηθξόηεξε ειηθία
πνπ ζεκεηώζεθε ζην δείγκα ήηαλ ηα 19 έηε ελώ ε κεγαιύηεξε ηα 68.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ειηθίεο ησλ αληξώλ θπκάλζεθαλ από 19 έσο 68 εηώλ κε κέζν
όξν ειηθίαο ηα 29,81 έηε, ελώ αληίζηνηρα νη ειηθίεο ησλ γπλαηθώλ θπκάλζεθαλ από
19 έσο 55 έηε κε κέζν όξν ηα 29,87 έηε.

Δημογραθικά ανηρών
N

Minimum

Age

143

Valid N (listwise)

143

19

[20]

Maximum
68

Mean
29,81

Std. Deviation
8,921
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Δημογραθικά γσναικών
N

Minimum

age

70

Valid N (listwise)

70

19

[21]

Maximum
55

Mean
29,87

Std. Deviation
8,797
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Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο, ην 15,4% ήηαλ απόθνηηνη
ιπθείνπ-ΙΔΚ, ην 55,2% αλήθαλ ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙΑΣΔΙ) ελώ ην ππόινηπν 29,4% θαηείραλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ.

Επίπεδο εκπαίδεσζης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

λύκειο-ΙΕΚ

22

15,4

15,4

15,4

ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

79

55,2

55,2

70,6

μεηαπηστιακό-διδακηορικό

42

29,4

29,4

100,0

143

100,0

100,0

Total
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Ο κέζνο όξνο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ηα 7,96 έηε, κε
ειάρηζηε εξγαζηαθή εκπεηξία ηα κεδεληθά ρξόληα απαζρόιεζεο ζε θάπνηνλ
νξγαληζκό θαη κέγηζηε ηα 42. Σν 14,7% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία
έσο 1 έηνο, ην 44,1% από 1 έσο 5 έηε θαη ην 41,3 είρε επαγγεικαηηθή εκπεηξία
κεγαιύηεξε από 5 έηε.

Εργαζιακή εμπειρία
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

έως 1 έηος

21

14,7

14,7

14,7

2-5 έηη

63

44,1

44,1

58,7

> από 5 έηη

59

41,3

41,3

100,0

143

100,0

100,0

Total
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Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα δειώζνπλ, ζηα πιαίζηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνύ πνπ
απαζρνινύληαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηακνξθώζεθαλ σο εμήο, ην 48,3%
εξγάδνληαη σο ππάιιεινη, ην 4,9% είλαη θαηώηεξα ζηειέρε επηρείξεζεο, ην 21,7%
θαη ην 11,9% είλαη κεζαία θαη αλώηεξα ζηειέρε αληίζηνηρα, ελώ έλα πνζνζηό ηεο
ηάμεο ηνπ 13,3% δελ αλήθε ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηεξαξρίαο (είηε
δελ εξγαδόηαλ ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα είηε ήηαλ ηδξπηέο ηεο δηθήο ηνπο
επηρείξεζεο).
Θέζη ζηην ιεραρτία
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Υπάλληλος

69

48,3

48,3

48,3

7

4,9

4,9

53,1

Μεζαίο ζηέλετος

31

21,7

21,7

74,8

Ανώηερο-Ανώηαηο ζηέλετος

17

11,9

11,9

86,7

Άλλο

19

13,3

13,3

100,0

Total

143

100,0

100,0

Καηώηερο ζηέλετος
Valid
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4.2. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δείγκαηνο
Σν εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά από ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2013 έσο
θαη ηελ 23ε επηεκβξίνπ 2013. Οη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά
ζηελ παξνύζα έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
επηηπρία, ζπκπιεξώλνληαο έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απνηεινύληαλ από 2 κέξε.
Σν πξώην κέξνο πεξηείρε πνηνηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία ησλ ζπκκεηερόλησλ ελώ ην δεύηεξν απνηεινύληαλ από δεκνγξαθηθέο
εξσηήζεηο.

4.3. Μεηξήζεηο
ηελ πξνζπάζεηα λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαιύζακε ζηελ αξρή
ηεο έξεπλαο κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή επηηπρία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 7 δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο νη νπνίεο
πάξζεθαλ από ηελ ζρεηηθή κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία βηβιηνγξαθία. Οη
απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ ήηαλ πεληαβάζκηεο θιίκαθεο Likert
(1=δηαθσλώ απόιπηα, 5=ζπκθσλώ απόιπηα).
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα
ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (cronbach alpha) γηα θάζε κία από
απηέο μερσξηζηά.

4.3.1. Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Ικανοποίηζη από ηην ηπέσοςζα επγαζία: Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλεη ην άηνκν από ηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
θιίκαθα Work Satisfaction scale ( Hackman & Oldham, 1975) ε νπνία απαξηηδόηαλ
από 3 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ “ ε γεληθέο γξακκέο είκαη πνιύ ραξνύκελνο/ε κε ηε
δνπιεηά κνπ” θαη “ Δίκαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ
θάλσ”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα ήηαλ 0,822.
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Σςνολική ικανοποίηζη από ηην καπιέπα: Απηή ε κεηαβιεηή κεηξά ηελ ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη έλα άηνκν από ηελ έσο ηώξα επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ.
Γηα ηελ κέηξεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο δαλεηζηήθακε ηελ απαξηηδόκελε από 5
εξσηήζεηο θιίκαθα ησλ Greenhaus, Parasuraman θαη Wormley (Career Satisfaction
scale, 1990), ε νπνία πεξηείρε εξσηήζεηο όπσο “ Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ
πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο
κνπ” θαη “Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ κνπ γηα ηελ πξόνδν λέσλ δεμηνηήησλ”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα ήηαλ 0,864.

