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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο:  Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη ηελ θαξηέξα 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζήκεξα πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη ε αλάδεημε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαξηέξαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα ζήκεξα. Ζ κειέηε απηή  ζηνρεχεη επίζεο ζηνλ 

εληνπηζκφ ηπρφλ δηαθνξψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ ζηελ πξνζπάζεηα αλέιημήο ηνπο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο νη ζηξαηεγηθέο επεξεάδνπλ ηελ 

αληηιακβαλφκελε επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα ηνπο. Σέινο, απνζθνπεί 

ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζηάζεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα σο πξνο κηα ζχγρξνλε κνξθή 

θαξηέξαο, ηελ Υσξίο χλνξα Καξηέξα θαη ηελ αλάδεημε πηζαλψλ δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια σο πξνο απηή.  

Πξνζέγγηζε/ρεδηαζκφο/Μεζνδνινγία: ε πξψην ζηάδην, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο,  

ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν βαζίζζεθε ζηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ θαξηέξα, ηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ θαξηέξα θαη ηελ Υσξίο χλνξα Καξηέξα. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 119 άηνκα 

θαη ησλ δχν θχισλ. Ζ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ειεθηξνληθά κέζσ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ.  

Δπξήκαηα: Σα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

θχιν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξναγσγψλ, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ θαξηέξαο θαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ  

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο. Δπίζεο, ν 

βαζκφο πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα άηνκα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

θάπνηεο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο ελψ ν αξηζκφο ησλ πξναγσγψλ θάλεθε λα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο.  

Πεξηνξηζκνί έξεπλαο: Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κειέηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηε ζρεηηθή αληζνξξνπία ηνπ 

δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν.  



Πξσηνηππία έξεπλαο: Ζ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ Γεληά Τ. Ζ ζπγθεθξηκέλε γεληά, απνηειεί ηε λεφηεξε γεληά πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη επνκέλσο ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα 

απηή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

θαξηέξα ηνπο είλαη ειιηπή. Έηζη ε παξνχζα κειέηε έξρεηαη λα θαιχςεη θαηά έλα 

κέξνο ην θελφ πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ηε Γεληά Τ θαη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ 

θαξηέξα.  

Λέμεηο-θιεηδηά: Καξηέξα, ηξαηεγηθέο Καξηέξαο, Ηθαλνπνίεζε Καξηέξαο, Φχιν, 
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Abstract 

Purpose: This research aims to explore and study career in the workplace today that 

Greece is in economic crisis. More specifically, it seeks to highlight and identify the 

career strategies used by individuals nowadays. Furthermore this study aims to 

identify any differences between men and women regarding the strategies adopted by 

them in their attempt to achieve advancement in their workplace and in understanding 

of how these strategies affect the perceived success and satisfaction by their careers. 

Finally, another goal of this thesis is to present the attitudes that individuals have 

regarding a modern form of career, the Boundaryless Career and to highlight possible 

differences between the two sexes regarding the aforementioned Career type. 

Approach / Design / Methodology: Initially, an extensive review of the relevant 

bibliography was carried out followed by the hypotheses of the research. For the 

research purposes, a questionnaire which was based on the existing scientific 

bibliography on the career, the career strategies, the career satisfaction and the 

Boundaryless Career was designed. The survey involved 119 people of both sexes. 

The questionnaire was distributed electronically via the social media and e-mail 

correspondence. 

Findings: The main findings of this research is the positive correlation between 

gender and the number of promotions, the positive correlation observed among the 

different career strategies and the positive correlation between career satisfaction and 

specific career strategies. Moreover, the variable which shows the extent to which the 

economic crisis has affected the participants is positively correlated with some career 

strategies whilst the number of promotions appeared to correlate positively with the 

strategy of Extended Working Involvement. 

Research Limitations: The limitations of this study have to do with the short duration 

of the survey and the relative imbalance of the sample towards the gender 

Originality of research: The originality of this research lays in the fact that it focuses 

on Generation Y. This very generation is the youngest generation that currently exists 

within the workplace and therefore the data availability for this generation as well as 

the way of how people who constitute it deal with their career is inadequate. Thus, the 



present study comes to fill in some way the gap regarding Generation Y and its 

attitude towards career. 

Keywords: Career, Career Strategies, Career Satisfaction, Gender, Generation Y, Job 

Development, Glass Ceiling  

Research Type: Thesis 
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Κεθάιαην 1:  Δηζαγσγή 

Ζ θαξηέξα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελδειερνχο έξεπλαο θαη κειέηεο ηφζν ζην 

παξειζφλ φζν θαη ζηηο κέξεο καο. Ζ έλλνηα ηεο θαξηέξαο δελ ήηαλ πνηέ  ηφζν 

δεκνθηιήο φζν θαίλεηαη λα είλαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. Δλψ παιαηφηεξα ζεσξνχηαλ 

κηα έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ αξρηθά επηιεγφκελε ζέζεο εξγαζίαο, ζήκεξα είλαη 

επξέσο απνδεθηή σο κηα έλλνηα-θιεηδί πνπ θαζνξίδεη ηα βήκαηα ηνπ αηφκνπ κέζα 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ελψ ζπρλά αλαθέξεηαη ζηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

εληφο απηνχ ηνπ ρψξνπ. ην πιαίζην ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα εξγαζηαθή εμέιημε, νη 

εξγαδφκελνη, άληξεο θαη γπλαίθεο, πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα αλειηρζνχλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο, 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα πνπ ζα επηθέξνπλ, επεξεάδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε 

επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ απφ ηελ θαξηέξα ηνπο θαζψο θαη ηελ εμέιημε 

απηήο. Παξνπζηάδεη σζηφζν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ηα 

δχν θχια αληηκεησπίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην ζέκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, αλ 

πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα θαη ηελ πξφνδν πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη σο πξνο ηελ 

αλαβάζκηζε απηήο. Όια ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα κηαο Γεληάο 

εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη λενεηζεξρφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο, θαη νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ ην κέιινλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο.  

Ζ παξνχζα κειέηε επνκέλσο έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

Γεληά Τ αληηκεησπίδεη ηελ θαξηέξα ηεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ αθνινπζεί, ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο θαξηέξα ηεο αιιά 

θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπξφζζεηα εμεηάδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ 

Καξηέξα Υσξίο χλνξα θαη θαηά πφζν ε λέα απηή Γεληά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ζχλνιφ ηεο αιιά θαη ηα δχν θχια μερσξηζηά, ηαπηίδνληαη κε απηή.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηνπ φξνπ «θαξηέξα». Πέξα απφ ηελ 

παξαδνζηαθνχο νξηζκνχο ηεο θαξηέξαο, παξνπζηάδνληαη θαη νη πεξηζζφηεξν 

ζχγρξνλεο εθδνρέο ηεο έλλνηαο θαξηέξα, φπσο ε Πξσηετθή Καξηέξα θαη ε Καξηέξα 

Υσξίο χλνξα. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην θνκκάηη ηεο θαξηέξαο ππφ ην πξίζκα ηνπ 

θχινπ, ηφζν ζε γεληθφ πιαίζην φζν θαη αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ηεο ηθαλνπνίεζεο 
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θαη ηεο εξγαζηαθήο εμέιημεο. Μάιηζηα γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία, ζην θαηλφκελν  ηεο 

«γπάιηλεο νξνθήο», πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηεξαξρηθήο ηνπο αλέιημεο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ πηνζεηνχλ ηα 

άηνκα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε αλνδηθήο εξγαζηαθήο πνξείαο αιιά θαη κηζζνινγηθήο 

εμέιημεο. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ γελεψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ην ζχγρνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ Γεληά Τ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο θηινδνμίεο θαη ζηάζεηο ηεο απέληαληη ζηελ θαξηέξα. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζρεηηθά 

κε ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα.  

Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία 

ηεο δηεμαγφκελεο έξεπλαο, αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα θαη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαζψο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ 

γηα κειινληηθή έξεπλα.  

 

1.1 Δξγαζία ζηελ Διιάδα θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε  

υκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ), θαηά ην Β’ ηξίκελν ηνπ 

2015 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 24,6% έλαληη 26,6% ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ θαη 

26,6% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2014. Ζ απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 3,5% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη θαηά 2,4% ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 

2014. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε θαηά 7,3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν θαη θαηά 7,8% ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2014.  

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ 

(28,3%), είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ησλ αλδξψλ (21,5%).  ρεηηθά κε ηε γεληά 

Τ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο 15-35 εηψλ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο σο πξνο ηα 

επίπεδα ηεο αλεξγίαο: ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο 

ειηθηαο 15-24 εηψλ (49,5%), ην νπνίν ζηηο γπλαίθεο θζάλεη ζην 54,1% έλαληη 45,4% 

ησλ αληξψλ. ηηο ειηθίεο 25-29 εηψλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 35,7% κε 

39,1% ζηηο γπλαίθεο θαη 32,8% ζηνπο άληξεο. Σέινο, ζηελ ειηθία απφ 30-35 εηψλ, ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ βξίζθεηαη ζην 23,8% κε απηφ ησλ γπλαηθψλ λα εθηηκάηαη ζην 

28,3% ζπγθξηηηθά κε ην 20,1% ησλ αληξψλ.  
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Απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ µηζζσηή απαζρφιεζε, ην 13,2% 

αλαδεηά απνθιεηζηηθά πιήξε απαζρφιεζε, ελψ ην 80,1% αλαδεηά πιήξε αιιά ζηελ 

αλάγθε είλαη δηαηεζεηµέλν λα εξγαζηεί θαη µε µεξηθή απαζρφιεζε. Σέινο, ην 6,7% 

είηε αλαδεηά µεξηθή απαζρφιεζε είηε δελ ελδηαθέξεηαη αλ ζα βξεη µεξηθή ή πιήξε 

απαζρφιεζε. 

Έλα πνζνζηφ αλέξγσλ (6,7%) απέξξηςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ ηξηµήλνπ ηνπ 2015, 

θάπνηα πξφηαζε αλάιεςεο εξγαζίαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο επεηδή: α) δελ 

εμππεξεηνχζε ν ηφπνο εξγαζίαο (27,6%), β) δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο νη απνδνρέο 

(21,5%), γ) δελ εμππεξεηνχζε ην σξάξην (19,7%). 

Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί πνηέ ζην παξειζφλ, αλέξρεηαη ζην 

23,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ελψ νη µαθξνρξφληα άλεξγνη (απηνί πνπ αλαδεηνχλ 

απφ 12 µήλεο θαη άλσ εξγαζία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ), 

απνηεινχλ αληίζηνηρα ην 73,1%.   

Καηά ην Β΄ Σξίµελν ηνπ 2015, βξήθαλ απαζρφιεζε 162.794 άηνµα, ηα νπνία 

δήισζαλ φηη ήηαλ άλεξγα πξηλ απφ έλα έηνο. Παξάιιεια, θαηά ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεµα, 48.435 άηνµα µεηαθηλήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνµηθά µε ελεξγφ πιεζπζµφ ζε 

ζέζεηο απαζρφιεζεο. Αληίζεηα, 129.444 άηνµα, ηα νπνία έλα ρξφλν πξηλ ήηαλ 

απαζρνινχµελα, ζήµεξα είλαη άλεξγα θαη άιια 58.277 άηνµα πνπ ήηαλ 

απαζρνινχµελα, είλαη πιένλ νηθνλνµηθά µε ελεξγά. Δπηπιένλ, 114.270 άηνµα, πνπ 

πξηλ έλα έηνο αλήθαλ ζηνλ νηθνλνµηθά µε ελεξγφ πιεζπζµφ, εηζήιζαλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αλαδεηψληαο απαζρφιεζε, αιιά είλαη άλεξγα.  

Σν πνζνζηφ ηεο µεξηθήο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζην 9,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινπµέλσλ. Απφ ην ππνζχλνιν απηφ ησλ εξγαδνµέλσλ ην 68,0% έθαλε απηή 

ηελ επηινγή δηφηη δελ µπφξεζε λα βξεη πιήξε απαζρφιεζε, ην 7,3% γηα άιινπο 

πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, ην 4,0% γηαηί εθπαηδεχεηαη, ην 2,7% δηφηη 

θξνληίδεη µηθξά παηδηά ή εμαξηψµελνπο ελήιηθεο θαη ην 18,1% γηα δηάθνξνπο άιινπο 

ιφγνπο. 

Σν πνζνζηφ ησλ µηζζσηψλ, ην νπνίν εθηηµάηαη ζε 64,8%, εμαθνινπζεί λα είλαη 

ραµειφηεξν ηνπ µέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ νπνία αλέξρεηαη ζην 

83,5 ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπµέλσλ.  
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ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη εθηελψο ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο θαη νη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ 

θαηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ θαη ελ ζπλερεία γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο Γεληάο Τ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.  Δμεηάδεηαη επίζεο ε 

θαξηέξα ππφ ην πξίζκα ηνπ θχινπ, πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηεο εξγαζηαθήο εμέιημεο 

θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαξηέξα θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

θαξηέξαο πνπ ζα κειεηεζνχλ.  
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Κεθάιαην 2
ν
: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

 

2.1 Ζ έλλνηα ηεο θαξηέξαο 

Παξαδνζηαθά ε έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο αθνινπζνχζε κηα γξακκηθή πνξεία θαη  

νξηδφηαλ ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο-

εξγνδφηε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε γξακκηθή ζρέζε, δηαδξακαηηδφηαλ σο επί ην πιείζηνλ 

ζε έλα ζηαζεξφ νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη εξγαδφκελνη πξνζπαζνχζαλ λα 

αλειίρζνχλ ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο θαη αλαδεηνχζαλ πεξηζζφηεξεο 

αληακνηβέο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο-εξγνδφηε 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα ζρέζε αληαιιαγήο φπνπ ν εξγαδφκελνο παξείρε ηελ 

αθνζίσζή ηνπ παίξλνληαο σο αληάιιαγκα ηελ ππφζρεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο γηα εξγαζηαθή αζθάιεηα (Sullivan & Baruch, 2009).  

Οη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ε παγθνζκηνπνίεζε, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία, ε απμεκέλε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε απμεκέλε ηάζε 

γηα εμσηεξηθή αλάζεζε θαη ε εμάπισζε ηεο κεξηθνχο θαη πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, 

κεηέβαιιαλ ηηο παξαδνζηαθέο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδφκελνπ 

θαη εξγνδφηε θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο κε απνηέιεζκα 

λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ρεηξίδνληαη ηελ θαξηέξα ηνπο 

(Sullivan & Baruch, 2009). 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αιιαγέο, ηα άηνκα αιιάδνπλ  ηε ζηάζε θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο απέληαληη ζηελ θαξηέξα σο απνηέιεζκα πνιιψλ αιισλ 

παξαγφλησλ φπσο ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη θαη΄επέθηαζε ηεο 

«εξγαζηαθήο» δσήο, νη αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο φπσο ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ φπνπ θαη νη δχν γνλείο επηζπκνχλ κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα 

θαη ηέινο ε απμεκέλε επηζπκία γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ φπσο ε κάζεζε, ε εμέιημε 

θαη ε αλάπηπμε (Hall, 2004). 