4.3.2. Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
Πςπήναρ αςηό-αξιολόγηζηρ: Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύλ ηα άηνκα ζηα
δηάθνξα θαζεκεξηλά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Δδώ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα, ε
νπνία απνηεινύληαλ από 12 ζηνηρεία, Core Self-Evaluations scale (Judge, Erez, Bono
& Thoresen, 2003). Μεξηθέο από ηηο εξσηήζεηο ηηο θιίκαθαο ήηαλ “Όηαλ πξνζπαζώ,
γεληθά επηηπγράλσ”, “Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο
κνπ”, “ Δγώ νξίδσ ηη ζα ζπκβεί ζηε δσή κνπ”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha
γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,711.
Ενζςναίζθηζη: Δίλαη κία από ηηο πέληε παξακέηξνπο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο θαη κεηξά θαηά πόζν έλα άηνκν κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη θαη λα
ρεηξίδεηαη κε παξαγσγηθό ηξόπν ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ελόο άιινπ αηόκνπ.
Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο
ελζπλαίζζεζεο είλαη κέξνο κηαο κεγαιύηεξεο θιίκαθαο (Interpersonal Reactivity
Index, Davis, 1980). Απνηειείηαη από 7 ζηνηρεία ηνπ ηύπνπ “Όηαλ ληώζσ πσο
θάπνηνο αδηθείηαη, κεξηθέο θνξέο δελ επεξεάδνκαη”, “Θα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηό κνπ
ζαλ έλα αξθεηά ζπκπνλεηηθό άηνκν”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα
απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,752.
Φιλοδοξίερ καπιέπαρ: Η κεηαβιεηή απηή κεηξά ηελ ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία ελόο
αηόκνπ γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλέιημε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηνπ
O’Brien (Career Aspiration scale, 1992), ε νπνία απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο.
[26]
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Δλδεηθηηθά κεξηθέο από απηέο είλαη “Διπίδσ θαηαθηήζσ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο κνπ”, “ Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα εθπαηδεύσ άιινπο
εξγαδόκελνπο”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη
0,701.
Διαπποζωπικέρ ζσέζειρ: Μεηξά ηελ βαξύηεηα πνπ δίλεη ην θάζε άηνκν ζηε
δεκηνπξγία ελόο επαγγεικαηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ζηε ζύλαςε
αξκνληθώλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εδώ είλαη ε
θιίκαθα ηνπ Bandelli (Interpersonal Relationship Behaviors, 2008). Οη εξσηήζεηο πνπ
απνηεινύζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ήηαλ 12, κεξηθέο από ηεο νπνίεο
δηαηππώλνληαλ σο εμήο “ Υαίξνκαη λα αλαπηύζζσ ζηελέο θαη αξκνληθέο ζρέζεηο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ”, “ Πηζηεύσ όηη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό ππόβαζξν θαη
αλαηξνθή κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ άμηα ζε έλαλ νξγαληζκό”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,823.
Επαγγελμαηική-Οικογενειακή ζύγκποςζη: Μεηξά ηνλ βαζκό πνπ ε εξγαζία επεξεάδεη
αξλεηηθά ηελ νηθνγελεηαθή δσή ελόο αηόκνπ. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κεηξήζεθε
κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο ησλ Netemeyer, Boles θαη McMurrian (Work-to-family
Conflict scale, 1996) θαη απνηειείηαη από 5 ζηνηρεία. Οη εξσηώκελνη γηα ηελ κέηξεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο ζύγθξνπζεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ
“Σν πνζό ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δνπιεηά κνπ θαζηζηά δύζθνιν λα
εθπιεξώζσ ηηο νηθνγελεηαθέο κνπ ππνρξεώζεηο”, “ Λόγσ ησλ εξγαζηαθώλ κνπ
θαζεθόλησλ, θάλσ αιιαγέο ζηα ζρέδηα κνπ πνπ αθνξνύλ νηθνγελεηαθέο
δξαζηεξηόηεηεο”. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη
0,885.

4.4. Μεζνδνινγία
Όπσο αλαιύζεθε θαη παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ νη εθηά βαζηθέο
κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζάξηζκεο θιίκαθεο απνηεινύκελεο
από έλαλ δηαθνξεηηθό αξηζκό ζηνηρείσλ ε θάζε κία.
Σν πξώην βήκα πνπ έιαβε ρώξα, πξηλ εληξπθήζνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο
θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο ζε κία
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εληαία κεηαβιεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ρεηξηζηνύκε ην δείγκα καο κε ηνλ
νξζόηεξν θαη αξηηόηεξν ηξόπν.
ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πηζαλώλ ζπζρεηίζεσλ πνπ
ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ θύξησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, κέζα από ηε
δηαδηθαζία απηή, επηρεηξήζακε λα αλαιύζνπκε αλ θαη πόζν ζπζρεηίδνληαη όια ηα
πηζαλά δεύγε κεηαβιεηώλ ηνπ δείγκαηνο
Σέινο, ηξέμακε γηα θάζε κία από ηηο δύν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο
(ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαη ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ
θαξηέξα), κία αλάιπζε παιηλδξόκεζεο έηζη ώζηε λα ζπκπεξάλνπκε πνηεο κεηαβιεηέο
επηδξνύλ ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη πώο.
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Κεθάιαην 5: Δπξήκαηα
5.1. πζρεηίζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζε έιεγρν ηπρώλ
ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή
ζπζρεηίζεσλ Pearson.

5.1.1. πζρεηίζεηο κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία
Από ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε από ηελ
ηξέρνπζα εξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ππξήλα απηόαμηνιόγεζεο

, επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ πξώηε ππόζεζε ηεο

έξεπλαο (Η1). Δπίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε ζεκεηώλεη θαη κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο

, θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο ησλ εξσηεζέλησλ

. Οη δύν ηειεπηαίεο ζπζρεηίζεηο

επηβεβαηώλνπλ ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ππόζεζε ηεο εξγαζίαο (Η3, Η4).
Αληηζέησο, από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, δελ επηβεβαηώλνληαη ε δεύηεξε θαη
πέκπηε ππόζεζε (Η2, Η5) ηεο έξεπλαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ δηαπηζηώζακε
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη ηεο
ελζπλαίζζεζεο, όπσο αληίζηνηρα, δελ ζπκπεξάλακε ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ
αλακέλακε λα έρεη ε ππνθεηκεληθή επηηπρία ηεο ζηαδηνδξνκίαο κε ηελ επαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε.

5.1.2. πζρεηίζεηο κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα:
Όζνλ αθνξά ηελ δεύηεξε πηπρή ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο,
παξαηεξνύκε όηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο
, ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ
εξσηεζέλησλ

, θαζώο θαη ηελ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο
[29]
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ

, επηβεβαηώλνληαο κε

απηό ηνλ ηξόπν ηελ πξώηε (Η1), ηξίηε (Η3) θαη ηέηαξηε (Η4) ππόζεζε ηεο έξεπλαο
αληίζηνηρα. Σέινο ζεηηθή νξηαθή ζπζρέηηζε παξαηεξνύκε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο
ηθαλνπνίεζεο από ηελ θαξηέξα θαη ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ
, ελώ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη κε ηελ κεηαβιεηή ηεο ζέζεο ζηελ ηεξαξρία
.
Όζνλ αθνξά ηελ δεύηεξε θαη πέκπηε ππόζεζε ηεο εξγαζίαο (Η2, Η5), θαη εδώ όπσο
θαη ζηηο ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία, δελ
επηβεβαηώλεηαη θακία από ηηο δύν, θαζώο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελζπλαίζζεζε θαη επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε.

5.1.3. πζρεηίζεηο ινηπώλ κεηαβιεηώλ
Από ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, παξαηεξνύκε νξηζκέλεο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ
κεηαμύ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ηνπ δείγκαηόο καο. Αξρηθά ε κεηαβιεηή ηνπ
ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο ζεκεηώλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο θηινδνμίεο
θαξηέξαο

θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

, ελώ

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε

.

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξνύκε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ

. Δπίζεο κε ηελ

ελζπλαίζζεζε, ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ε κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ην θύιν ησλ
ζπκκεηερόλησλ

, δειαδή νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα επηηπγράλνπλ

κεγαιύηεξα επίπεδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο.
Σέινο παξαηεξνύκε πσο ε κεηαβιεηή δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε
δύν κεηαβιεηέο, απηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο
θαη απηήλ πνπ αθνξά ηελ ειηθία

.
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5.2. Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνρσξήζακε
ζε δύν αλαιύζεηο παιηλδξόκεζεο, κία γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Η κέζνδνο
ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλα καο, είλαη ε
βεκαηηθή παιηλδξόκεζε (stepwise regression), κέζσ ηεο νπνίαο θαηαιήμακε ζηα
αξηηόηεξα ππνζύλνια αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα ηηο
δύν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπκε νξίζεη.
Πξνθεηκέλνπ, ινηπόλ, λα θαηαιήμνπκε ζηα δύν ηδαληθόηεξα ππνζύλνια αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηώλ, έλα γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ κειεηάκε, εηζάγακε ζηελ
αλάιπζε παιηλδξόκεζεο όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε κε ηηο δύν απηέο κεηαβιεηέο (ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο, θηινδνμίεο
θαξηέξαο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ειηθία θαη ζέζε ζηελ ηεξαξρία). Αθνινπζνύλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε από ηηο δύν απηέο παιηλδξνκήζεηο.