χκθσλα κε ηνπο Arthur et al. (1989) ε θαξηέξα αλαθέξεηαη ζηελ εμειηζζφκελε 

αιιεινπρία εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Ο νξηζκφο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ελψ απνθεχγεη πεξηνξηζηηθέο εηθαζίεο ζρεηηθά κε ην 

ρψξν εξγαζίαο θαη ην ηη ζεσξείηαη επηηπρεκέλε θαξηέξα. Ναη κελ πηνζεηεί σο έλλνηα 

ηεο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ εληφο ελφο νξγαληζκνχ, 
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αιιά σο κηα εηδηθή πεξίπησζε ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ πηζαλνηήησλ. Οη πηζαλφηεηεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλνδηθή, νξηδφληηα ή θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαζνδηθή 

πνξεία εληφο αλαγλσξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, βηνκεραληθψλ ή 

εζληθψλ πιαηζίσλ, ή αθφκα θαη θηλεηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ ησλ πιαηζίσλ.  

Σν αγγιηθφ ιεμηθφ, Oxford Dictionary, νξίδεη ηελ θαξηέξα σο ηελ αιιεινπρία 

εξγαζηψλ πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν εξγαζίαο, θαη ε 

νπνία αιιεινπρία ζεκαίλεη θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ην άηνκν θαζψο θηλείηαη 

κέζα ζε απηή  κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

O Wilensky (1961) απφ ηε κεξηά ηνπ, νξίδεη ηελ θαξηέξα σο ηελ δηαδνρή ζρεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο εξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζε κηα ηεξαξρία θχξνπο, κέζα 

ζηηο νπνίεο ηα άηνκα θηλνχληαη ζχκθσλα κε κηα ιίγν ή πνιχ πξνβιεπφκελε 

αιιεινπρία γεγνλφησλ.  

Ο Stebbinns (1970) εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «ππνθεηκεληθήο θαξηέξαο», ε νπνία 

αληαλαθιά ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπ, ηελ 

πνξεία απηήο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ σο πξνο απηή. Οξίδεηαη σο ε αλαγλψξηζε, ε 

εξκελεία θαη θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπγθπξηψλ πνπ πξνέθπςαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαξηέξα ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Super (1980), σο θαξηέξα νξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο θαη ε αιιεινπρία  

ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Super 

βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε απηφ-αληίιεςε θάζε αλζξψπνπ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ πνπ απηφο ζπζζσξεχεη. Γίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε θαη αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε έλλνηα ηεο απηφ-

αληίιεςεο ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηελ νπνία σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

ζεσξεί σο κηα ηζφβηα θαη αέλαε δηαδηθαζία πνπ πεξλάεη κέζα απφ πέληε ζηάδηα, απφ 

ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηφ απνρσξεί απφ ηελ 

ελεξγφ επαγγεικαηηθή δξάζε. Σα ζηάδηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ «αλάπηπμε»,  ηελ 

«αλαδήηεζε», ηελ «εγθαηάζηαζε», ηε «δηαηήξεζε» θαη ηελ «πηψζε». Ο Super, 

ππνζηεξίδεη πσο νη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηάθνξεο ζπγθπξίεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιάδνπλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη κε 

ηελ εκπεηξία πνπ απηφο απνθηά.  
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Ο Arnold (1997) κε ηε ζεηξά ηνπ επηζπκεί λα θαηαζηήζεη μεθάζαξν πσο ε έλλνηα ηεο 

θαξηέξαο ζπκπεξηιακβάλεη κία αιιεινπρία εξγαζηαθψλ ξφισλ, ζέζεσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ βηψλεη ν άλζξσπνο. Ζ αιιεινπρία απηή δελ 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηελ έλλνηα ηεο πξναγσγήο, ελψ ηνλίδεη πσο κηα θαξηέξα 

κπνξεί λα εμεηαζηεί είηε ππνθεηκεληθά είηε αληηθεηκεληθά. Απφ ηελ κηα κεξηά, ηα ίδηα 

ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηελ πνξεία ηνπο θαη ηα γεγνλφηα κε ηα νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο πνξείαο, θαη απφ ηελ άιιε, 

ππάξρεη ε αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε απφ εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο. ηε κειέηε ηεο 

έλλνηαο θαξηέξα, ν Arnold (1997) εμεηάδεη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχλ νη ζέζεηο, νη 

ξφινη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ εκπιεθφκελνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, αλ ζπλδένληαη ή φρη κεηαμχ ηνπο, αλ κεηαβάιινληαη κε πξνβιεπφκελνπο ή κε 

ηξφπνπο, αλ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αιιαγή ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εκπιεθφκελσλ θαη αλ επηηξέπνπλ ή φρη ζε απηνχο λα επεθηείλνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπο. Δπίζεο, 

αλαγλσξίδεη φηη ε θαξηέξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη λα παξνπζηάδεη ζρέζεηο 

αιιεινπρίαο θαη αιιειεμάξηεζεο κε ηελ εθπαίδεπζε, ηα νηθηαθά θαζήθνληα  αιιά 

θαη κε άιιεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, εθφζνλ βέβαηα απηέο 

ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ. Σέινο, επηζεκαίλεη πσο ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο 

δελ πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζε κία θαη κφλν απαζρφιεζε νχηε πεξηιακβάλεη 

αλαγθαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο πξναγσγήο ή άιινπο δείθηεο εξγαζηαθνχ «θχξνπο» φπσο 

ην εηζφδεκα. Γηα ηνλ Arnold (1997), νπνηνζδήπνηε εξγάδεηαη ή μνδεχεη ρξφλν πξνο 

αλεχξεζε  εξγαζίαο, έρεη θαξηέξα. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ν νξηζκφο πνπ θαιχηεξα απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

θαξηέξαο θαη παξνπζηάδεη κηα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή εηθφλα απηήο, είλαη απηφο ηνπ 

Arnold (1997). Δλέρεη ηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθήο θαη αληηθεηκεληθήο θαξηέξαο,  

ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο απφθηεζεο ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

εξγαζηαθήο εμέιημεο, ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ γηα ηε Γελία Τ πνπ 

κειεηάηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Απφ ηελ άιιε, ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε θαξηέξα δελ 

είλαη απνθνκκέλε απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ ζαθψο ηελ επεξεάδνπλ φπσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε πξνζσπηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέινο, είλαη ηδαίηεξα εχζηνρε ε 

απφδνζε ηνπ νξηζκνχ ηεο θαξηέξαο απφ ηνλ Arnold (1997), θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη 

απζηεξά ζε κηα κφλν απαζρφιεζε νχηε πξνζθνιιάηαη ζηηο έλλνηεο ηεο πξναγσγήο 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. 
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ηε ζχγρξνλε επνρή ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο έρεη απνθηήζεη λέα δηάζηαζε. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο θαξηέξαο πεξηιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εξγαζηαθή πνξεία ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο νη θαξηέξεο εμειίζζνληαη ηφζν ζε νξηδφληηα φζν θαη ζε θαηαθφξπθε 

θαηεχζπλζε. Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο θαξηέξαο είλαη ην δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ζπλαληάηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ζήκεξα. 

Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη πσο νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα 

πιεζψξα θαζεθφλησλ πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο θαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Σέινο, έλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη επζχλε πνπ 

αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο ψζηε λα παξέρεη «εξγαζηαθά ζθαινπάηηα» (career ladders) 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα ηνπο παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο 

ηνπο (Arthur et al., 1999) 

Γχν ζχγρξνλεο κνξθέο θαξηέξαο πνπ έρνπλ πιένλ εκθαληζηεί ζην πξνζθήλην είλαη ε 

Πξσηετθή θαη ε Υσξίο χλνξα θαξηέξα. Ζ πξσηετθή θαξηέξα πήξε η' φλνκά ηεο απφ 

ην κπζηθφ Πξσηέα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηακνξθψλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξσηετθήο θαξηέξαο είλαη ε δηαρείξηζή ηεο απφ ην άηνκν θαη φρη ηνλ νξγαληζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ Hall (1976), ν νπνίνο πξψηνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο Πξσηετθήο 

θαξηέξαο, πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ θαξηέξαο φπνπ ην ίδην άηνκν θαη φρη ε 

επηρείξεζε έρεη ηνλ έιεγρν ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ο ππξήλαο ησλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ (π.ρ 

ειεπζεξηα, αλάπηπμε) θαη φρη νη αληακνηβέο ή ε επηβξάβεπζε απφ ηελ επηρείξεζε  

είλαη απηφο πνπ ην θαζνδεγεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαξηέξαο ελψ ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο ηεο θαξηέξαο είλαη ππνθεηκεληθά θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απηφ-

νινθιήξσζε θαη ηελ εζσηεξηθή-ςπρνινγηθή επηηπρία παξά κε αληηθεηκεληθνχο 

δείθηεο φπσο είλαη ε ζέζε θαη ν κηζζφο. πλνπηηθά, κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Πξσηετθήο θαξηέξαο είλαη ηα αθφινπζα: α) ηθαλφηεηεο θαη γλψζε πνπ κεηαθέξνληαη 

ζε πνιιέο εηαηξίεο (Arthur et al., 1995), β) πξνζσπηθή ηαχηηζε κε ηε δνπιεηά (Hall, 

2004), γ) απφθηεζε γλψζεσλ ζηε δνπιεηά (McCall et al., 1988), δ) αλάπηπμε πνιιψλ 

δηθηχσλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κάζεζεο θαη γλψζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

(Hall, 2004) θαη ε) πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θαξηέξαο (Hall, 2004).  

Ζ Υσξίο χλνξα Καξηέξα, ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζε επφκελε ελφηεηα.  
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2.2 Οη Σξεηο Γελεέο εξγαδνκέλσλ 

Οη ηξεηο ειηθηαθέο γεληέο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεκεξηλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

παξνπζηάδνπλ κηα «βεληάιηα» δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ φρη κφλν 

δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή εξγαζηαθή θνπιηνχξα, αιιά πξνζθέξνπλ θαη 

επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ.  

Οη ηξεηο γελεέο εξγαδνκέλσλ, ειηθηαθά, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: Δίλαη νη Baby 

Boomers, κεηαμχ 1943-1960, ε Generation X, κεηαμχ 1960-1980, θαη ε Generation Y, 

κεηαμχ 1980-2000. Ωζηφζν, παξφιν πνπ Ζ Γεληά Τ πξνβιέπεηαη φηη ην 2020 ζα 

απνηειεί ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλψλ ππνζηεξίδεη πσο νη ειηθηαθέο απηέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ γεγνλφο 

πνπ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο νξγαληζκνχο λα πξνζαξκφζνπλ αληηζηνίρσο ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο κε θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη φρη κε κηα πνιηηηθή γηα φινπο – «one 

size fits all» (Newell 2002).  

Οη Baby Boomers γελλεκέλνη ην δηάζηεκα 1943-1960, απνηεινχλ ηε γεληά κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην ζχγρξνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έδεζαλ ζηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνληθήο επεκεξίαο θαη αθζνλίαο πνπ αθνινχζεζε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν. Απηή ε γεληά, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή (Lancaster & 

Stillman, 2002) ελψ ηα αηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή δηαθαηέρνληαη απφ εξγαζηνκαλία 

(Hall & Richter, 1990). Έρνπλ έληνλε ηελ αίζζεζε ηεο αθνζίσζεο θαη εξγάδνληαη 

ζθιεξά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ πξναγσγή θαη ηελ βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνπο status. Θεσξνχληαη ηδηαίηεξα επηθνηλσληαθνί θαη θαινί κέληνξεο 

(Kupperschmidt 2000). Δπηπξφζζεηα, νη Baby Boomers εζηηάδνπλ φρη κφλν ζην 

εξγαζηαθφ απνηέιεζκα αιιά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Weston 2001).    

Ζ επφκελε γεληά είλαη ε επνλνκαδφκελε Γεληά Υ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνπο 

γελλεκέλνπο ην δηάζηεκα 1960-1980. Σα άηνκα απηήο ηεο γεληάο, εηζήιζαλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ πεξίνδν «ζπξξίθλσζεο» ησλ εηαηξηψλ. Ζ βηβιηνγξαθία 

πεξηγξάθεη ηε ζπγθεθξηκέλε γεληά σο αλεμάξηεηε (Gabriel, 1999), ελψ επηζεκαίλεη 

ηελ απηνλνκία πνπ ηα κέιε ηεο απνδεηνχλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Zemke, 

2001). Σα άηνκα απηήο ηεο γεληάο είλαη γλψζηεο ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (Kupperschmidt 2000), θαη απνδεηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο (Orme, 2004). Δπηπιένλ, αλαδεηνχλ εξγαζία 
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κε λφεκα θαη πεξηερφκελν θαη ζέινπλ λα ηνπο εκπηζηεχνληαη ζην λα θέξλνπλ εηο 

πέξαο ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη (Tulgan, 2000). Σέινο, απνδεηνχλ ηε 

δηαζθέδαζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Tulgan, 2000) θαη επηζπκνχλ ηελ επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο.  

Σειεπηαία γεληά είλαη ε Γεληά Τ ζηελ νπνία αλήθνπλ άηνκα γελλεκέλα ην δηάζηεκα 

1980-2000), θαη απνηειεί ηελ λεφηεξε γεληά πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ κεγαιψζεη κέζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηα κεζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα κε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη 

έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (Hatfield, 2002). Παξφιν πνπ είλαη εμνηθεησκέλα κε 

ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο, έρνπλ ηελ βαζηά πεπνίζεζε πσο ζεβαζκφο πξέπεη λα 

θεξδίδεηαη θαη φρη λα απαηηείηαη (Tulgan, 2009). Δπηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ κε πνηα 

είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κηα επηρείξεζε (Orrick, 2008) θαη 

απνδεηνχλ ζπρλφ θαη εηιηθξηλέο feedback (Sujansky & Ferri-Reed, 2009). ηε 

βηβιηνγξαθία πεξηγξάθεηαη πσο ηα  ηα άηνκα ηεο γεληάο Τ απνδεηνχλ ηελ επειημία 

ζηνλ ηξφπν θαη  ην ρξφλν πνπ ζα εξγάδνληαη (Sujansky and Ferri-Reed, 2009), 

εθηηκνχλ ηελ νκαδηθή εξγαζία (Orrick, 2008) θαη απαηηνχλ ηζνξξνπία 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (Boyett et al., 2001). Σέινο, ππνζηεξίδεηαη πσο 

έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο απνιαβέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο (Richardson, 2010). Αθνινπζεί αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηεο 

Γεληάο Τ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.  

 

2.2.1 Ζ Γεληα Τ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Ζ γεληά Τ είλαη ε λεφηεξε γεληά πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σε γεληά 

Τ απαξηίδνπλ φζνη έρνπλ γελλεζεί κεηαμχ ηνπ 1980 θαη ηνπ 2000. Σα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε απηή ηε γεληά, γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο θαη αλάπηπμεο θαη θαινχληαη λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε κηα 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο (Raines, 2002)  Σν ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηε 

γεληά Τ είλαη εκθαλψο εδξαησκέλν πιένλ. Ο Mello (2011) γηα παξάδεηγκα αλαθέξεη 

πσο ε πξνζνρή πνπ έρεη δνζεί ζε απηή ηελ νκάδα, δελ νθείιεηαη κνλν ζην φηη 

νπζηαζηηθά ηα κέιε ηεο είλαη λενεηζεξρφκελα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά θαη ζην φηη 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο. Οη πξνθάηνρνη ηεο Γεληάο Τ 

φπσο πξναλαθέξζεθε αλαθέξνληαη σο Baby Boomers θαη Γεληά Υ, αλάινγα κε ηε 
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ρξνλνινγία γέλλεζεο, ελψ ην ζχγρξνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξηιακβάλεη κε κνλαδηθφ 

ηξφπν άηνκα θαη απφ ηηο ηέζζεξηο γεληέο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηε γεληά απηή  είλαη ε έθξεμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε εηζαγσγή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ εξγαζία. Ζ Γεληά Τ 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, αλαδεηά 

απαληήζεηο ζε φια, άκεζε θαη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία θαη επαλαπιεξνθφξεζε. 

Δίλαη άηνκα θηιφδνμα, απαηηεηηθά, επέιηθηα θαη πξνζαξκνζηηθά, πνπ επηδεηνχλ 

ηζνξξνπία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. χκθσλα κε ην Sayers (2007) ε 

ζέιεζε πνπ έρνπλ λα γίλνπλ νη θαιχηεξνη ζην επάγγεικα πνπ αθνινπζνχλ, ηνπο σζεί 

ζε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη λα εμειηρζνχλ. 

Ζ κειέηε ηεο Γεληάο Τ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο απηή αλαγλσξίδεηαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν σο κηα γεληά πνπ «έρεη πςειή ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία». Οη De 

Hauw θαη De Vos (2010) ζεκεηψλνπλ πσο νη πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηεο Γεληάο Τ  

ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ιφγσ ηεο χθεζεο πνπ 

επηθξαηεί ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν θαζψο έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο απνθνίησλ, αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

ζηελ πξνζπάζεηα εηζφδνπ ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

Δίλαη αιήζεηα, πσο ε Γεληά Τ έρεη ακθηζβεηεζεί απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο. Γηα 

παξάδεηγκα νη Murray, Toulson θαη Legg (2011), ππνζηεξίδνπλ φηη νη απνδείμεηο γηα 

ηελ χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ είλαη νπζηαζηηθά κε ηεθκεξησκέλεο ελψ 

παξνκνίσο, νη Parry θαη Urwin (2011), ακθηζβεηνχλ ηελ εκπεηξηθή θαη ζεσξεηηθή 

βάζε φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηηο εξγαζηαθέο αμίεο αλάινγα κε ηε γεληά. ην ίδην 

πλεχκα θηλείηαη θαη  ε κεηααλάιπζε ησλ Costanza, Badger, Fraser θαη Severt (2012), 

πάλσ ζηηο δηαθνξέο ησλ γελεψλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία, ηελ 

αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ πξφζεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε νπνία 

θαηαιήγεη ζην φηη ε δηαθνξά ησλ γελεψλ πηζαλψο λα κελ ππάξρεη ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο. Ωζηφζν νη Murray et al. (2011) ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε 

εκπεηξηθή απφδεημε (ή φρη) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Γεληάο Τ, ελψ νη Deal, Altman θαη 

Rogelberg (2010), ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εκπεηξηθή έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο 

κεηαμχ ησλ γελεψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ζρεηηθά αξαηή δεκνζηεπκέλε έξεπλα  πάλσ 

ζηε Γεληά Τ, ζηελ θαιχηεξε πξνθαιεί ζχγρπζε θαη ζηε ρεηξφηεξε είλαη αληηθαηηθή. 
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Έηζη, θαηαιήγεη πσο νη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ νκνηφηεηα ή δηαθνξά ησλ γελεψλ 

είλαη αλάξκνζηεο. Αληαπηνχ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαγελεαινγηθή έξεπλα γηα ηελ 

εχξεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ.  

Σνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο Γεληάο Τ, ε Angeline (2011) 

ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε έλα άιιν δήηεκα. Σνλίδεη πσο νη ελζηάζεηο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη αλαπφθεπθηεο εάλ νη Baby Boomers, ε 

Γεληα Υ θαη ε Γεληά Τ απνηχρνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηα κνλαδηθά 

θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαη αλ δελ αγθαιηάζνπλ ηηο 

νκνηφηεηέο ηνπο. ε παξφκνην ηφλν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ, νη Kapoor θαη 

Solomon (2011), αλαθέξνπλ πσο νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε γεληάο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.   

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο Meier θαη Crocker (2010), ε απνηπρία θαηαλφεζεο 

ηεο Γεληάο Τ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάθνξα 

δεηήκαηα. Έηζη, ε αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο ηεο γεληάο 

είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.  

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε γεληά δηαθαηέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

αίζζεκα ηεο εζηθφηεηαο, είλαη έληνλα θνηλσληθά θαη έρνπλ ζε κεγάιε ππφιεςε ηελ 

αμία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ Γεληά Τ είλαη αλνηρηή ζε πλεπκαηηθέο πξνθιήζεηο, έρεη 

αλάγθε ηελ επηηπρία, θνπηάδεη γηα λα επηηχρεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλαδεηά 

εξγνδφηεο πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε (Brown, 2004). Ζ 

ζηνρνζεζία θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη θχξην γλψξηζκα ηεο Γεληάο Τ, ελψ ε 

απφθηεζε πνιιψλ ρξεκάησλ δελ απνηειεί ηελ θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή. Πεξηζζφηεξν ζεκαζία έρεη ε πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία θαη ε 

απφιαπζε κηαο πιήξνπο θαη ηζνξξνπεκέλεο δσήο (Allan, 2004). Δπηπξφζζεηα, ιφγσ 

ηνπ φηη  ηα άηνκα απηήο ηεο γεληάο είλαη εμνηθεησκέλα κε ην λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν 

εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ ζε αληίζηνηρν 

βαζκφ ηελ εμνπζία ή ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ εληφο  

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (Johns, 2003). Δληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ε γεληά Τ θαίλεηαη λα πηνζεηεί έλαλ ζηπι εξγαζίαο πνπ είλαη ζπλνιηθφ 

θαη ιακβάλεη ππφςελ ηνπ φια ηα εκπιεθφκελα άηνκα, απερζάλεηαη ηελ αξγνπνξία, 

θαη αλαδεηά άκεζν feedback ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηεο (Francis-Smith, 2004).  
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Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ απηήο ηεο γεληάο, είλαη ε εμνηθείσζή ηεο 

κε ηελ ηερλνινγία, θαη ε βαζηά γλψζε απηήο. (Flowers, Jones, & Hogan, 2010). ε 

έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Broadbridge, Maxwell θαη Ogden (2007), 

αλαγλσξίδνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα άηνκα ηεο 

Γεληάο Τ, ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο γεληέο. Οη θαηεγνξίεο απηέο αθνξνχλ 1) ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απαζρφιεζεο, 2) ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

management θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, 3) ηελ πξνζσπηθή εμέιημε ηεο 

θαξηέξαο θαη 4) ηηο πξνζσπηθέο αμίεο. Παξαδείγκαηα αληίζηνηρα ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο πξνζδνθίεο: 1) γξήγνξνο 

εληνπηζκφο ηεο θαξηέξαο θαη είζνδνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζε αλψηεξα entry level 

επίπεδα (Broadbridge et al., 2007), 2) δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (Martin, 2005) θαη 

ζεηηθή εηαηξηθή θνπιηνχξα (Morton, 2002), 3) αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ 

θαξηέξα (Broadbridge et al., 2007) θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ εμέιημε 

απηήο (Kerslake, 2005) θαη 4) πνηθηινκνξθία ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηζφηεηα 

(Broadbridge et al., 2007).  

Πάλσ απφ φιεο βξίζθεηαη ε θαηεγνξία πνπ έρεη λα θάλε κε ηελ πξνζσπηθή αλέιημε 

θαζψο απηή θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα ηεο Γεληάο Τ. Οη 

Hauw θαη De Vos (2010), ππνζηεξίδνπλ πσο ε πξνζσπηθή εμέιημε ηεο θαξηέξαο είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα ηεο Γεληάο Τ θαζψο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, εθπαίδεπζεο, εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

θαη ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελψ ηνλίδνπλ πσο νη πξνζδνθίεο απηέο είλαη έληνλα 

ελζσκαησκέλεο ζε απηή ηε γεληά.  Παξνκνίσο νη Ng et al. (2010), εηζεγνχληαη πσο 

ηα άηνκα ηεο Γεληάο Τ, έρνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηελ πξψηε ζέζε 

εξγαζίαο θαη ην κηζζφ ηνπο αιιά απφ ηελ άιιε, αλαδεηνχλ ηελ γξήγνξε εμέιημή ηνπο 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, ελψ παξάιιεια απνδεηνχλ κηα ηζνξξνπεκέλε 

πξνζσπηθή δσή. Δπηπξφζζεηα, ν Richardson (2010), ζηε κειέηε ηνπ γηα ηε Γεληά Τ, 

ππνγξακκίδεη πσο ηα άηνκα απηήο ηεο γεληάο, επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαξηέξα ηνπο, ζε επθαηξίεο πξναγσγήο θαη ζε κνλνπάηηα θαξηέξαο ελψ 

απφ ηελ άιιε δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζρέζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, ην 

κηζζφ θαη ηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  Άιια εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ηεο λννηξνπίαο ησλ 

αηφκσλ ηεο Γεληάο Y, ζχκθσλα κε ηνπο Flowers et al. (2010), είλαη νη αμηψζεηο γηα 

άκεζε ηθαλνπνίεζε θαη έλα έληνλν αίζζεκα ζεκαληηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ηα άηνκα 

ηεο Γεληάο Τ έληνλα εγσθεληξηθά θαη κε πςειέο απαηηήζεηο.  
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Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, ε παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

2.3 Φύιν θαη θαξηέξα 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πιένλ βξίζθνληαη κπξνζηά ζε έλα επξχ θάζκα 

επθαηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ ακνηβφκελε εξγαζία (Fullerton, 1999), άληξεο θαη 

γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζαθείο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο 

θαξηέξαο πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ. Οη άληξεο έρνπλ θπξίαξρε παξνπζία ζε 

ηνκείο φπσο ε επηζηήκε, ε κεραληθή θαη νη επηρεηξήζεηο, ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχλ 

πιεηνςεθία ζε ηνκείο ζηαδηνδξνκίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (U.S. Census Bureau, 

2006). Πνιιέο εμεγήζεηο έρνπλ δνζεί γηα απηή ηε θπιεηηθή αληζνξξνπία θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο (Heilman, 2001) δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο λα εξγαζηνχλ κε αλζξψπνπο ή κε 

αληηθείκελα (Lippa, 1998) θαη εμειηζζφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

ζρεηηθέο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Browne, 2006). 

Ζ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη νη ςπρνινγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ επεθηείλεηαη πεξα απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο θαη 

πεξηιακβάλεη ηα βηψκαηά ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Lippa, 2005). Κάζε θχιν 

αλαπηχζζεη ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο αλάινγεο κε ηνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα «θέξεη 

εηο πέξαο» ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ (Wood & Eagly, 2002). Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ξφιν σζηφζν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιεξφηεηαο ξφισλ πνπ ληψζεη έλα άηνκν, παίδνπλ 

ηα αξρηθά βηψκαηα πνπ έρεη φζνλ αθνξά ηνλ γνληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (Avolio, 

Rotundo, & Walumbwa, 2009). Δπηπξφζζεηα, φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη 

εξγαδφκελε κεηέξα, ηφηε ηα παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ σο ελήιηθεο λα γίλνπλ 

ππνζηεξηθηέο ηεο θπιεηηθήο ηζφηεηαο θαη ηζνλνκίαο (Riggio & Desrochers, 2006).  

πγθεθξηκέλα γεγνλφηα απφ ηελ παηδηθή ειηθία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ιήςεο ξίζθσλ θαη ηελ επηηπρία απηψλ, εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αληξψλ 

ζρεηηθά κε ηε ιήςε ξηςνθίλδπλσλ απνθάζεσλ κεηαγελέζηεξα ζηε δσή ηνπο 

(Hoffman, 1972). Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δχν θχισλ ζηηο 
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παξαδνζηαθέο δπηηθέο θνηλσλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο ξίζθσλ ζηελ 

παηδηθή ειηθία έρεη σο απνηέιεζκα ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο λα είλαη πεξηνξηζκέλν ζηηο γπλαίθεο κεηαγελέζηεξα ζηα πιαίζηα ηεο 

θαξηέξαο (Pallier, 2003). Δπηπξφζζεηα, ε COO ηνπ Facebook, Sheryl Sandberg 

(2013), έρεη απνδψζεη ηελ δηαθνπή ηεο εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

δηζηαγκφ ηνπο λα πάξνπλ ξίζθα ή λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο επθαηξίεο φηαλ απηέο 

πξνθχπηνπλ. Κάπνηα ζρεηηδφκελα κε ην θχιν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηα νπνία θαζηεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ελδέρεηαη λα ζέζνπλ 

ηηο γπλαίθεο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ 

επθαηξίεο πξναγσγήο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Guay, Marsh, & Boivin, 2003). 

ηεξενηππηθά, νη άληξεο ζεσξείηαη πσο αληαπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζε επηζεηηθά θαη 

αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα. ε αληίζεζε, ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλή ζε πεξηβάιινληα φπνπ θπξηαξρεί ε δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία ( 

Vinkenburg et al., 2011). Έλα απφ ηα θιαζηθά ζηεξεφηππα, είλαη απηφ πνπ ζπλδέεη ηε 

δηνίθεζε (management) κε ην αξζεληθφ θχιν (Birthoin-Antal & Izreali, 1993).  