5.2.1. Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ηθαλνπνίεζε από
ηελ ηξέρνπζα εξγαζία
Όζνλ αθνξά ηελ γξακκηθή παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ
ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία, ε κέζνδνο ηεο
βεκαηηθήο παιηλδξόκεζεο θαηέιεμε ζε έλα ζύλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ην
νπνίν απνηεινύληαλ από ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο θαη ηεο ζέζεο
ζηελ ηεξαξρία.
Ο ζπληειεζηήο

ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο είλαη ίζνο κε .139.

Δπίζεο νη δύν παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ, ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο θαη ζέζε ζηελ
ηεξαξρία, επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ
ηξέρνπζα εξγαζία κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο (p-value),

θαη

αληίζηνηρα.
Πην αλαιπηηθά, από ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξόκεζεο, ζπλεπάγεηαη όηη ηα άηνκα
πνπ ζεκεηώλνπλ πςειόηεξα επίπεδα ζηηο ηέζζεξηο πηπρέο ηνπ ππξήλα απηό[31]
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αμηνιόγεζεο (απηνζεβαζκόο, έδξα ειέγρνπ, γεληθεπκέλε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα) ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε
από ηελ ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρόιεζε. Μέζσ απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο
επηβεβαηώλεηαη μαλά ε πξώηε ππόζεζε ηεο έξεπλάο καο (Η1).
Αθόκα, παξαηεξνύκε όηη όζν νη εξγαδόκελνη αλέξρνληαη ζηελ ηεξαξρία ηνπ
νξγαληζκνύ

πνπ

απαζρνινύληαη,

βηώλνπλ

πςειόηεξα

επίπεδα

εξγαζηαθήο

ηθαλνπνίεζεο.

5.2.2. Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα
Δπαλαιάβακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο, απηή ηε θνξά κε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ δεύηεξε πηπρή ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο
επηηπρίαο, θαη ην κνληέιν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξόκεζεο έιαβε ππόςε ηξείο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ηνλ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαη
ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
Ο ζπληειεζηήο

ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο είλαη ίζνο κε .320.

Καη νη ηξείο παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην κνληέιν ηεο παιηλδξόκεζεο,
επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα κε επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο,

γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο θαη ηεο

ζέζεο ζηελ ηεξαξρία θαη

γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηόκσλ.
πγθεθξηκέλα, όπσο θαη ζηελ πξώηε παιηλδξόκεζε, έηζη θαη εδώ, ε ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηηο ηέζζεξεηο παξακέηξνπο ηνπ
ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο (Η1), θαζώο θαη από ηελ ζέζε ηνπ αηόκνπ ζηελ ηεξαξρία.
Δπηπξνζζέησο, ζηε δεύηεξε παιηλδξόκεζε παξαηεξνύκε όηη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηελ εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή έρνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα
άηνκα ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. πκπεξαίλνπκε, πσο όζν
κεγαιύηεξν θνηλσληθό δίθηπν αλαπηύζζνπλ νη εξγαδόκελνη, ηόζν πεξηζζόηεξν

[32]
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ηείλνπλ λα βηώλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο από ηελ ζπλνιηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία, επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ ηέηαξηε ππόζεζε ηεο έξεπλαο (Η4).

[33]
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Κεθάιαην 6: πδήηεζε Απνηειεζκάησλ
ε ζπλέπεηα κε ηηο έξεπλεο ηηο βηβιηνγξαθίαο πνπ εμεηάζακε (Mount, & Barrick,
1995; Judge et al., 1997; Judge et al., 1998, Judge et al. 2004 & Judge 2009),
παξαηεξνύκε όηη ε πξώηε ππόζεζε ηεο εξεπλάο καο επηβεβαηώλεηαη, θαζώο ν
ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη κε ηηο δύν πηπρέο ηεο
ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο.
Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, κέζα από ηελ παξνύζα έξεπλα, όηη ηα άηνκα πνπ
ζεκεηώλνπλ

πςειά

επίπεδα

ζην

ζπγθεθξηκέλν

απηό

ηεηξακεξέο

αηνκηθό

ραξαθηεξηζηηθό, ιακβάλνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία.
Αλαθνξηθά κε ηελ δεύηεξε ππόζεζε, ε πιεζώξα ησλ εξεπλώλ πνπ κειεηήζεθαλ
(Salovey & mayer, 1990; Goleman, 1995; Goleman, 1998; Bar-On & Parker, 2000;
George, 2000; Fox & Spector, 2000; Cherniss, 2000; Silvester et al. 2007 & Saeedi et
al. 2012) ππνγξακκίδνπλ πσο ην αηνκηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ελζπλαίζζεζεο
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο.
Παξ’ όια απηά, αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο, παξαηεξνύκε πσο δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο
παξακέηξνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ αλαιύνπκε. πλεπώο, ε δεύηεξε
ππόζεζε πνπ ζέζακε αξρηθά δελ επηβεβαηώλεηαη κέζα από ην δείγκα καο,
Δμεηάδνληαο ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο πνπ
έρνπλ ηα άηνκα (Osipow & Fitzgerald, 1996; Rojewski & Yang, 1997; Mau & Bikos,
2000; Schoon & Parsons, 2002), δηαπηζηώζακε πσο απηό ην αηνκηθό ραξαθηεξηζηηθό
ησλ αλζξώπσλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο επηινγέο πνπ πξάηηνπλ νη νπνίεο ζέηνπλ γεξά
ζεκέιηα γηα ηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή επηηπρία.
Σα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε, επηβεβαηώλνπλ ηελ
παξαπάλσ βηβιηνγξαθία, επηηξέπνληάο καο λα ζπκπεξάλνπκε πσο άηνκα πνπ
δηαηεξνύλ πςειέο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ηείλνπλ λα βηώλνπλ κεγαιύηεξε
ηθαλνπνίεζε από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Απηή ε παξαηήξεζε,
ινηπόλ, καο επηηξέπεη λα επηβεβαηώζνπκε ηελ ηξίηε καο ππόζεζε, θαηαηάζζνληαο
[34]
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έηζη ηνλ παξάγνληα θηινδνμίεο θαξηέξαο ζηελ νκάδα ησλ κεηαβιεηώλ πνπ
επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία.
ηε ζπλέρεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο καο επηζθόπεζεο, παξαηεξήζακε πνιιέο έξεπλεο
πνπ εζηίαδαλ ζηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε θνηλσληθή δηθηύσζε πνπ
δεκηνπξγείηαη από ηε ζύλαςε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ εληόο ηνπ επαγγεικαηηθνύ
πιαηζίνπ (Michael & Yukl, 1993; Langford, 2000; Forret & Dougherty, 2004; Parker
et al. 2004; Wolf & Moser, 2008)
Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηαπηζηώλνπκε ζπλέπεηα κεηαμύ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη
ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο ην δείγκα πνπ εμεηάζακε επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε
ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ
κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδόκελσλ. Με άιια
ιόγηα, όζν ηα άηνκα αλαπηύζζνπλ θαη δηαηεξνύλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο
ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο ηόζν πεξηζζόηεξν ηείλνπλ λα βηώλνπλ
κεγαιύηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο.
Αθόκα, όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή πνπ έρεη σο ζηόρν λα κεηξήζεη ηελ ζύγθξνπζε
πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, νη έξεπλεο πνπ
κειεηήζακε δηεμνδηθά ηνλίδνπλ πσο όηαλ ηα άηνκα βηώλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηξηβή
βηώλνπλ παξάιιεια θαη ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο
(Greenhause et al. 1999; Perrewe et al. 1999; Voydanoff, 2002; Anderson et al., 2002;
Eddleston & Veiga, 2002; Korabik et al., 2003; Hennessy, 2007;)
Αληίζεηα, όκσο, κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο ήηαλ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην
δείγκα καο. ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ αξλεηηθή
ζπζρέηηζε πνπ αλακέλακε λα ππάξρεη κεηαμύ ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο
επηηπρίαο θαη επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο

ζύγθξνπζεο, δελ δηαπηζηώζακε

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελ ιόγσ κεηαβιεηώλ. πλεπώο ε
πέκπηε θαη ηειεπηαία ππόζεζε ηεο έξεπλαο καο δελ επηβεβαηώλεηαη κέζα από ηελ
αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο.
Σέινο, όπσο αλαθέξακε θαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εξκελεύζνπκε αξηηόηεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ελέξγεηα πνπ ππνδεηθλύεηαη
από πνιιέο έξεπλεο πνπ ιάβαλε ρώξα ζην παξειζόλ (Beker, 1964; Schein, 1978;
Gould & Penley, 1984; Gattiker & Larwood, 1988; Clark, 1997; Judge et al., 1999,
[35]
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Sloane & Williams, 2000; Souza-Poza & Souza-Poza, 2003; Long, 2005) ιάβακε
ππόςε ηέζζεξεηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία.
Από ηηο ηέζζεξεηο απηέο κεηαβιεηέο, κόλν ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ζπζρεηηδόηαλ ζεηηθά
κε ηηο δύν πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, ππνδειώλνληαο πσο
όζν ηα άηνκα εμειίζζνληαη ηεξαξρηθά εληόο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ απαζρνινύληαη,
ηόζν κεγαιύηεξα είλαη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο πνπ βηώλνπλ.
πλνςίδνληαο, ινηπόλ,

παξαηεξνύκε πσο από ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ

αλαιύζακε ζηελ παξνύζα έξεπλα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά ηα ηξία, ν ππξήλαο απηόαμηνιόγεζεο, νη θηινδνμίεο θαξηέξαο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, δελ
κπνξνύκε λα επηβεβαηώζνπκε ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ αλακέλακε λα έρεη ε
παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο, θαζώο νύηε θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ
πεξηκέλακε λα πξνθύπηεη από ηελ παξάκεηξν ηεο επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο
ζύγθξνπζεο. Σέινο, ηνλίδνπκε πσο ε κόλε δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή πνπ ζεκεηώλεη
ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεη
ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα.

6.1. Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε επηθέληξσζή ηεο ζηελ
ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ πηπρώλ ηεο.
Δπίζεο,

επηιέμακε

λα

ζπκπεξηιάβνπκε

ζηελ

έξεπλά

καο

πέληε

αηνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά (ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο, ελζπλαίζζεζεο, θηινδνμίεο θαξηέξαο,
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε) θαη όζν καο
επηηξέπνπλ νη γλώζεηο καο, κπνξνύκε λα πνύκε πσο δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο
θάπνηα άιιε έξεπλα πνπ λα κειεηά θαη λα αλαιύεη θαη ηα πέληε απηά ραξαθηεξηζηηθά
ζπλδπαζηηθά.
Αθόκα, αμίδεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο έξεπλαο, θαη ε ζύλζεζε ηνπ
δείγκαηνο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζνξξνπία πνπ ππήξρε σο πξνο ην θύιν
ησλ εξσηώκελσλ αιιά θαη ην πςειό κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν (55.3% θαη 29.4%
θάηνρνη ηίηινπ ΑΔΙ-ΑΣΔΙ θαη κεηαπηπρηαθνύ-δηδαθηνξηθνύ αληίζηνηρα), όπσο επίζεο
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θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ εξσηώκελσλ σο πξνο ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία
(ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά από όια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο).
Ωζηόζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνύζα έξεπλα πνπ πξέπεη λα
επηζεκαλζνύλ.
H έξεπλα δηεμήρζε γηα δεθαηξείο εκέξεο, δηάζηεκα ζρεηηθά κηθξό, γεγνλόο πνπ
εκπόδηδε ηελ ζπιινγή κεγαιύηεξνπ δείγκαηνο.
Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο,
θαη δελ ζπκπεξηιάβακε ζηελ έξεπλα εξσηώκελνπο από ινηπά κέξε ηεο Διιάδαο.

6.2. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο, παξαθηλνύλ πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάζακε ππό ην πξίζκα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ
θαηεπζύλζεσλ.
ηελ παξνύζα εξγαζία, κειεηήζακε αλ θαη πσο νη παξάγνληεο πνπ ζειήζακε λα
εξεπλήζνπκε επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία πνπ βηώλνπλ νη εξσηώκελνη,
ρσξίο όκσο λα αλαιύζνπκε αλ νη παξάγνληεο απηνί επηδξνύλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε
έλα από ηα δύν θύια μερσξηζηά.. Μία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα εζηηάζεη
ζηνλ ηξόπν πνπ επηδξνύλ θαη δηαθνξνπνηνύληαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αλαιύζακε κε βάζε ην θύιν.
Δπίζεο, επηιέμακε λα αζρνιεζνύκε κε κία παξάκεηξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο, ηελ ελζπλαίζζεζε, θαη ζπκπεξάλακε πσο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ
ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία. Θα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα, ε
νπνία ζα εμέηαδε απνθιεηζηηθά ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο,
αλαιύνληαο εθηελώο όιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ όιεο καδί
αιιά θαη ε θάζε κία μερσξηζηά ηηο δύν πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο
επηηπρίαο.
Αθόκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δελ θαηάθεξαλ λα καο δώζνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή ζρέζε πνπ, ζύκθσλα κε ηε
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βηβιηνγξαθία, ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη
ηελ επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε, θαη’ επέθηαζε ζα είρε ελδηαθέξνλ κία
έξεπλα ε νπνία ζα εληξπθήζεη εμνινθιήξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αηνκηθό
ραξαθηεξηζηηθό.
Αθόκα κία πξόηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί δηεμνδηθά ε έλλνηα
ηεο αληηθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε αξθεηά
επηδεξκηθά ζηελ αξρή ηεο κειέηεο, θαζώο θαη λα κειεηεζνύλ νη παξάγνληεο πνπ ηελ
επεξεάδνπλ.
ε ζπλδπαζκό κε απηήλ ηελ πξόηαζε, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ εμεηάζνπκε πηζαλή
ζπζρέηηζε

αληηθεηκεληθήο

θαη

ππνθεηκεληθήο

επηηπρίαο

ηεο

ζηαδηνδξνκίαο,

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ νη δύν απηέο παξάκεηξνη ηεο επηηπρίαο θαξηέξαο
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ή όρη.