Ο Adler (1993, ζ.289), δειψλεη πσο «ε κνλαδηθή αδηάζεηζηε θαη αδηακθηζβήηεηε 

δήισζε πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζηε δηνίθεζε 

(management) είλαη πσο είλαη πνιχ ιίγεο ζε αξηζκφ» Δπηπξφζζεηα, ε κηθξή παξνπζία 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εγεζίαο γεληθφηεξα, αιιά θαη ζε αλψηεξεο ζέζεηο δηνίθεζεο 

εηδηθφηεξα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, θαίλεηαη 

λα είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν (Alimo-Metcalfe, 1995). Οη ιφγνη πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ην παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη πνιινί θαη 

πεξηιακβάλνπλ πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά αίηηα (Davidson and Burke, 

1994). Ωζηφζν, εκπφδηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε επνλνκαδφκελε «γπάιηλε 

νξνθή» (glass ceiling), αλαθέξνληαη πνιχ ζπρλά, σο νη θχξηνη ιφγνη πνπ επζχλνληαη 

γηα ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζηελ πξνζπάζεηά αλέιημή ηνπο 

(Wajcman,1998).  

Σν θνκκάηη ηεο εγεζίαο γεληθφηεξα ζεσξείηαη αλδξηθή ππφζεζε θαη κέρξη πνιχ 

πξφζθαηα, επηθξαηνχζε ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε φηη νη εγεηηθέο ζέζεηο είηε ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα, είηε ζηηο επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα, θαηέρνληαλ θαηά θχξην ιφγν 

απφ άλδξεο (Holmes,2006). χκθσλα κε ηνλ Tannen (1998), ν βαζηθφο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ, είλαη πσο «ε ίδηα ε ηδέα ηεο εμνπζίαο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
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αξξελσπφηεηα», θπξίσο ιφγσ ηνπ παξνπζηαζηηθνχ. πλεπψο, ν Holmes (2006), 

ππνζηεξίδεη πσο ν αξξελσπφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαλνληζηηθά ζπλεζίδεηαη λα 

κηιάλε νη άληξεο, γίλεηαη ηαπηφζεκνο κε ξφινπο εγεζίαο θαη εμνπζίαο. Παξαδνζηαθά, 

ε θξάζε “think manager, think male”, απνηεινχζε κηα αδηακθηζβήηεηε ζπληαγή 

επηηπρίαο, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ηα ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

θαινχ εγέηε, φπσο είλαη ε αμηνπηζηία, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ηζρπξνγλσκνζχλε, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα, ε δπλακηθφηεηα θαη ε πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο (Holmes, 

2006), ζπλδένληαλ πεξηζζφηεξν κε ην αληξηθφ παξά κε ην γπλαηθείν θχιν.  

Δίλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ βηβιηνγξαθία πσο άληξεο θαη γπλαίθεο 

πξνηηκνχλ λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθφ ζηπι επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

γχξσ ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Tannen, 1998). Σα πην επξέσο αλαθεξφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά αληξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ην ζηπι επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ Holmes (2006) θαη 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 1 

Γπλαίθεο Άληξεο 

Γηεπθφιπλζε Αληαγσληζηηθφηεηα 

Τπνζηεξηθηηθή αλαηξνθνδφηεζε Δπηζεηηθή δηαθνπή ζπλνκηιεηή 

πκβηβαζκφο Σάζε αληηπαξάζεζεο 

Έκκεζνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο Άκκεζνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

πλεξγαζία Απηνλνκία 

Μηθξή πκβνιή (κπξνζηά ζε θνηλφ) Κπξίαξρνο ξφινο (κπξνζηά ζε θνηλφ) 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα πξφζσπα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δνπιεηά θαη ζην 

απνηέιεζκα 

πλαηζζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 
Πξνζαλαηνιηζκφο  ζηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία 

Πεγή: Holmes, Janet, (2006). Gendered Talk at Work. Constructing Gender Identity Through 

Workplace Discourse. Blackwell, Oxford. 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή είλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλν πσο ε παξνπζία ησλ αληξψλ είλαη 

θπξίαξρε ζηηο ζέζεηο εμνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξ’ φια απηά νη θαιέο ηθαλφηεηεο 

δηνίθεζεο δελ ζπζρεηίδνληαη πιένλ αδηάζεηζηα κε ηα παξαπάλσ παξαδνζηαθά ζηπι 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αληξψλ. Οη Kram θαη Hampton (2003), 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηφζν νη επαγγεικαηίεο φζν θαη νη ιφγηνη, αλαγλσξίδνπλ πσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ ζε έλα πεξίπινθν θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ρξεηάδνληαη έλαλ ηξφπν δηνίθεζεο ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία, ζπλεξγαζία θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε 

Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην θνκκάηη ηεο Τπνθεηκεληθή 

επηηπρίαο απφ ηελ θαξηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε Δξγαζηαθή Δμέιημε ε νπνία 

πεξηκβάλεη ην θνκκάηη ηεο Αληηθεηκεληθήο Δπηηπρίαο  απφ ηελ Καξηέξα. Καηφπηλ 

κειεηψληαη νη ηξαηεγηθέο Καξηέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ζηελ Υσξίο χλνξα Καξηέξα 
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2.4 Ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα θαη θύιν  

Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη κηα κειέηε κε βαζηθφ ηεο ζέκα ηελ επηηπρία ζηελ θαξηέξα, ην 

θχξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο θαη 

πσο απηή κπνξεί λα κεηξεζεί (Heslin, 2005). Ζ έλλνηα ηεο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο 

ρσξίδεηαη ζε δχν άμνλεο πνπ λαη κελ ζπζρεηίδνληαη, αιιά δελ αληηθαζηζηά ν έλαο ηνλ 

άιιν: ηελ ππνθεηκεληθή θαη ηελ αληηθεηκεληθε επηηπρεκέλε θαξηέξα (Ng, Eby, 

Sorensen, & Feldman, 2005). Παξφιν πνπ νη δχν απηνί άμνλεο ηεο θαξηέξαο είλαη 

μερσξηζηνί, πνιινί είλαη νη ςπρνιφγνη πνπ ηαπηίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε θαξηέξα κε ηελ 

αληηθεηκεληθή θαξηέξα, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα κε ηελ ππνθεηκεληθή  

θαξηέξα.  Ζ αληηθεηκεληθά επηηπρεκέλε θαξηέξα ή ε επηηπρεκέλε θαξηέξα, κεηξηέηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ έλαλ ακεξφιεπην 

εμσηεξηθφ θξηηή θαη πεξηιακβάλεη ην κηζζφ, ηηο πξναγσγέο αιιά θαη ην εξγαζηαθφ 

status (Heslin,2005;Ng et al., 2005).  Απφ ηελ άιιε, ε ππνθεηκεληθά επηηπρεκέλε 

θαξηέξα ή ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα, πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ θάλεη 

ην ίδην ην άηνκν ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπ (Melamed, 1996). Ωο απνηέιεζκα, ε 

ππνθεηκεληθή θαξηέξα, ζε αληίζεζε κε ηελ αληηθεηκεληθή, εξεπλά φρη κφλν ηελ 

επηηπρία απηή θαζαπηή αιιά θαη ηελ πξφνδν πνπ επηδεηθλχεη ην άηνκν, ην θαηά πφζν 

ην άηνκν αλαγλσξίδεη φηη ε εξγαζία ηνπ έρεη θάπνην λφεκα αιιά θαη ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ (Ng et al., 2005).  

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια 

φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο θαη 

απφ πνχ πεγάδεη ε ηθαλνπνίεζε απφ απηή. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθηηκψληαη  εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Οη γπλαίθεο 

γηα παξάδεηγκα δίλνπλ κηθξφηεξε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Ο Clark (1997) 

αλαθέξεη πσο νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλαθέξνπλ ηηο ρξεκαηηθέο 

απνιαβέο σο ηε ζεκαληηθφηεξε πηπρή πνπ θαζνξίδεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε. Αληίζεηα, θαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο δίλνπλ ηδηαίηεξε αμία ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη πσο ν παξάγνληαο απηφο είλαη 

θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Σφζν νη Sloane & Williams 

(2000) φζν θαη νη Donohue & Heywood (2004), δείρλνπλ πσο νη πςειφηεξεο 

απνιαβέο, απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαξηέξαο ησλ αληξψλ ζε βαζκφ κεγαιχηεξν 

απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ. Σέινο, ε εξγαζία πέξα απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν σξάξην 

θαίλεηαη λα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ δξα αξλεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 
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δειψλνπλ νη γπλαίθεο, ελψ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αληίζηνηρν εχξεκα θαη γηα ηνπο 

άληξεο. ε κεηαλαλάιπζε 31 κειεηψλ πάλσ ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

θπιεηηθέο πξνηηκήζεηο  σο πξνο ηελ θαξηέξα θαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, 

νη  Konrad et al. (2000), θαηέιεμαλ πσο γηα ηνπο άληξεο, νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο θαη 

νη ζέζεηο ππεπζπλφηεηαο ηαπηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηηο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο ελψ γηα 

ηηο γπλαίθεο, ε δηαθφξθσζε θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε ζρέζε κε ηνλ 

πξντζηάκελν θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο,  έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα.  

Έλα απφ ηα πην ζπλεπή επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία έρεη λα θάλεη κε ηε κεγάιε θαη 

ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο  απνιαβέο αληξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Δθηηκήζεηο ηεο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο ζην κηζζφ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αληξψλ  αληίζηνηρεο θαηάξηηζεο θαη ηθαλφηεηαο πνπ εθηεινχλ παξαπιήζηα εξγαζία, 

δείρλνπλ πσο απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ 49 θαη 94%. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εθηελή 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

θαηψηεξε απφ απηή ησλ αληξψλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλζήθεο πξφζιεςεο 

θαη απνιπζεο, ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο θαη ηα 

πεξηζηαηηθά  ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Παξφια απηά, νη γπλαίθεο κε ζπλέπεηα 

θαηαδεηθλχνπλ πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαξηέξα ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο (Sloane et al., 2000 ).   

Δμεηάδνληαο ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ν Dex (1988) αλαθέξεη πσο δελ είλαη 

μεθάζαξνο ν ιφγνο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ γηα ηηο γπλαίθεο λα εθθξάζνπλ 

ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο σο ζχλνιν αιιά θαη κε δηάθνξεο πηπρέο 

απηήο. Ο Clark (1996), δίλεη δχν πηζαλέο εμεγήζεηο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη γπλαίθεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπγθξίλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηελ εξγαζία κε 

ηα θαζήθνληά ηνπο εληφο ελφο λνηθνθπξηνχ θαη ιφγσ απηήο ηεο ζχγθξηζεο λα 

δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ εξγαζία θαη ηελ θαξηέξα ηνπο. 

Ωζηφζν ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα θαίλεηαη λα αθνξά θπξίσο ηεο παληξεκέλεο 

γπλαίθεο ή ηηο αλχπαληξεο γπλαίθεο κε παηδηά. Ζ δεχηεξε εμήγεζε αλαθέξεηαη ζην 

φηη νη γπλαίθεο πνπ είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ θαξηέξα ηνπο απνρσξνχλ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο πην εχθνια απφ ηνπο άλδξεο θαη έηζη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθάζηνηε κειέηε.  

Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ παξάδνμν έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαληηθφηεηα, ην εχξνο 

θαη ηε «βαζχηεηα» ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα πνπ 
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πξνζδνθνχλ ιηγφηεξα απφ ηελ θαξηέξα ηνπο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε αθφκα θαη κε κηα κέηξηα θαξηέξα ή εξγαζηαθή εκπεηξία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ινηπφλ, ε πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ δελ αληαλαθιά ηελ 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή θαξηέξα θαη εξγαζία αιιά ηηο ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο πνπ 

πηζαλφηαηα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο παξνπζίαο ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαηά ην παξειζφλ. Καζψο ε δηαθνξά απηή κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο 

ηελ παξνπζία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα εμαιείθεηαη, ην ίδην ζα ζπκβαίλεη θαη ζηηο 

πξνζδνθίεο φζν θαη ζηα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Clark, 1997). 

Δπηπξφζζεηα, ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, δείρλνπλ πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ 

σο πξνο ηελ θαξηέξα ηνπο ηείλεη λα απμάλεηαη, φζν ην πνζνζηφ  ηεο γπλαηθείαο 

παξνπζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απμάλεηαη (Clark, 1997, Sloanne &Williams, 2000).   

2.4.1. Ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία (Job Satisfaction) 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη θάζε άηνκν μερσξηζηά, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ αηζζάλεηαη ν θαζέλαο γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο (Aziri, 

2011). Με άιια ιφγηα, εξεπλάηαη θαηά πφζν ε εξγαζηαθή εκπεηξία δεκηνπξγεί ζεηηθά 

ή φρη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εθάζηνηε άλζξσπν θαη απηφ απνηειεί ην κέηξν ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία. Όζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν πην πηζαλφ είλαη 

λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απαζρφιεζή ηνπ, 

θαη λα αλαπηχμεη αίζζεκα δέζκεπζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

 

2.4.2 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα (Overall Career Satisfaction) 

Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλνιηθή εσο ηψξα ζηαδηνδξνκία θαη δειψλεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ε νπνία αθνξά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλα 

επξχηεξν θάζκα απνηειεζκάησλ, φπσο ε αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Cesinger, 2011). πλεπψο απνηειεί επξχηεξε έλλνηα απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε πξνεξρφκελε απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε.  
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Υπόζεζε 1 (Η1): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα 

εξγαζία ηνπο. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε  ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα 

εξγαζία ηνπο.  

Υπόζεζε 2 (Η2): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ 

θαξηέξα ηνπο. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ  

θαξηέξα ηνπο κέρξη ζήκεξα.  

Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο νπζηαζηηθά ζέινπλ λα αλαδείμνπλ αλ θαη θαηά πφζν νη 

γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη κεγαιχηεξε Τπνθεηκεληθή Δπηηπρία ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άληξεο.  