6.3. ύλνςε
ηε κειέηε απηή πξνζπαζήζακε λα εξεπλήζνπκε πέληε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
(ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο, ελζπλαίζζεζεο, θηινδνμίεο θαξηέξαο, δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε) πνπ πηζαλώο επεξεάδνπλ ηελ
ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία.
Η επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκαίλεη πνιιά
πεξηζζόηεξα γηα ηα άηνκα, ηα νπνία είλαη δεζκεπκέλα κε ηελ εξγαζία ηνπο, από όζν
θαηαθέξακε ελδερνκέλσο λα κεηξήζνπκε ζηελ παξνύζα κειέηε. Ωζηόζν
πξνζπαζήζακε λα νξηνζεηήζνπκε ελλνηνινγηθά ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή
επηηπρία θαζώο θαη λα νξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαηαλόεζε, ζηελ πξόβιεςε θαη ζηελ κέηξεζε ηεο.
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Παξαξηήκαηα
Παξάξηεκα 1
Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο
Αγαπεηέ ζπκκεηέρνληα,
Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνινπζεί αθνξά κηα επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ζθνπό έρεη
λα κειεηήζεη νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλώο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή επηηπρία.
Η έξεπλα δηεμάγεηαη από κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαη ν ζθνπόο ηεο είλαη θαζαξά επηζηεκνληθόο.
Η ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ έξεπλα απηή, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
απηνύ, είλαη εμαηξεηηθά πνιύηηκε.
Σα εξσηεκαηνιόγηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλνλ από ηνλ εξεπλεηή γηα ηνπο ζθνπνύο
ηεο έξεπλαο.
Σν εξσηεκαηνιόγην έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηξόπν ώζηε ε ζπκπιήξσζή ηνπ λα γίλεηαη
όζν ην δπλαηόλ πην εύθνια θαη γξήγνξα. αο παξαθαινύκε ζεξκά λα ζπκπιεξώζεηε
ην εξσηεκαηνιόγην αθνύ δηαβάζεηε ηηο πην θάησ νδεγίεο.

ΟΓΗΓΙΔ
1. Παξαθαινύκε απαληήζηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Έζησ θαη κηα αλαπάληεηε
εξώηεζε θάλεη ην εξσηεκαηνιόγην αθαηάιιειν γηα επεμεξγαζία.
2. πλήζσο, νη γξήγνξεο θαη αβαζάληζηεο απαληήζεηο είλαη θαιύηεξεο.
3. Γώζηε εληειώο πξνζσπηθέο απαληήζεηο.
4. Με ζηεθόζαζηε πνιύ ζε θάζε εξώηεζε.
5. Όηαλ ζπλαληάηε κηα εξώηεζε πνπ λνκίδεηε όηη είλαη παξόκνηα κε
πξνεγνύκελε, απαληήζηε ηελ ζα λα κελ ππήξρε ε πξνεγνύκελε. Γειαδή, κε
ζαο λνηάδεη αλ ζα δώζεηε ίδηα ή όρη απάληεζε κε ηελ πξνεγνύκελε.
Θέινπκε λα ζαο επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ πξνζπκία ζαο λα βνεζήζεηε ζηελ
παξνύζα έξεπλα.
ηνηρεία εξεπλεηή
Παληαιέσλ Α. Αλέδα
ηαηηζηηθόο Αλαιπηήο
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
(ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη γεσξγίαο)

[43]

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ

(ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: aneza.pantaleon@gmail.com )
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Μέξνο 1ν – Μεηαβιεηέο πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
θεθηείηε ηελ ζεκεξηλή ζαο εξγαζία ή ηελ πην πξόζθαηε εξγαζία πνπ είραηε
(κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηε δνπιεηά ζαο ζαλ ζπνπδαζηήο), θαη απαληήζηε
ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, βάδνληαο ζε θύθιν ηνλ αξηζκό πνπ δείρλεη θαηά
πόζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ εθάζηνηε πξόηαζε.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ε γεληθέο γξακκέο είκαη πνιύ ραξνύκελνο/ε κε ηε δνπιεηά κνπ.
πρλά ζθέθηνκαη λα αιιάμσ δνπιεηά.
Δίκαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλσ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ έσο ηώξα επηηπρία ηεο θαξηέξαο κνπ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ ζρεηηθά κε ην εηζόδεκά κνπ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ ζρεηηθά κε ηελ αλέιημή κνπ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ γηα ηελ πξόνδν λέσλ δεμηνηήησλ.
Δίκαη πεπεηζκέλνο/ε όηη ιακβάλσ ηελ επηηπρία πνπ δηθαηνύκαη ζηε δσή.
Μεξηθέο θνξέο ληώζσ ζιηκκέλνο/ε.
Όηαλ πξνζπαζώ, γεληθά επηηπγράλσ.
Μεξηθέο θνξέο όηαλ απνηπγράλσ, αηζζάλνκαη αλάμηνο/α.
Οινθιεξώλσ ηα θαζήθνληα κνπ κε επηηπρία.
Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο κνπ.
ε γεληθέο γξακκέο, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηό κνπ.
Δίκαη γεκάηνο/ε ακθηβνιίεο γηα ηηο ηθαλόηεηεο κνπ.
Δγώ νξίδσ ηη ζα ζπκβεί ζηε δσή κνπ.
Νηώζσ όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο ζηελ θαξηέξα κνπ.
Δίκαη ηθαλόο/ε λα αληηκεησπίζσ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηά κνπ.
Τπάξρνπλ ζηηγκέο όπνπ ηα πξάγκαηα κνπ θαίλνληαη αξθεηά δπζάξεζηα θαη
αδηόξζσηα.
Έρσ ζπρλά ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα γηα αλζξώπνπο πνπ είλαη ιηγόηεξν
ηπρεξνί από εκέλα.
Μεξηθέο θνξέο δελ ζπκκεξίδνκαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο κνπ όηαλ
αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξόβιεκα.
Όηαλ ληώζσ πσο θάπνηνλ ηνλ εθκεηαιιεύνληαη αηζζάλνκαη λα ζέισ λα ηνλ
πξνζηαηέςσ.
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Οη δπζηπρίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, ζπλήζσο δελ κε επεξεάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκό.
Όηαλ ληώζσ πσο θάπνηνο αδηθείηαη, κεξηθέο θνξέο δελ επεξεάδνκαη.
Δπεξεάδνκαη ζπρλά από θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ κνπ.
Θα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηό κνπ ζαλ έλα αξθεηά ζπκπνλεηηθό άηνκν.
Διπίδσ λα θαηαθηήζσ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κνπ.
Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα επηβιέπσ άιινπο
εξγαδόκελνπο.
Θα ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο αλ έθαλα απιά ηε δνπιεηά κνπ ζηνλ ηνκέα πνπ
επέιεμα.
Γελ ζρεδηάδσ λα ζπαηαιήζσ ελέξγεηα γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο πξναγσγήο
ζηνλ νξγαληζκό πνπ απαζρνινύκαη.
Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα εθπαηδεύσ άιινπο
εξγαδόκελνπο.
Διπίδσ πσο ζα εμειηρζώ κέζα ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη/ζα
εξγαζηώ.
Μόιηο ηειεηώζσ ην βαζηθό επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα κία
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ βξίζθσ ην ιόγσ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο.
ρεδηάδσ λα αλαπηπρζώ σο εηδηθόο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κνπ.
Ννκίδσ όηη ζα ήζεια πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε επί ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
απαζρνινύκαη.
Η επίηεπμε κηαο ζέζεο επηπέδνπ εγεζίαο δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα
εκέλα.
Η πξώηε κνπ αληίδξαζε όηαλ ζπλαληώ λένπο αλζξώπνπο, είλαη λα
ελδηαθεξζώ πξαγκαηηθά γηα απηνύο.
Υαίξνκαη λα αλαπηύζζσ ζηελέο θαη αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο κνπ.
Πηζηεύσ πσο είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλώ ζσζηά κε ηνπο άιινπο θαη λα
δεκηνπξγώ κεγάιν θνηλσληθό δίθηπν ζην ρώξν εξγαζίαο.
Έρσ ζεηηθή γλώκε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί. (π.ρ.
θαηαγσγή, θύιν, ζξεζθεία)
ηε δνπιεηά κνπ ζέβνκαη ηηο θπιεηηθέο, εζληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο
ησλ ζπλεξγαηώλ κνπ.
Πηζηεύσ όηη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό ππόβαζξν θαη αλαηξνθή κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ άμηα ζε έλαλ νξγαληζκό.
Οη θίινη θαη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπλ όηη κπνξνύλ λα κε εκπηζηεπηνύλ.
Αθόκα θαη όηαλ νη άλζξσπνη θάλνπλ ιάζε, ζπλερίδσ λα ηνπο εκπηζηεύνκαη
θαη λα ηνπο ζηεξίδσ.
Πηζηεύσ όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο θαη δελ ζα
πξνδώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε κνπ.
Δθηηκώ πξαγκαηηθά ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο εξγάδνκαη καδί, σο
αλζξώπνπο θαη όρη απιά σο ην απαηηνύκελν αλζξώπηλν θεθάιαην γηα ηελ
παξαγσγή απνηειεζκάησλ.
Ννηάδνκαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ θαη ππνζηεξίδσ ελεξγά ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθώλ πξνζσπηθώλ ζηόρσλ.
Δίλαη ζεκαληηθό λα κνηξάδνκαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ έλα θνηλό όξακα
πνπ λα ηνπο εκπλέεη λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό.
Οη απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο κνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ην ζπίηη κνπ θαη
ηελ νηθνγελεηαθή κνπ δσή.
[45]
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Σν πνζό ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δνπιεηά κνπ θαζηζηά δύζθνιν λα
εθπιεξώζσ ηηο νηθνγελεηαθέο κνπ ππνρξεώζεηο.
Σα πξάγκαηα πνπ ζα ήζεια λα θάλσ ζην ζπίηη, δελ γίλνληαη ιόγσ ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο δνπιεηά κνπ.
Η δνπιεηά κνπ παξάγεη έληαζε πνπ θαζηζηά δύζθνιε ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο νηθνγέλεηαο.
Λόγσ ησλ εξγαζηαθώλ κνπ θαζεθόλησλ, θάλσ αιιαγέο ζηα ζρέδηα κνπ πνπ
αθνξνύλ νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο.
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Μέξνο 2ν - ηε ζπλέρεηα παξαθαιώ λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ δεκνγξαθηθέο
εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο
εξσηεκαηνινγίνπ.
1. Ηιηθία

_______

2. Φύιν

α. Άλδξαο
β. Γπλαίθα

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

α. Διεύζεξνο/ε
β. Παληξεκέλνο/ε
γ. Γηαδεπγκέλνο/ε
δ. Υήξνο/α
ε. Άιιν _______

4. Έρεηε παηδηά

α. Ναη
β. Όρη
______

Αλ λαη, πόζα παηδηά έρεηε;
5. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

α. Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (έσο θαη γπκλάζην)
β. Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ιύθεην – ΙΔΚ)
γ. Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΙ – ΑΣΔΙ)
δ. Μεηαπηπρηαθό – Γηδαθηνξηθό

6. Θέζε πνπ θαηέρεηε ζηελ ηεξαξρία
α. Τπάιιεινο
β. Καηώηεξν ζηέιερνο
γ. Μεζαίν ζηέιερνο
δ. Αλώηεξν – Αλώηαην ζηέιερνο
ε. Άιιν πξνζδηνξίζηε_________________
7. Πόζα ρξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο έρεηε, ζπλνιηθά; _________________
8. Πόζα ρξόληα εξγάδεζζε ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκό; ________________
9. Πόζα ρξόληα είζζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε;_____________________

[46]
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Παξάξηεκα 2
Κιίκαθα: Ιθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία

Work Satisfaction scale
Hackman & Oldham (1975)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. ε γεληθέο γξακκέο είκαη πνιύ ραξνύκελνο/ε κε ηε δνπιεηά κνπ.
2. πρλά ζθέθηνκαη λα αιιάμσ δνπιεηά. (Αληηζηξνθή)
3. Δίκαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλσ.

[47]
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Παξάξηεκα 3
Κιίκαθα: πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα

Career satisfaction scale
Greenhaus, Parasuraman, and Wormley (1990)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ έσο ηώξα επηηπρία ηεο θαξηέξαο κνπ.
2. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ.
3. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ ζρεηηθά κε ην εηζόδεκά κνπ.
4. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ ζρεηηθά κε ηελ αλέιημή κνπ.
5. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ κνπ γηα ηελ πξόνδν λέσλ δεμηνηήησλ.

[48]
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Παξάξηεκα 4
Κιίκαθα: Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο

Core Self-Evaluations Scale
Judge, Erez, Bono, and Thoresen (2003)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Δίκαη πεπεηζκέλνο/ε όηη ιακβάλσ ηελ επηηπρία πνπ δηθαηνύκαη ζηε δσή.
2. Μεξηθέο θνξέο ληώζσ ζιηκκέλνο/ε. (Αληηζηξνθή)
3. Όηαλ πξνζπαζώ, γεληθά επηηπγράλσ.
4. Μεξηθέο θνξέο όηαλ απνηπγράλσ, αηζζάλνκαη αλάμηνο/α. (Αληηζηξνθή)
5. Οινθιεξώλσ ηα θαζήθνληα κνπ κε επηηπρία.
6. Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο κνπ.
(Αληηζηξνθή)
7. ε γεληθέο γξακκέο, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηό κνπ.
8. Δίκαη γεκάηνο/ε ακθηβνιίεο γηα ηηο ηθαλόηεηεο κνπ. (Αληηζηξνθή)
9. Δγώ νξίδσ ηη ζα ζπκβεί ζηε δσή κνπ.
10. Νηώζσ όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο ζηελ θαξηέξα κνπ. (Αληηζηξνθή)
11. Δίκαη ηθαλόο/ε λα αληηκεησπίζσ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηά κνπ.
12. Τπάξρνπλ ζηηγκέο όπνπ ηα πξάγκαηα κνπ θαίλνληαη αξθεηά δπζάξεζηα θαη
αδηόξζσηα. (Αληηζηξνθή)