2.5 Δξγαζηαθή Δμέιημε  

Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαδχεηαη έλα κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά 

κε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εξγαζηαθή εμέιημε κεηαμχ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ. Θεσξείηαη πσο ππάξρνπλ ζπκπεξηθνξηθά θαη δνκηθά εκπφδηα ηα νπνία 

επηβξαδχλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ εξγαζηαθή αλέιημε ησλ γπλαηθψλ (Adler & 

Izraeli, 1988). Παξφιν πνπ πιένλ ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ  απνθνηηνχλ απφ ηα 

αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ 

αλδξψλ (Fagenson & Jackson, 1994), θαη παξά ην γεγνλφο ηεο απμαλφκελεο 

παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Parker & Fagenson, 1994), ε 

εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εμνπζίαο θαη κεγαιχηεξνπ θχξνπο είλαη αθφκα 

αξθεηά κηθξή. ε δεκνζίεπζε ηνπ Catalyst (2015), ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

γπλαηθψλ CEOs ζηηο 500 S&P εηαηξίεο αλέξρεηαη ζε 4,4%. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

θαίλεηαη πνην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θαιχπηεη πνηα ζέζε εληφο ησλ παξαπάλσ 500 

εηαηξηψλ (Catalyst, 2015).  
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Πεγή: Catalyst, Women CEOs of the S&P 500 (2015) 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ξπζκφ ησλ πξναγσγψλ ζε αλψηεξα επίπεδα, θάηη πνπ απνηειεί 

παγθφζκην θαηλφκελν. Γχν είλαη νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί απηφ ην θαηλφκελν. Ζ πξψηε, πξνηείλεη πσο νη εγγελείο 

δηαθνξέο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, εμεγνχλ ηε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ ζηελ θάιπςε ζέζεσλ κεγαιχηεξεο επζχλεο θαη πεξηζζφηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Morrison & van Glinow (1990, p. 201), 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη ζηάζεηο 

ηνπο θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ηηο θαζηζηνχλ αθαηάιιειεο γηα ηελ θάιπςε 

αλψηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ δεχηεξε αληίιεςε απφ πιεπξάο νξγαλσζηαθήο 

πξνζέγγηζεο, πξνηείλεη πσο νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο φπσο ε θαηνρή ζέζεσλ 

πεξηνξηζκέλεο εμνπζίαο θαη δχλακεο, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ. Οη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ, θαη είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ αλδξψλ, 

κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα εμειηρζνχλ (Parker & Fagenson,1994). 

Ωζηφζν γηα ηηο παξαπάλσ δχν αληηιήςεηο δελ ππάξρεη επαξθήο  επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε. Διάρηζηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ πσο νη γπλαίθεο πζηεξνχλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη θαη επέθηαζε 

δχζθνια εμεγνχλ ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή εμέιημή ηνπο (Hind  & Baruch, 
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1997). Μηα πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα θξχβεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ δηαθαηέρνπλ ηα δχν θχια, θάηη πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηχρνπλ ηελ πξναγσγή. Οη θχξηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (Feingold, 1994), επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Eagly and Karau, 1991) 

θαη λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ (Feingold, 1993). Φπιεηηθέο δηαθνξέο έρνπλ επίζεο 

εληνπηζηεί θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δχν θχια αληηιακβάληνληαη ηηο επθαηξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ελφο νξγαληζκνχ (Reynolds and Associates,1990).  

Δπηπξφζζεηα, δηαθνξέο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ  θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

δχν θχια αληηιακβάλνληαη ηα «πξναπαηηνχκελα» γηα κηα πξναγσγή. Ζ δηαθνξεηηθή 

απηή αληίιεςε κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηείηαη  απφ θάζε θχιν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξναγσγή.  

Ζ κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη γπλαίθεο πνπ επηδηθηψθνπλ ηελ είζνδφ 

ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ αλέιημή ηνπο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ηνπο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπγθξηηηθά κε παιαηφηεξα. χκθσλα κε ηνλ Eikhof (2012), ελψ ε ηχρε θαη ε πνξεία 

ησλ γπλαηθψλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ηνλ 20ν αηψλα έρεη αλακθηζβήηεηα 

βειηησζεί, νη αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα βξίζθνπλ ηε γπλαίθα λα ζπλερίδεη λα είλαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεη φηη ε θπιεηηθή ηζφηεηα ζηελ εξγαζία, 

απνηειεί κέρξη ζήκεξα κία επηδίσμε θαη φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ ηζνξξνπία 

πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, λα απνδεηθλχεηαη αζχιιεπηε γηα πνιιέο 

εξγαδφκελεο γπλαίθεο (Wheatley, 2012). Δλψ έρεη επηηεπρζεί πξφνδνο φζνλ αθνξά ηε 

θπιεηηθή ηζφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθε ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, ζπρλά κε έλα ζπγθεθαιπκκέλν ηξφπν (Broadbridge & 

Simpson, 2011), πνπ εκπεξηέρεη θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο κεηέξεο αιιά θαη σο 

λνηθνθπξέο (Lewis & Simpson, 2010). 

Παξφια απηά, ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα έρεη αιιάμεη κνξθή ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο (Smith et al.,2012). Οπζηαζηηθά φκσο, ε θαηαθφξπθε απνκφλσζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ν θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο, παξακέλνπλ παξάγνληεο θιεηδηά πνπ εμεγνχλ 

ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπο. Έλα νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο, επηθεληξψλεηαη ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγεζία 
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(Snaebjornsson & Edvardsson, 2013), έλαλ παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελν ρψξν 

(Patterson, Mavin, & Turner, 2012). Δκπλεπζκέλνο απφ ηελ θαηά θφξνλ 

ρξεζηκνπνηνχκελε κεηαθνξά ηεο «γπάιηλεο νξνθήο», πνπ θαλεξψλεη ηνλ θάζεην 

δηαρσξηζκφ, ε έλλνηα ηνπ «γπάιηλνπ γθξεκνχ» (glass cliff), ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αζηάζεηα ησλ γπλαηθψλ ζε αλψηεξεο ζέζεηο δηνίθεζεο θαη 

ζε ζέζεηο κεγαιχηεξεο επζχλεο θαη πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ (Ryan & Haslam, 

2005, 2009).    

2.5.1 Σν θαηλόκελν ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» (“glass ceiling”) 

ην ζχγρξνλν θφζκν, ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ πνηέ. Ωζηφζν νη θνξπθαίεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, παγθνζκίσο, 

θαηέρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ άληξεο. Οη γπλαίθεο, γεληθά θαηέρνπλ 

«ρακειφηεξεο» ζέζεηο θαη έρνπλ κηθξφηεξε εμνπζία απφ ηνπο άληξεο, ελψ ζπλήζσο 

ζηειερψλνπλ ηνπο παξαδνζηαθά ζεσξνχκελνπο γπλαηθείνπο ηνκείο φπσο είλαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξηθή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε ησλ  θπβεξλεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ην κάξθεηηλγθ θαη ηα νηθνλνκηθά (Catalyst, 1991; U.S. 

Department of Labor, 1991).   

Ζ θξάζε «γπάιηλε νξνθή», έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, αθφηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ εθεκεξίδα Wall Street Journal, απφ ηνπο Hymowitz θαη Schellhardt, ην 1986. Ζ 

θξάζε «γπάιηλε νξνθή», είλαη κηα απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο κεηαθνξέο, πνπ 

ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα πεξηγξάςεη ηελ αληζφηεηα κεηαμχ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαζψο θαη ηα ηερλεηά ή «αφξαηα» εκπφδηα κε ηα 

νπνία έξρνληαη νη γπλαίθεο  αληηκέησπεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλέβνπλ ζηελ 

ηεξαξρία ελφο νξγαληζκνχ (Powell, 2012). ε γεληθφηεξν πιαίζην, ε θξάζε «γπάιηλε 

νξνθή», αλαθέξεη πσο φρη κφλν είλαη δπζθνιφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο παξά γηα ηνπο 

άλδξεο, λα πξναρζνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ, αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ απηέο ζπλαληνχλ ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ θνξπθή 

ηεο ηεξαξρίαο, είλαη επίζεο πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα. Σα εκπφδηα γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο ηεο εγεζίαο απφ ηηο γπλαίθεο είλαη δεδνκέλα, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηηο θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, ηηο νηθνγελεηαθέο ή κεηξηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο αθήλνπλ ειάρηζην ειεχζεξν ρξφλν γηα λα δηθηπσζνχλ 

επαγγεικαηηθά θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ αλέιημή ηνπο. Κη ελψ απφ έξεπλεο έρεη πξνθχςεη φηη νη ηθαλφηεηεο, νη κέζνδνη θαη 
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ε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ησλ γπλαηθψλ ζε επηζηεκνληθά δεηήκαηα είλαη αθξηβψο ίδηεο 

κε εθείλεο ησλ αλδξψλ, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν ππνεθπξνζσπνχληαη ζε αλψηεξεο 

ηεξαξρηθά βαζκίδεο. Σν θαηλφκελν απηφ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλεπαξθή παξνπζία 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εγεζίαο θαη αλψηεξεο δηνίθεζεο, ζε πνιινχο ηνκείο, αιιά 

θπξίσο ζε απηνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο (Okimoto & Brescoll, 2010). 

Μηα πνιχ δεκνθηιήο αληίιεςε είλαη πσο ηα άηνκα πνπ θαηαθέξλνπλ λα θαηαθηήζνπλ 

εγεηηθέο ζέζεηο, δηαζέηνπλ ην επνλνκαδφκελν  «right stuff» (Wolfe, 2008). Οη Eagly 

θαη Carli (2007), ππνζηεξίδνπλ, πσο απνδίδνληαο ζηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο ηελ 

παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «γπάιηλεο νξνθήο», νδεγεί ζηελ απαξάδεθηε θαη 

πξνζβιεηηθή αληίιεςε, φηη νη γπλαίθεο είλαη θηηαγκέλεο απφ ην επνλνκαδφκελν 

«wrong stuff», θαη γηα απηφ έρνπλ ειιηπή παξνπζία ζηελ θάιπςε εγεηηθψλ ζέζεσλ 

ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ «γπάιηλε νξνθή» είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ εκπνδίσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο κεηνλφηεηεο, ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο status. Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ 

έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ ππφζεζε ηεο «γπάιηλεο νξνθήο», θαη αλαθέξνπλ πσο ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, νη γπλαίθεο βηψλνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνξεία ηεο θαξηέξαο ηνπο 

(Phillips & Imhoff, 1997), ελψ δελ είλαη ιίγα θαη ηα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

αλνδηθή κεηαθίλεζε ησλ γπλαίθσλ εληφο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο 

(Lyness & Thompson, 2000). Οη Lyness θαη Thompson, (2000), εμέηαζαλ θαηά πφζν 

ηα δχν θχια, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δηαδξνκή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα αλέιημε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βξήθαλ πσο νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα εκπφδηα, θαη 

ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηνπο άληξεο πξνθεηκέλνπ 

λα νδεγεζνχλ ζηελ επηηπρία. Γηα λα επηηχρνπλ, νη γπλαίθεο ρξεηάδεηαη λα μεπεξάζνπλ 

ηελ απνκφλσζε, ηα θπιεηηθά ζηεξεφηππα θαη ηελ πίεζε γηα πςειή απφδνζε.  

Υπόζεζε 3 (Η3): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε ζε 

επίπεδν πξναγσγώλ. Οη άλδξεο επηδεηθλύνπλ κεγαιύηεξε εξγαζηαθή εμέιημε ζε επίπεδν 

πξναγσγώλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.  

Υπόζεζε 4 (Η4): Οη άληξεο θαηέρνπλ πςειόηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο εληόο ησλ 

νξγαληζκώλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.  
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Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο νπζηαζηηθά ζέινπλ λα κειεηήζνπλ αλ θαη θαηά πφζν νη 

άληξεο θαηαδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε Αληηθεηκεληθή Δπηηπρία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.  

2.6 ηξαηεγηθέο θαξηέξαο 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία είηε ζεσξεηηθήο είηε εκπεηξηθήο 

θχζεσο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα δχν θχια 

νξγαλψλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ εθείλεο ηηο ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ ζα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα απνθηήζνπλ κηα επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία. 

Τπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ελλνηνινγηθψλ «θαηαζθεπαζκάησλ» πνπ κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ επαξθψο ηελ έλλνηα ηεο επηηπρεκέλεο ζηαδηνδξνκίαο. Γηα ηελ κέηξεζε 

απηήο ηεο επηηπρίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν αληηθεηκεληθά φζν θαη ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο απνιαβέο, ηνλ 

ηίηιν ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ην άηνκν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ πξναγσγψλ (Laud & Johnson, 2013). Σα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο 

θαη πξνζσπηθήο δσήο. Δπηπιένλ ηα θξηηήξηα απηά, πεξηιακβάλνπλ θαη εθείλεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά ζεσξεί ζεκαληηθέο θαη απφ ηηο 

νπνίεο αληιεί πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε (Hall and Chandler, 2005).  

Πνιινί είλαη νη εηδηθνί, πνπ έρνπλ πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο ή κεζφδνπο ε πηνζέηεζε ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ επίηεπμε αλνδηθήο εξγαζηαθήο πνξείαο αιιά θαη 

κηζζνινγηθήο εμέιημεο. Ο Vardi (1980), αλαθέξεηαη ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο σο 

«κεζνιαβεηέο αηνκηθνχ επηπέδνπ» ή «ζπκπεξηθνξέο θηλεηηθφηεηαο». Οη ζηξαηεγηθέο 

θαξηέξαο επνκέλσο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο εθείλεο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα άηνκν θαη νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν  απφ ηε κία λα 

κεηψζνπλ ην  ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ ζηφρσλ θαξηέξαο 

θαη απφ ηελ άιιε λα πεξηνξίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πνιιέο θνξέο πξνθχπηεη ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Τπν θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε νξζή  

ρξήζε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε κηζζνινγηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα εξγαζηαθνχ status (Gould &  

Penley, 1984). Οη Gutteridge θαη Otte (1983) φξηζαλ ηελ ζηξαηεγηθή θαξηέξαο σο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ αλαπηπμηαθψλ 
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εκπεηξηψλ ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ηελ θαζνδήγεζε, ην ζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αιιεινπρία ησλ βεκάησλ πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαξηέξαο.  

Μέζα απφ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα, έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

εθηά ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο (Gould & Penley,1984): 1) ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ 

θαξηέξαο (Jennings,1971; Hall, 1976), 2) ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο (Burck, 

1976), 3) ε απηνπαξνπζίαζε ή απηνπξνβνιή (Jennings,1971; Hall, 1976), 4) ε 

αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο ζηελ θαξηέξα (Hall, 1976; Jennings, 1971), 5) ε δεκηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ ρξήζηκσλ γηα ηελ θαξηέξα επαθψλ (Schein, 1978) , 6) ε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο απφςεηο ησλ πξντζηακέλσλ (Wortman & Linsenmeier,1977)  θαη 7) άιιεο 

ζηξαηεγηθέο (Wortman & Linsenmeier,1977).  

Γηα ηε ζηξαηεγηθή Γεκηνπξγίαο Δπθαηξηψλ Καξηέξαο θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Απηνπαξνπζίαζεο/Απηνπξνβνιήο, δελ βξέζεθαλ δεδνκέλα πνπ λα επηηξέπνπλ ηε 

δηακφξθσζε θάπνηαο ππφζεζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν. Δπνκέλσο, αθνχ γίλεη ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα εμαρζνχλ ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ 

θαη θαηά πφζν ε κεηαβιεηή Φχιν επεξεάδεη ηελ πηνζέηεζε ησλ δχν παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ.  

 

2.6.1 Γεκηνπξγία επθαηξηώλ θαξηέξαο 

Όηαλ φινη νη άιινη παξάγνληεο είλαη ίδηνη, φζν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαξηέξαο έρεη 

έλα άηνκν, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ην άηνκν απηφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εξγαζηαθήο εμέιημεο πνπ έρεη νξίζεη. Οη Jennings (1971) θαη Hall (1976) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ν εξγαδφκελνο πνπ επηζπκεί λα αλέβεη ζηελ ηεξαξρία κηαο 

εηαηξίαο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ θαη λα αλαδεηήζεη εκπεηξίεο 

νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ κηα επξεία βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξέζεη λα 

νηθνδνκήζεη ηελ θαξηέξα ηνπ. Μηα ηέηνηα επξεία βάζε είλαη πηζαλφ λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ θαξηέξαο πνπ ζα έρεη ην άηνκν ζηελ πνξεία ησλ 

ρξφλσλ. Ο Jennings (1971), επίζεο πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ νη νπνίεο είλαη θαίξηαο θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

κειινληηθή αλέιημε θαη επηηπρία. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο ηεο 
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εηαηξίαο ή ηελ αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ ζε πεξηνρέο πνπ απηφο θαίλεηαη λα 

απνπζηάδεη.  

2.6.2 Δπέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

Πνιχ ζπρλά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαξηέξαο, απαηηείηαη ε εξγαζία 

πέξα απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δίλαη αξθεηά πηζαλφ, ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ έλα άηνκν λα ρξεηαζηεί λα πάξεη δνπιεηά ζην ζπίηη  

κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ σξαξίνπ ή λα δνπιέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζαββαηνθχξηαθνπ. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαξηέξαο ελδέρεηαη λα 

αθνξά θαη ηελ ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα ηεο δνπιεηάο θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Burck, 1976). Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη θαηά θχξην 

ιφγν νη παληξεκέλεο γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην 

επζχλεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νηθηαθέο ππνρξεψζεηο (Gould & Werbel, 

1983), νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηνπο εμέιημε.  

Υπόζεζε 5 (Η5): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ ζην βαζκό πνπ πηνζεηνύλ ηελ ζηξαηεγηθή 

επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. Η ζηξαηεγηθή θαξηέξαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο άληξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.  

2.6.3 Απηνπαξνπζίαζε/Απηνπξνβνιή 

Ζ απηνπαξνπζίαζε ή απηνπξνβνιή είλαη κηα ζηξαηεγηθή θαξηέξαο ηελ νπνία πηνζεηεί 

έλα άηνκν φηαλ επηζπκεί λα κεηαθέξεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ ηελ επηζπκία λα 

αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο κέζα ζηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ 

ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Δπηκέξνπο ηαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πξντζηακέλσλ γηα ηα 

επηηεχγκαηά ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αιιά θαη  ηελ παξνπζίαζή ηνπ 

σο έλα άηνκν πνπ θέξλεη εηο πέξαο φ,ηη ηνπ αλαηεζεί (Jeggings, 1971 & Hall, 1976). 
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2.6.4 Αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο ζηελ θαξηέξα (Mentoring) 

Ζ αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο απφ έλα πεξηζζφηεξν έκπεηξν άηνκν ή έλαλ «κέληνξα» 

εληφο ή εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα παξέρεη ζε έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηα 

πξψηα βήκαηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (;Hall, 1976; Jennings, 

1971). Σα πιενλεθηήκαηα απηά αθνξνχλ ηελ θαζνδήγεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαξηέξαο, ηελ δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ζηελ νξγαλσηηθή θνηλσληθή δνκή θαζψο θαη 

ηελ παξνρή ρνξεγίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κέληνξα. Απνηειέζκα ησλ παξαπάλσ 

πιενλεθηεκάησλ, ελδέρεηαη λα είλαη ε ηαρχηεξε επίηεπμε κηαο πξναγσγήο  αιια θαη ε 

ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ απνιαβψλ ηνπ αηφκνπ (Sheehy, 1976). Παξφιν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο, 

παξνπζηάδεηαη σο πεξηζζφηεξν σθέιηκε ζηα ζηάδηα εθείλα φπνπ ην άηνκν θαιείηαη 

λα ιάβεη έλα κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ.  

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άληξεο θαη γπλαίθεο, αλαγλσξίδνπλ πιένλ ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ θαζνδήγεζεο. Σα νθέιε απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο (Koberg, Boss, & Goodman, 1998), 

ηελ απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εξγαζηαθήο 

απνμέλσζεο θαη απνκφλσζεο (Koberg, Boss, Chappell, & Ringer, 1994), ηελ 

απνηειεζκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ εξγαδφκελσλ  (Schein, 1978), ηελ 

πξναγσγή θαη ηηο κεγαιχηεξεο απνιαβέο (Dreher & Cox, 1996), ηελ εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε (Scandura, 1992) θαη ηελ εξγαζηαθή αθνζίσζε (Colarelli & 

Bishop, 1990). Δπηπξφζζεηα ν Ragins (1989), ππνζηεξίδεη πσο ε θαζνδήγεζε είλαη 

κελ ζεκαληηθή γηα ηνπο άλδξεο αιιά ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο νη 

κέληνξεο δξνπλ σο δηακεζνιαβεηέο θαη απνηξέπνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε πνπ πνιιέο θνξέο ππάξρεη απέλαληη ζην πξφζσπφ ηνπο. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 4000 άλδξεο θαη γπλαίθεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, απφθνηηνη θνξπθαίσλ παγθνζκίσο MBA πξνγξακκάησλ 

(Catalyst), βξέζεθε πσο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, δήισζαλ 

ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζρέζεηο θαζνδήγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 58% ησλ γπλαηθψλ 

έλαληη 55% ησλ αλδξψλ δήισζαλ πσο είραλ  ελεξγέο ζρέζεηο θαζνδήγεζεο ελψ ην 

24% ησλ αλδξψλ έλαληη ηνπ 17% ησλ γπλαηθψλ δήισζε πσο δελ είρε πνηέ εκπιαθεί 

ζε ζρέζεηο θαζνδήγεζεο.  
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Υπόζεζε 6 (Η6): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ ζην βαζκό πνπ πηνζεηνύλ ηε ζηξαηεγηθή 

δηακόξθσζεο ζρέζεσλ θαζνδήγεζεο. Η δηακόξθσζε ζρέζεσλ θαζνδήγεζεο σο 

ζηξαηεγηθή εμέιημεο ηεο θαξηέξαο, ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  

2.6.5 Γηθηύσζε 

Ωο δηθηχσζε αλαθέξεηαη ε ηαθηηθή δηακφξθσζεο ελφο ζπζηήκαηνο ή «δηθηχνπ» 

επαθψλ, κέζα ή έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Μέζσ απηψλ ησλ επαθψλ, ην άηνκν γίλεηαη 

απνδέθηεο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαξηέξα ηνπ. 

Δπηπιένλ απηφ ην δίθηπν παξέρεη θαη κηα κνξθή ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ ζε φ,ηη έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ. Ζ δηθηχσζε, πεξηιακβάλεη ηελ νηθνδφκεζε θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα πξνζσπηθψλ αιιά θαη επαγγεικαηηθσλ ζρέζεσλ, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο, επαθψλ θαη ππνζηήξημεο πνπ είλαη 

απαξαίηεην θαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία  (Whiting and De 

Janasz, 2004) Οη Roberts θαη Ο’Reilly (1979), ππνζηεξίδνπλ πσο ε απνηπρία ελφο 

αηφκνπ λα ελζσκαησζεί, ζε έλα ηέηνην δίθηπν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα θαξηέξαο. Όπσο δειψλεη θαη ν Schein (1978), έλα ηέηνην 

θαινζρεδηαζκέλν δίθηπν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιεγφκελε «αθηηλσηή» 

θηλεηηθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη πσο ην άηνκν πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο ην θέληξν ηεο 

δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ, ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ζπληειείηαη ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

θαη έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα νδεγεζεί ζε ηαρεία επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο θαξηέξαο ηνπ. 

Σα άηνκα πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο δηθηχσζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ 

πνιιαπιέο, δπλεηηθά ηθαλέο λα βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε, ζρέζεηο 

(Higgins, 2000). Δπνκέλσο, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηθηχσζεο παξνπζηάδεη θάπνηεο 

νκνηφηεηεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαζνδήγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θαζψο 

θαη νη δχν απνζθνπνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ (Kram, 1985). 

Ωζηφζν ζηηο ζρέζεηο θαζνδήγεζεο  (mentoring),  νη «κέληνξεο» δηαδξακαηίδνπλ  

πνιιαπινχο ξφινπο (ρνξεγία, πξνζηαζία, ζπκβνπιεπηηθή)  γηα ηνπο 

«πξνζηαηεπφκελνχο» ηνπο (Kram, 1985) . Οη ζρέζεηο δηθηχσζεο απφ ηελ άιιε, 

ραξαθηεξίδνληαη σο ιηγφηεξν πνιχπινθεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηθξφηεξε έληαζε ελψ είλαη ιηγφηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ζρέζεηο 

θαζνδήγεζεο.  
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Οη θπιεηηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηθηχσζεο θαίλεηαη πσο 

απνξξένπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ βηψλνπλ ηα δχν θχια 

θαη απφ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο (Addis and Mahalik, 2003). Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη πσο νη 

άλδξεο δηαηεξνχλ κηα πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθή θαη απφκαθξε ζηάζε, ελψ νη γπλαίθεο 

δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε θαη θαλεξψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο πεξηζζφηεξν εχθνια (Bakker et al., 2002). Δπνκέλσο, ζεσξείηαη πσο νη γπλαίθεο 

δείρλνπλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε πάλσ ζε ηξίηα άηνκα, ελψ νη άληξεο 

ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν δπλαηνί θαη αλεμάξηεηνη. πλεπψο, νη γπλαίθεο θαίλεηαη 

πσο εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πσο αλαδεηνχλ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο  (Greenglass et al., 1996).  

Υπόζεζε 7 (Η7): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ ζην βαζκό πνπ πηνζεηνύλ ζηε ζηξαηεγηθή 

δηθηύσζεο. Η δηθηύσζε σο ζηξαηεγηθή εμέιημεο θαξηέξαο, ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν 

από ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

2.6.6 πκκόξθσζε κε ηελ άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηελ άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ, είλαη κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη πσο έλαο πξντζηάκελνο εθηηκά πεξηζζφηεξν ηνλ πθηζηάκελφ ηνπ, αλ ν 

δεχηεξνο ζπκκεξίδεηαη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαληηθέο απφςεηο κε ηνλ πξψην (Wortman 

θαη Linsenmeier,1977). Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πθηζηακέλνπ είλαη «ε θαηλνκεληθή ζπκθσλία κε ηνλ πξντζηάκελν αθφκα θαη αλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθσλεί». Με ζηφρν λα κελ είλαη ηφζν θαηαθαλήο ε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή, νη Wortman θαη Linsenmeier (1977) πξνηείλνπλ θάπνηεο πεξηζζφηεξν 

δηαθξηηηθέο ηαθηηθέο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα θαλνχλ ρξήζηκεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη, ε θηινθξφλεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ πξντζηάκελνπ 

θαη ε άζθεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο ζηηο ήζζνλνο ζεκαζίαο αδπλακίεο ηνπ 

θαζψο θαη ε ζπκθσλία κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδέεο ηνπ πξντζηάκελνπ αιιά 

παξάιιεια ε δηαθσλία κε ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφςεηο πξνθεηκέλνπ λα θαλεί φηη 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε θαη ελφο βαζκνχ αλεμαξηεζία.  

2.6.7 Άιιεο ζηξαηεγηθέο 

Ο Jennings (1971), δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θαξηέξαο ν δεζκφο κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη ηνπ άκεζα αλψηεξνχ ηνπ ζηελ ηεξαξρία 
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ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Sofer (1970) θαη Downs (1967), ηνλίδνπλ πσο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ απέλαληη ζηνλ πθηζηάκελφ ηνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ δεχηεξνπ. Έηζη, ε ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν θαίλεηαη λα απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

θαξηέξαο. Οη Hall (1976) θαη Jennings (1971) ππνζηεξίδνπλ, πσο ε ζπζηεκαηηθά 

πςειή απφδνζε είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

δηαπξνζσπηθή έιμε κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηνπ πθηζηακέλνπ. Ωζηφζν 

ζχκθσλα κε ηνπο Wortman θαη Linsenmeier (1977), ππάξρεη θαη κηα άιιε θαηεγνξία 

δξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα θαη ηηο 

νπνίεο αλαθέξνπλ σο «ζηξαηεγηθέο θαινπηάζκαηνο». Ωζηφζν, θαζψο ε θνιαθεία 

ελδέρεηαη λα παξεμεγεζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξντζηάκελνπ, νη Wortman θαη 

Linsenmeir (1977) πξνηείλνπ θαη πάιη θάπνηεο πεξηζζφηεξν δηαθξηηηθέο κεζφδνπο. 

Παξαδείγκαηα απηψλ είλαη ε απνθάιπςε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζηνλ πξντζηάκελν, ε αλάπηπμε θνηλψλ κε απηψλ ηνπ πξντζηακέλνπ ελδηαθεξφλησλ 

θαη ε δήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή απηνχ.  

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα είδνο θνιαθείαο 

πνπ ππν πξνυπνζέζεηο ελδέρεηαη λα θαλεί απνηειεζκαηηθή ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο έιμεο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλνπ. 

 

Σα θπιεηηθά ζηεξεφηππα ελδέρεηαη λα εμεγνχλ γηαηί ηα δχν θχια επηιέγνπλ ή φρη λα 

πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαξηέξαο. Απφ ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 

κε ηνπο θπιεηηθνχο ξφινπο (Eagly & Crowley, 1986),  πξνθχπηεη πσο ν κέζνο άλδξαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην θαζήθνλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε 

ζεκαζία πνπ δίλεη ζην απνηέιεζκα, ηε ινγηθή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ραξαδεη 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ απνπζία ζπλαηζζήκαηνο. Αληίζεηα νη γπλαίθεο ζεσξείηαη πσο 

επελδχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, δηαθαηέρνληαη απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, έρνπλ 

απμεκέλε δηαίζζεζε, δείρλνπλ θαηαλφεζε θαη εθθξάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη γπλαίθεο γεληθφηεξα, δηαθαηέρνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ έλα αίζζεκα ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη είλαη θνηλσληθά πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθέο 

(Bass, Avolio, & Atwater, 1996).  
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Υπόζεζε 8 (Η8): Τα δύν θύια δηαθέξνπλ ζην βαζκό πνπ πηνζεηνύλ ηε ζηξαηεγηθή 

δηακόξθσζεοβδηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνλ πξντζηάκελν.  Η δηακόξθσζε 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνλ πξντζηάκελν, ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  

2.7 Ζ Υσξίο ύλνξα Καξηέξα 

Οη Arthur & Rousseau (1996) πεξηγξάθνπλ ηελ Υσξίο χλνξα θαξηέξα σο κηα 

θαξηέξα πνπ δελ επηδέρεηαη δεζκεχζεσλ, δελ πξνζθνιιάηαη ζε κηα κφλν επηρείξεζε, 

δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεζνδηθή αθνινπζία ελψ ε ζηαζεξφηεηα θαη ν 

ζπληνληζκφο δελ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο. χκθσλα κε ηνπο  DeFillippi θαη 

Arthur (1996), ε θαξηέξα απηή δηέπεηαη απφ απεξηφξηζηεο πηζαλφηεηεο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αλαγλσξίδεη θαη εθκεηαιιεχεηαη απηέο ηηο επθαηξίεο θαζνξίδεη 

ηελ επηηπρία ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο θαξηέξαο πιένλ δηαπεξλά ηα ζχλνξα ηνπ 

κνλαδηθνχ κνλνπαηηνχ πνπ παξέρεη έλαο θαη κφλν εξγνδφηεο. πλνπηηθά, κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Υσξίο χλνξα θαξηέξαο είλαη ηα θάησζη: α) θαηεπζχλεηαη θαη 

ειέγρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, β) πνιινί 

εξγνδφηεο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γ) αλάπηπμε πνιιαπιψλ δηθηχσλ 

θαη ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε.  