[49]
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Παξάξηεκα 5
Κιίκαθα: Δλζπλαίζζεζε (Τπνθιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο)

Interpersonal Reactivity Index (IRI)
Davis, M. H. (1980)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Έρσ ζπρλά ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα γηα αλζξώπνπο πνπ είλαη ιηγόηεξν ηπρεξνί
από εκέλα.
2. Μεξηθέο θνξέο δελ ζπκκεξίδνκαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο κνπ όηαλ
αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξόβιεκα. (Αληηζηξνθή)
3. Όηαλ ληώζσ πσο θάπνηνλ ηνλ εθκεηαιιεύνληαη αηζζάλνκαη λα ζέισ λα ηνλ
πξνζηαηέςσ.
4. Οη δπζηπρίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, ζπλήζσο δελ κε επεξεάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκό. (Αληηζηξνθή)
5. Όηαλ ληώζσ πσο θάπνηνο αδηθείηαη, κεξηθέο θνξέο δελ επεξεάδνκαη.
(Αληηζηξνθή)
6. Δπεξεάδνκαη ζπρλά από θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ κνπ.
7. Θα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηό κνπ ζαλ έλα αξθεηά ζπκπνλεηηθό άηνκν.

[50]
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Παξάξηεκα 6
Κιίκαθα: Φηινδνμίεο θαξηέξαο

Career Aspiration Scale
Karen M. O’Brien, Ph. D. (1992)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Διπίδσ θαηαθηήζσ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κνπ.
2. Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα επηβιέπσ άιινπο
εξγαδόκελνπο.
3. Θα ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο αλ έθαλα απιά ηε δνπιεηά κνπ ζηνλ ηνκέα πνπ
επέιεμα. (Αληηζηξνθή)
4. Γελ ζρεδηάδσ λα ζπαηαιήζσ ελέξγεηα γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο πξναγσγήο
ζηνλ νξγαληζκό πνπ απαζρνινύκαη. (Αληηζηξνθή)
5. Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα εθπαηδεύσ άιινπο
εξγαδόκελνπο.
6. Διπίδσ πσο ζα εμειηρζώ κέζα ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη/ζα
εξγαζηώ.
7. Μόιηο ηειεηώζσ ην βαζηθό επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα κία
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ βξίζθσ ην ιόγσ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο.
(Αληηζηξνθή)
8. ρεδηάδσ λα αλαπηπρζώ σο εηδηθόο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κνπ.
9. Ννκίδσ όηη ζα ήζεια πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε επί ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
απαζρνινύκαη. (Αληηζηξνθή)
10. Η επίηεπμε κηαο ζέζεο επηπέδνπ εγεζίαο δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα εκέλα.
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Παξάξηεκα 7
Κιίκαθα: Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

Interpersonal Relationship Behaviors
Bandelli (2008)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Η πξώηε κνπ αληίδξαζε όηαλ ζπλαληώ λένπο αλζξώπνπο, είλαη λα
ελδηαθεξζώ πξαγκαηηθά γηα απηνύο.
2. Υαίξνκαη λα αλαπηύζζσ ζηελέο θαη αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
κνπ.
3. Πηζηεύσ πσο είλαη ζεκαληηθό λα επηθνηλσλώ ζσζηά κε ηνπο άιινπο θαη λα
δεκηνπξγώ κεγάιν θνηλσληθό δίθηπν ζην ρώξν εξγαζίαο.
4. Έρσ ζεηηθή γλώκε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί. (π.ρ.
θαηαγσγή, θύιν, ζξεζθεία).
5. ηε δνπιεηά κνπ ζέβνκαη ηηο θπιεηηθέο, εζληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο
ησλ ζπλεξγαηώλ κνπ.
6. Πηζηεύσ όηη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό ππόβαζξν θαη αλαηξνθή κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ άμηα ζε έλαλ νξγαληζκό.
7. Οη θίινη θαη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπλ όηη κπνξνύλ λα κε εκπηζηεπηνύλ.
8. Αθόκα θαη όηαλ νη άλζξσπνη θάλνπλ ιάζε, ζπλερίδσ λα ηνπο εκπηζηεύνκαη
θαη λα ηνπο ζηεξίδσ.
9. Πηζηεύσ όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο θαη δελ ζα
πξνδώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε κνπ.
10. Δθηηκώ πξαγκαηηθά ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο εξγάδνκαη καδί, σο
αλζξώπνπο θαη όρη απιά σο ην απαηηνύκελν αλζξώπηλν θεθάιαην γηα ηελ
παξαγσγή απνηειεζκάησλ.
11. Ννηάδνκαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ θαη ππνζηεξίδσ ελεξγά ηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθώλ πξνζσπηθώλ ζηόρσλ.
12. Δίλαη ζεκαληηθό λα κνηξάδνκαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ έλα θνηλό όξακα πνπ
λα ηνπο εκπλέεη λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό.
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Κιίκαθα: Δπαγγεικαηηθή – Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε

Work-to-Family Conflict Scale
Netemeyer, Boles, & McMurrian (1996)

ηνηρεία θιίκαθαο
1. Οη απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο κνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ην ζπίηη κνπ θαη
ηελ νηθνγελεηαθή κνπ δσή.
2. Σν πνζό ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δνπιεηά κνπ θαζηζηά δύζθνιν λα
εθπιεξώζσ ηηο νηθνγελεηαθέο κνπ ππνρξεώζεηο.
3. Σα πξάγκαηα πνπ ζα ήζεια λα θάλσ ζην ζπίηη, δελ γίλνληαη ιόγσ ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο δνπιεηά κνπ.
4. Η δνπιεηά κνπ παξάγεη έληαζε πνπ θαζηζηά δύζθνιε ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο νηθνγέλεηαο.
5. Λόγσ ησλ εξγαζηαθώλ κνπ θαζεθόλησλ, θάλσ αιιαγέο ζηα ζρέδηα κνπ πνπ
αθνξνύλ νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο.
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Παξάξηεκα 9
Απνηειέζκαηα αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο
Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ
ηξέρνπζα εξγαζία.
Variables Entered/Removed
Model

Variables Entered

a

Variables Removed

Method
Stepwise (Criteria:

1

core_self_new

.

Probability-of-F-to-enter <=
,050, Probability-of-F-toremove >= ,100).
Stepwise (Criteria:

2

ierarchy_2

.

Probability-of-F-to-enter <=
,050, Probability-of-F-toremove >= ,100).

a. Dependent Variable: work_satisf_new

Model Summary
Model

R

R Square

1

,342

a

2

,389

b

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,117

,110

,92087

,151

,139

,90576

a. Predictors: (Constant), core_self_new
b. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2

a

ANOVA
Model

Sum of Squares
Regression

1

Mean Square

15,795

1

15,795

Residual

119,569

141

,848

Total

135,364

142

20,507

2

10,254

Residual

114,857

140

,820

Total

135,364

142

Regression
2

df

a. Dependent Variable: work_satisf_new
b. Predictors: (Constant), core_self_new
c. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2
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F

Sig.
b

18,626

,000

12,498

,000

c
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Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error
1,030

,556

core_self_new

,683

,158

(Constant)

,829

,553

core_self_new

,658

,156

ierarchy_2

,122

,051

Beta
1,854

,066

4,316

,000

1,500

,136

,329

4,216

,000

,187

2,397

,018

1

2

,342

a. Dependent Variable: work_satisf_new

Excluded Variables
Model

Beta In

t

a

Sig.

Partial

Collinearity

Correlation

Statistics
Tolerance

,144

b

1,755

,082

,147

,913

,140

b

1,757

,081

,147

,971

,124

b

1,573

,118

,132

,999

ierarchy_2

,187

b

2,397

,018

,199

,995

career_aspir_new

,130

c

1,600

,112

,134

,907

inter_relation_new

,142

c

1,811

,072

,152

,970

,103

c

1,317

,190

,111

,985

career_aspir_new
inter_relation_new
1
age

2

age

a. Dependent Variable: work_satisf_new
b. Predictors in the Model: (Constant), core_self_new
c. Predictors in the Model: (Constant), core_self_new, ierarchy_2
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Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από
ηελ θαξηέξα.

Variables Entered/Removed
Model

Variables Entered

a

Variables Removed

Method
Stepwise (Criteria: Probability-of-

1

core_self_new

. F-to-enter <= ,050, Probability-ofF-to-remove >= ,100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-

2

ierarchy_2

. F-to-enter <= ,050, Probability-ofF-to-remove >= ,100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-

3

inter_relation_new

. F-to-enter <= ,050, Probability-ofF-to-remove >= ,100).

a. Dependent Variable: career_satisf_new

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

,479

a

2

,552

b

,305

,295

,71899

3

,579

c

,335

,320

,70598

,229

,224

,75450

a. Predictors: (Constant), core_self_new
b. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2
c. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2,
inter_relation_new
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a

ANOVA
Model

1

Sum of Squares
23,878

1

23,878

Residual

80,266

141

,569

104,144

142

Regression

31,772

2

15,886

Residual

72,372

140

,517

104,144

142

Regression

34,865

3

11,622

Residual

69,279

139

,498

104,144

142

Total

3

Mean Square

Regression

Total

2

df

Total

F

Sig.
b

41,945

,000

30,731

,000

23,317

,000

c

d

a. Dependent Variable: career_satisf_new
b. Predictors: (Constant), core_self_new
c. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2
d. Predictors: (Constant), core_self_new, ierarchy_2, inter_relation_new

Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

,155

,455

core_self_new

,839

,130

-,105

,439

core_self_new

,807

,124

ierarchy_2

,158

,040

(Constant)

-1,114

,591

core_self_new

,754

,123

ierarchy_2

,159

inter_relation_new

,296

Beta
,340

,734

6,476

,000

-,239

,811

,460

6,517

,000

,276

3,908

,000

-1,883

,062

,430

6,110

,000

,040

,278

4,004

,000

,119

,175

2,491

,014

1
(Constant)
2

,479

3

a. Dependent Variable: career_satisf_new
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Excluded Variables
Model

Beta In

t

a

Sig.

Partial

Collinearity

Correlation

Statistics
Tolerance

,188

b

2,476

,014

,205

,913

inter_relation_new

,172

b

2,330

,021

,193

,971

age

,149

b

2,037

,044

,170

,999

ierarchy_2

,276

b

3,908

,000

,314

,995

career_aspir_new

,167

c

2,293

,023

,191

,907

,175

c

2,491

,014

,207

,970

age

,118

c

1,669

,097

,140

,985

career_aspir_new

,141

d

1,935

,055

,163

,883

,079

d

1,097

,274

,093

,922

career_aspir_new
1

2

inter_relation_new

3
age

a. Dependent Variable: career_satisf_new
b. Predictors in the Model: (Constant), core_self_new
c. Predictors in the Model: (Constant), core_self_new, ierarchy_2
d. Predictors in the Model: (Constant), core_self_new, ierarchy_2, inter_relation_new
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Πίλαθαο πζρεηίζεσλ

Correlations
work_satisf_new
Pearson Correlation
work_satisf_new

Pearson Correlation

empathy_new

inter_relation_new

age

gender_2

ierarchy_2

,440

143

143

1

**

,000

,955

143

143

**

**

,479

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

143

143

,342

,479

1

143

,005

,020

,243

,115

,214

,310

,012

143

143

143

143

143

143

143

143

-,005

**

**

,062

,161

,008

-,064

,000

,003

,462

,055

,921

,448

,000

143

143

143

143

143

143

143

143

-,080

**

*

**

,025

-,078

-,069

,068

,313

,295

,195

,249

,172

-,238

,307

*

**

,343

,000

,041

,004

,769

,357

,410

,423

143

143

143

143

143

143

143

143

,024

**

,043

,095

,190

*

-,022

,100

,774

,000

,608

,261

,023

,795

,235

143

143

143

143

143

143

143

1

*

,141

-,083

-,062

,069

,093

,014

,092

,327

,463

,416

,268

143

143

143

143

143

143

-,100

**

,089

-,104

,002

,236

,003

,293

,216

,981

,440

,955

,343

N

143

143

143

**

**

**

,024

1

143

Sig. (2-tailed)

,005

,000

,000

,774

N

143

143

143

143

143

*

**

*

**

*

,172

ierarchy_2
,209

Sig. (2-tailed)

,249

educ_2
-,085

-,080

,295

gender_2
,105

-,005

,313

age
,132

,233

**

wfc_new
-,098

,065

,233

inter_relation_new
*

Pearson Correlation

,205

,205

,195

Sig. (2-tailed)

,020

,003

,041

,000

,014

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

-,098

,062

**

,043

,141

-,100

1

-,012

-,022

,070

,124

Sig. (2-tailed)

,243

,462

,004

,608

,092

,236

,891

,798

,405

,141

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

**

-,012

1

,007

-,146

,121

,937

,082

,150

-,238

,409

,409

Pearson Correlation

1

,250

,250

Pearson Correlation

,132

,161

,025

,095

-,083

Sig. (2-tailed)

,115

,055

,769

,261

,327

,003

,891

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

*

-,062

,089

-,022

,007

1

,133

,085

,114

,314

Pearson Correlation

,105

,008

-,078

,190

Sig. (2-tailed)

,214

,921

,357

,023

,463

,293

,798

,937

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

-,085

-,064

-,069

-,022

,069

-,104

,070

-,146

,133

1

-,032

Sig. (2-tailed)

,310

,448

,410

,795

,416

,216

,405

,082

,114

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

*

**

,068

,100

,093

,002

,124

,121

,085

-,032

1

Pearson Correlation
educ_2

,000

143
,342

career_aspir_new

,000

N

Pearson Correlation
wfc_new

,498

**

empathy_new
,065

,000

Pearson Correlation
career_aspir_new

143

**

core_self_new
**

,498

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
core_self_new

1

Sig. (2-tailed)
N

career_satisf_new

career_satisf_new

,307

,708

Pearson Correlation

,209

Sig. (2-tailed)

,012

,000

,423

,235

,268

,981

,141

,150

,314

,708

N

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

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