Έλα άηνκν κε λννηξνπία, ζηάζε πνπ παξαπέκπεη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα 

(Boundaryless Mindset) «εμεξεπλεί ην νινέλα θαη κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ ηνπίν, 

πηνζεηψληαο κηα θαξηέξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα θπζηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο»(Sullivan & Arthur, 1996). Σα άηνκα απηά, 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ πνπ επηδηψθνπλ θαη αλαδεηνχλ ηε 

δηακφξθσζε ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εξγαζία ζρέζεσλ θαηά κήθνο πνιιαπιψλ 

νξγαληζκψλ. Απηφ σζηφζν δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη θπζηθή ή εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα. πλεπψο, έλα άηνκν κε μεθάζαξε ζηάζε ππέξ ηεο δηακφξθσζεο 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ελφο θαη κφλν νξγαληζκνχ, εθδειψλεη 

άλεζε, αθφκα θαη ελζνπζηαζκφ κπξνζηά ζε κηα πξννπηηθή δεκηνπξγίαο θαη 

δηαηήξεζεο ελεξγψλ ζρέζεσλ  πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείηαη.  

Έλσ ινηπφλ αξρηθά αλαγλσξίδεηαη κηα ηάζε πξνο ηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα πνπ 

είλαη πξσηαξρηθά ςπρνινγηθή, ε έκθαζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο  Arthur & Rosseau 
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(1996), ζηηο θαξηέξεο πνπ εθηπιίζζνληαη πέξαλ ηεο κίαο θαη κφλν απαζρφιεζεο 

έδσζε θαη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηεο Καξηέξαο Υσξίο χλνξα, απηή ηεο 

θπζηθήο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο (Physical Mobility). Έηζη, κηα δεχηεξε ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαξηέξαο, είλαη ε ηάζε  πξνο ηε θπζηθή/ζσκαηηθή  

κεηαθίλεζε πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ελφο θαη κφλν νξγαληζκνχ. Έλα άηνκν πνπ 

ζπκεξίδεηαη απηή ηελ άπνςε, ζα έλησζε άλεηα ή αθφκα θαη πξνηηκνχζε απηφ ην 

«παηρλίδη», κεηαμχ πνιιψλ εξγνδνηψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππάξρεη βηβιηνγξαθία πνπ λα εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο 

Υσξίο χλνξα Καξηέξαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ, ηίζεληαη ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 1 (Ε1): Αλάκεζα ζηα δύν θύια ππάξρεη δηαθνξά ζην βαζκό πνπ 

πηνζεηνύλ ηελ λννηξνπία ηεο Καξηέξαο Φσξίο Σύλνξα; 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 2 (Ε2): Αλάκεζα ζηα δύν θύια ππάξρεη δηαθνξά ζην βαζκό πνπ 

επηζπκνύλ ηελ θπζηθή εξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα κεηαμύ πνιιώλ νξγαληζκώλ; 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

3.1 Μεζνδνινγία 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS.  

3.2 Σν δείγκα 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 2015. Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

απνηεινχλ 119 άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, εξγαδφκελνη, ελψ βαζηθή πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηε κειέηε, είλαη λα αλήθνπλ ζηε Γεληά Τ, λα είλαη 

δειαδή γελλεκέλνη κεηά ην 1980.  

Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν έρεη σο εμήο: απφ ηνπο 119 

ζπκκεηέρνληεο, νη  49 είλαη άληξεο θαη νη 70 γπλαίθεο, κε πνζνζηφ 41.2% θαη 58.8% 

αληίζηνηρα.  

 

 

 Φύλο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 49 41.2 41.2 41.2 

Γσναίκα 70 58.8 58.8 100.0 

Total 119 100.0 100.0  
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Σα έηε γέλλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξνλνινγηψλ 1980-

1994. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο άλδξεο, ην έηνο γέλλεζεο θπκάλζεθε κεηαμχ 1980 

θαη 1994 θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηαμχ 1980 θαη 1991. Αλαιπηηθά ηα πνζνζηά 

θαίλνληαη ζηα παξαθάησ: 
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Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ  ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, ην 45.4% είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ην 36.1% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ, ην 10,1% είλαη 

απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ζε ίζν πνζνηφ ην 4.2% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ ή απφθνηηνη ΗΔΚ. 

Ξερσξηζηά γηα ηα δχν θχια ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ:  

 

 Εκπαίδεσζη 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος ΑΕΙ 19 38.8 38.8 38.8 

Απόφοιτος ΙΕΚ 3 6.1 6.1 44.9 

Απόφοιτος Λσκείοσ 4 8.2 8.2 53.1 

Απόφοιτος ΤΕΙ 2 4.1 4.1 57.1 

Κάτοτος Μεταπτστιακού 

Διπλώματος 

21 42.9 42.9 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

a. Φύλο = Άνδρας 
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Εκπαίδεσζη 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος ΑΕΙ 24 34.3 34.3 34.3 

Απόφοιτος ΙΕΚ 2 2.9 2.9 37.1 

Απόφοιτος Λσκείοσ 1 1.4 1.4 38.6 

Απόφοιτος ΤΕΙ 10 14.3 14.3 52.9 

Κάτοτος Μεταπτστιακού 

Διπλώματος 

33 47.1 47.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

a.  Φύλο = Γσναίκα 
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Αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο απνιαβέο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ην 4.2% έρεη κηζζφ θάησ ησλ 500 επξψ, ην 47.9% έρεη κηζζφ κεηαμχ 500-

1000 επξψ, ην 34.5% έρεη κηζζφ κεηαμχ 1000-1500 επξψ, ην 7.6% έρεη κηζζφ κεηαμχ 

1500-2000 επξψ θαη ην 5.9% έρεη κηζζφ κεγαιχηεξν ησλ 2000 επξψ.  

 

 Αηομικές μηνιαίες απολαβές από ηην παρούζα θέζη εργαζίας  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500€ 5 4.2 4.2 4.2 

>2000€ 7 5.9 5.9 10.1 

1001-1500€ 41 34.5 34.5 44.5 

1501-2000€, 9 7.6 7.6 52.1 

500-1000€ 57 47.9 47.9 100.0 

Total 119 100.0 100.0  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

41 
 

Σα δεδνκέλα έρνπλ σο εμήο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο μερσξηζηά: 

  

Αηομικές μηνιαίες απολαβές από ηην παρούζα θέζη εργαζίας 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500€ 1 2.0 2.0 2.0 

>2000€ 5 10.2 10.2 12.2 

1001-1500€ 15 30.6 30.6 42.9 

1501-2000€, 1 2.0 2.0 44.9 

500-1000€ 27 55.1 55.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

Φύλο = Άνδρας 
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 Αηομικές μηνιαίες απολαβές από ηην παρούζα θέζη εργαζίας 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500€ 4 5.7 5.7 5.7 

>2000€ 2 2.9 2.9 8.6 

1001-1500€ 26 37.1 37.1 45.7 

1501-2000€, 8 11.4 11.4 57.1 

500-1000€ 30 42.9 42.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

a.  Φύλο = Γσναίκα 

 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ην 61.3% είλαη θαηψηεξα 

ζηειέρε, ην 23.5% είλαη κεζαία ζηειέρε, ην 3.4% είλαη αλψηεξα ζηειέρε, ην 6.7% 
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ήηαλ ηδηνθηήηεο/ηξηα ηεο δηθήο ηνπ /ηεο επηρείξεζεο θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

5% δελ αλήθε ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (π.ρ. θαζεγεηήο).  

ηνπο άλδξεο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά έρνπλ σο εμήο: 67.3% θαηψηεξν ζηέιερνο, 

18.4% κεζαίν ζηέιερνο, 2% αλψηεξν ζηέιερνο, 10.2% ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο θαη 

2% άιιν. ηηο γπλαίθεο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 57.1% 

θαηψηεξν ζηέιερνο, 27.1% κεζαίν ζηέιερνο, 4.3% αλψηεξν ζηέιερνο, 4.3% 

ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο θαη 7.2% άιιν.  

Σέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

πξναγσγψλ πνπ έρνπλ επηηχρεη κέρξη ζήκεξα, ηφζν ζε επίπεδν απνιαβψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα ζην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησλ πίλαθα.  

 

 Σσνολικός αριθμός προαγωγών μέτρι ζήμερα  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 29 24.4 24.4 24.4 

1 38 31.9 31.9 56.3 

2 26 21.8 21.8 78.2 

3 18 15.1 15.1 93.3 

4 4 3.4 3.4 96.6 

5 4 3.4 3.4 100.0 

Total 119 100.0 100.0  
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Ξερσξηζηά γηα ηα δχν θχια ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

 Σσνολικός αριθμός προαγωγών μέτρι ζήμερα 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 30.6 30.6 30.6 

1 17 34.7 34.7 65.3 

2 9 18.4 18.4 83.7 

3 6 12.2 12.2 95.9 

4 2 4.1 4.1 100.0 

Total 49 100.0 100.0  

a. Φύλο = Άνδρας 
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 Σσνολικός αριθμός προαγωγών μέτρι ζήμερα 
a
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 20.0 20.0 20.0 

1 21 30.0 30.0 50.0 

2 17 24.3 24.3 74.3 

3 12 17.1 17.1 91.4 

4 2 2.9 2.9 94.3 

5 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

a. Φύλο = Γσναίκα 
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3.3 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δείγκαηνο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν βαζίζηεθε 

ζηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο (Gould 

& Penley, 1984), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα (Martin et al., 2002; Greenhaus et 

al., 1990) θαη ηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (Briscoe et al., 2006). Σν εξσηεκαηνιφγην 

ρσξίδεηαη ζε 4 ελφηεηεο.  

3.4 Μεηξήζεηο  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο απνηεινχκελεο απφ έλα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 

ζηνηρείσλ/αληηθεηκέλσλ ε θάζεκηα.  

Σν πξψην βήκα πνπ έιαβε ρψξα, πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο ζε κηα εληαία 

κεηαβιεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν νξζφηεξνο θαη αξηηφηεξνο ρεηξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ ήηαλ εμαβάζκηεο θιίκαθεο 

φζνλ αθνξά ηηο ηξαηεγηθέο Καξηέξαο (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Οπδέηεξε Απνςε, 

4=Αξθεηά, 5= Πνιχ, 6=Απφιπηα) θαη πεληαβάζκηεο θιίκαθεο φζνλ αθνξά ηελ 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα θαη ηελ Δξγαζηαθή Δμέιημε θαη ηελ Καξηέξα Υσξίο 

χλνξα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ έξεπλα ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach alpha) γηα 

θάζε κηα απφ απηέο μερσξηζηά.  

3.4.1  Ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαη ηελ ζπλνιηθή θαξηέξα 

(Τπνθεηκεληθή Δπηηπρία) 

ηε δεχηεξε ελφηεηα νη εξσηψκελνη θαινχληαη κέζα απφ κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα 

(1=θαζφινπ ή ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, 2=ιίγν, 3=ζε θάπνην βαζκφ, 4=ζε κεγάιν 

βαζκφ, 5=ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ή απφιπηα) λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο  απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν σο πξνο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην εηζφδεκα, νη πξναγσγέο, ε αλάπηπμε λέσλ 

ηθαλνηήησλ θ.ά,  αιιά θαη λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα ηνπο έρεη επεξεάζεη. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλφρήο, Cronbach’s 

Alpha, γηα θάζε κία απφ απηέο μερσξηζηά. 
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Γεληθή Ιθαλνπνίεζε από ηελ Τξέρνπζα Εξγαζία (Martins, Eddleston & Veiga, 2002): 

Ζ θιίκαθα απηή έρεη ηξεηο πξνηάζεηο (π.ρ., «Αηζζάλνκαη φηη ν ξπζκφο ηεο εξγαζηαθήο 

κνπ εμέιημεο κέρξη ζήκεξα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο», «Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε 

ηελ θαξηέξα κνπ κέρξη ηψξα» (Cronbach’s Alpha: 0,801).     

Σπλνιηθή Ιθαλνπνίεζε από ηελ Καξηέξα (Greenhaus et al., 1990): Ζ θιίκαθα απηή 

έρεη πέληε πξνηάζεηο. (π.ρ., «Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε φ,ηη έρσ πεηχρεη ζηελ 

θαξηέξα κνπ», «Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξφνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ σο πξνο ηηο πξναγσγέο», «Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ 

πξφνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ σο πξνο ην εηζφδεκα κνπ» 

(Cronbach’s Alpha: 0,832). 

Επίδξαζε Οηθνλνκηθήο Κξίζεο: Ζ θιίκαθα απηή έρεη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο (π.ρ., 

«Γεληθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε κε έρεη επεξεάζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ», «Δίλαη 

πηζαλφ λα κείλσ άλεξγνο κέζα ζηα επφκελα 5 ρξφληα», «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηα ζρέδηά κνπ γηα θαξηέξα» (Cronbach’s Alpha: 0,621). Λφγσ ηεο κηθξήο 

ηηκήο ηνπ Γείθηε Δζσηεξηθήο πλνρήο (Cronbach Alpha) πνπ παξαηεξήζεθε ζε 

απηήλ ηελ θιίκαθα, ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζπζρεηίζεσλ δεκηνπξγήζεθε κηα 

κεηαβιεηή πνπ πεξηειάκβαλε κφλν ηηο δχν πξψηεο πξνηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θιίκαθαο («Γεληθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε κε έρεη επεξεάζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ», 

«Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα ζρέδηά κνπ γηα θαξηέξα») (Cronbach’s 

Alpha: 0,690). Γεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο βξίζθεηαη νξηαθά θάησ 

απφ ηα απνδεθηά επίπεδα ηνπ 0.7, ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ζα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αμηνπηζηία ηεο είλαη ρακειή θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη 

λα είκαζηε πξνζερηηθνί κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κεηαβιεηή απηή.  

3.4.2 ηξαηεγηθέο Καξηέξαο 

ηελ πξψηε ελφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα δείμνπλ κέζα απφ κία 

εμαβάζκηα θιίκαθα (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Οπδέηεξε Απνςε, 4=Αξθεηά, 5= Πνιχ, 

6=Απφιπηα) θαηά πφζν πηνζεηνχλ ή ζα πηνζεηνχζαλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ελδερνκέλσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο. Οη 

ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ εμεηάδνληαη είλαη εθηά (Gould & Penley, 1984). Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ππνινγίζηεθε ν 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, Cronbach’s Alpha, γηα θάζε κία απφ απηέο 

μερσξηζηά. 
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Δεκηνπξγία επθαηξηώλ θαξηέξαο: Ζ θιίκαθα απηή έρεη έμη πξνηάζεηο (π.ρ., «Δίκαη 

αλνηρηφο ζε λέεο επθαηξίεο θαξηέξαο», « Αλαιακβάλσ εγεηηθφ ξφιν ζε πεξηνρέο πνπ 

θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απηφο ν ξφινο», «Πξνεηνηκάδσ ηνλ εαπηφ κνπ γηα λέεο 

επθαηξίεο θαξηέξαο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ» (Cronbach’s Alpha: 0,740). 

Επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο: Ζ θιίκαθα απηή έρεη ηξεηο πξνηάζεηο (π.ρ.,  

«πλερίδσ λα εξγάδνκαη πέξαλ ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ σξαξίνπ κνπ», «Ξνδεχσ 

αξθεηφ ρξφλν ζην λα ζθέθηνκαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ  ηε δνπιεηά, θαη εθηφο ησλ 

σξψλ εξγαζίαο κνπ» (Cronbach’s Alpha: 0,730). 

Απηνπαξνπζίαζε/Απηνπξνβνιή: Ζ θιίκαθα απηή έρεη πέληε πξνηάζεηο (π.ρ.,  

«Δλεκεξψλσ ηνλ πξντζηάκελφ κνπ γηα ηα projects ηα νπνία επηζπκψ λα αλαιάβσ»,  

«Δλεκεξψλσ ηνπο αλσηέξνπο κνπ γηα ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο κνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ θαξηέξα κνπ», «Παξνπζηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ σο ην άηνκν πνπ θέξλεη «εηο 

πέξαο» φ,ηη ηνπ αλαηεζεί» (Cronbach’s Alpha: 0,711). 

Αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο(Mentoring): Ζ θιίκαθα απηή έρεη δχν πξνηάζεηο («Εεηάσ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ ζε δεηήκαηα θαξηέξαο», 

«Εεηάσ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ έλα πεξηζζφηεξν έκπεηξν άηνκν εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαξηέξα κνπ» (Cronbach’s Alpha: 0,606). 

Λφγσ ηεο κηθξήο ηηκήο ηνπ Γείθηε Δζσηεξηθήο πλνρήο (Cronbach Alpha) πνπ 

παξαηεξήζεθε ζε απηήλ ηελ θιίκαθα, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζπζρεηίζεσλ.  

Δηθηύσζε (Networking): Ζ θιίκαθα απηή έρεη δχν πξνηάζεηο («Δρσ δεκηνπξγήζεη έλα 

δίθηπν επαθψλ πξνθεηκέλνπ λα παίξλσ πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ», «Δρσ δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν θηιηθψλ επαθψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

πνπ κπνξεί λα κε βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο κνπ» (Cronbach’s Alpha: 

0,831).  

Σπκκόξθσζε κε ηελ άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ: Ζ θιίκαθα απηή έρεη ηξεηο πξνηάζεηο 

(π.ρ., «πκθσλψ κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδέεο ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ θαη  δηαθσλψ κε 

ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαλεί φηη δηαθνξνπνηνχκαη θαη είκαη 

αλεμάξηεηνο/ε», «Γείρλσ πσο ζπκθσλψ κε ηηο ηδέεο ηνπ αλσηέξνπ κνπ αθφκα θαη αλ 

θαηά βάζνο δηαθσλψ» (Cronbach’s Alpha: 0,751). 
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Άιιεο ζηξαηεγηθέο: Ζ θιίκαθα απηή έρεη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο (π.ρ., «Γείρλσ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ», «Αλαπηχζζσ ηα 

ίδηα/παξφκνηα ελδηαθέξνληα κε απηά ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ» (Cronbach’s 

Alpha: 0,726).     

3.4.3 Υσξίο ύλνξα Καξηέξα 

ηελ ηξίηε ελφηεηα, κεηξάηαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη απέλαληη ζηελ Υσξίο 

χλνξα Καξηέξα, κέζα απφ ηε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα απαληήζεσλ (1=θαζφινπ ή 

ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, 2=ιίγν, 3=ζε θάπνην βαζκφ, 4=ζε κεγάιν βαζκφ, 5=ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ή απφιπηα).  Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλφρήο, Cronbach’s 

Alpha, γηα θάζε κία απφ απηέο μερσξηζηά. 

Σηάζε απέλαληη ζηε Φσξίο Σύλνξα Καξηέξα (Briscoe et al., 2006): Ζ θιίκαθα απηή 

έρεη νρηψ πξνηάζεηο. (π.ρ., «Αλαδεηψ αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζα κνπ επηηξέςνπλ λα 

κάζσ θάηη θαηλνχξην»,  «Απνιακβάλσ ηελ εξγαζία ε νπνία κνπ επηηξέπεη λα 

ζπλαλαζηξεθνκαη κε αλζξψπνπο απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο», 

«Κηλεηνπνηνχκαη φηαλ κνπ πξνζθέξνληαη λέεο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο» 

(Cronbach’s Alpha: 0,872) 

Επηζπκία γηα Επαγγεικαηηθή Σηαζεξόηεηα (Briscoe et al., 2006) : Ζ θιίκαθα απηή έρεη 

πέληε πξνηάζεηο. (π.ρ. , «Μνπ αξέζεη ε πξνβιεςηκφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εξγαζία ζηνλ ίδην νξγαληζκφ», «Πξνηηκψ λα κείλσ ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ηνλ νπνίν 

ληψζσ νηθεηφηεηα, παξά λα αλαδεηήζσ δνπιεηά θάπνπ αιινχ», «Γηα εκέλα ηδαληθή 

θαξηέξα είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζία απνθιεηζηηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ» 

(Cronbach’s Alpha: 0,797) 
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πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο-Cronbach’s Alpha (Πίλαθαο 2) 

Μεηαβιεηή Cronbach Alpha 

Δεκηνπξγία επθαηξηώλ θαξηέξαο 0.740 

Επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 0.730 

Απηνπαξνπζίαζε/Απηνπξνβνιή 0.711 

Δηθηύσζε 0.831 

Σπκκόξθσζε κε ηελ άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ 0.751 

Κνιαθεία πξντζηακέλνπ/Δηακόξθσζε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 0.726 

Γεληθή Ιθαλνπνίεζε από ηελ Τξέρνπζα Εξγαζία 0.801 

Σπλνιηθή Ιθαλνπνίεζε από ηελ Καξηέξα 0.832 

Σηάζε απέλαληη ζηε Φσξίο Σύλνξα Καξηέξα 0.872 

Επηζπκία γηα Επαγγεικαηηθή Σηαζεξόηεηα 0.797 

Επίδξαζε Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 0.690 

 

3.4.4 Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα δεηνχληαη θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

φπσο ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ, 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο φπσο νη 

κεληαίεο απνιαβέο, ην ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ απαζρφιεζεο, ε βαζκίδα πνπ 

θαηέρεη ην άηνκν εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη, ηα έηε 

απαζρφιεζεο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξναγσγψλ κέρξη ζήκεξα.  

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο. 
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Κεθάιαην 4: Δπξήκαηα 

4.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε  

4.1.1  Φύιν θαη ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα (Τπνθεηκεληθή Δπηηπρία)  

Γηα λα ειερζεί αλ θαη θαηά πφζν ηα δχν θχια δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ απνκίδνπλ απφ ηελ Καξηέξα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο Τπνζέζεσλ γηα ηε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Independent Samples t-Test). Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ηα δχν θχια δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ Ηθαλνπνίεζε 

πνπ αληηιακβάλνληαη ηφζν απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία ηνπο φζν θαη απφ ηελ 

πλνιηθή ηνπο θαξηέξα κέρξη ζήκεξα.  Δπνκέλσο νη ππνζέζεηο  Η1 θαη H2 δελ 

επηβεβαηψλνληαη. 

4.1.2  Φύιν θαη εξγαζηαθή εμέιημε (Αληηθεηκεληθή Δπηηπρία),  (αξηζκόο 

πξναγσγώλ θαη  ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο).  

Γηα λα ειεγζεη αλ θαη θαηά πφζν ηα δχν θχια δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πξναγσγψλ πνπ έρνπλ επηηχρεη, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο Τπνζέζεσλ γηα 

ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Independent Samples t-Test). Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ηα δχν θχια δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

πξναγσγψλ ηφζν ζε επίπεδν αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ φζν θαη ζε 

επίπεδν απνιαβψλ (F=6.972, p=<.05).  Φαίλεηαη, πσο ν κέζνο αξηζκφο πξναγσγψλ 

γηα ηνπο άλδξεο είλαη θαηά 0.6 πξναγσγέο κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ γπλαηθψλ.  

Δπνκέλσο ε ηξίηε Τπφζεζε απνξξίπηεηαη θαζψο δεδνκέλνπ φηη ε θσδηθνπνίεζε σο 

πξνο ην θχιν είλαη Άληξαο=1 θαη Γπλαίθα=2, βξέζεθε πσο νη γπλαίθεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εμέιημε ζε επίπεδν πξναγσγψλ.  

Γηα λα ειερζεί θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ηα άηνκα ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο Υ
2
 ηνπ Pearson.  Σα δχν θχια δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη. Δπνκέλσο, ε ηέηαξηε ππφζεζε, Η4 δελ επηβεβαηψλεηαη.  
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4.1.3 Φύιν θαη  ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ έμη ζηξαηεγηθψλ θαξηέξαο θαη ηνπ θχινπ. Δπνκέλσο νη 

ππνζέζεηο Η5,  Η7, Η8 δελ επηβεβαηψλνληαη.  

Ζ ππφζεζε Η6 δελ ειέρζεθε θαζψο ε θιίκαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή 

αλαδήηεζεο θαζνδήγεζεο δελ ζπκκεηείρε ζηελ αλάιπζε ιφγσ ρακεινχ δείθηε 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ (Cronbach Alpha).  
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4.1.4  Φύιν, Καξηέξα Υσξίο ύλνξα θαη  Δξγαζηαθή Κηλεηηθόηεηα 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα, Ε,1 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή θχιν θαη ζηε ηάζε ππέξ ηεο Υσξίο 

χλνξα Καξηέξαο.  

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα, Ε2, δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή θχιν θαη ηε Φπζηθή 

Δξγαζηαθή Κηλεηηθφηεηα.  

4.1.5 πζρεηίζεηο ινηπώλ κεηαβιεηώλ 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δείγκαηνο ηεο κειέηεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή Γεκηνπξγίαο Δπθαηξηψλ Καξηέξαο, παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηε ζηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο (r= .334, p< .05), ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Απηνπξνβνιήο (r= .479, p< .05) θαη ηε ζηξαηεγηθή Γηθηχσζεο (r= .399, p< .05). 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ Γεληθή 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία (r= .261, p< .05) θαη ηε πλνιηθή 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα (r= .211, p< .05). Σέινο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο Γεκηνπξγίαο Δπθαηξηψλ Καξηέξαο κε ηελ Θεηηθή ηάζε 

Απέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= .503, p< .05). 

πλερίδνληαο, ε ζηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο, παξνπζηάδεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ζηξαηεγηθή Απηνπξνβνιήο (r= .206, p< .05) θαη ηε ζηαηεγηθή 

Γηθηχσζεο (r= .211, p< .05). Δπηπξφζζεηα εληνπίδεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο Δπέθηαζεο ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο θαη ηεο Θεηηθήο ηάζεο Απέληαληη 

ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα  (r= .336, p< .05) αιιά θαη κε ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά 

ζηνλ Αξηζκφ ησλ Πξναγσγψλ (r= .205, p< .05). 

ηε ζπλέρεηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο Απηνπξνβνιήο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ζηξαηεγηθή Γηθηχσζεο (r= .474, p< .05), κε ηε ζηξαηεγηθή 

πκκφξθσζεο κε ηελ Άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ  (r= .295, p< .05) θαη κε ηε 

κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη σο Άιιεο ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ θνιαθεία  

ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

απηφλ (r= .383, p< .05). Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο κε ηελ Γεληθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία (r= .335, p< 
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.05) θαη ηε πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα (r= .340, p< .05). Σέινο 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο Απηνπξνβνιήο κε ηελ Θεηηθή 

ηάζε Απέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= .389, p< .05). 

πλερίδνληαο, ε ζηξαηεγηθή Γηθηχσζεο, παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ζηξαηεγηθή πκκφξθσζεο κε ηελ Άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ (r= .380, p< .05) θαη  κε 

ηε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη σο Άιιεο ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ θνιαθεία  

ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

απηφλ (r= .347, p< .05). Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο κε ηελ Γεληθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία (r= .210, p< 

.05) θαη ηε πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα (r= .240, p< .05). Δπίζεο, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο Γηθηχσζεο κε ηελ Θεηηθή 

ηάζε Απέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= .350, p< .05).  

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, θαίλεηαη πσο ε ζηξαηεγηθή πκκφξθσζεο κε ηελ 

Άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ  ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη σο 

Άιιεο ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ θνιαθεία  ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ 

θαη ηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε απηφλ (r= .454, p< .05). Δπίζεο, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πκκφξθσζεο κε ηελ Άπνςε 

ηνπ Πξντζηακέλνπ κε ηελ Θεηηθή ηάζε Απέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= 

.215, p< .05) θαζψο θαη κε ηελ Δπηζπκία γηα Δπαγγεικαηηθή ηαζεξφηεηα (r= .191, 

p< .05). Σέινο, ε ζηξαηεγηθή πκκφξθσζεο κε ηελ Άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ην βαζκφ πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη επεξεάζεη ηα ζρέδηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θαξηέξα (r= .206, p< .05). 

Ζ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεηαη σο Άιιεο ηξαηεγηθέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

θνιαθεία  ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε απηφλ θάλεθε λα παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε πλνιηθή 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα (r= .183, p< .05). Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή 

ησλ Άιισλ ηξαηεγηθψλ, παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε Θεηηθή ηάζε 

Άπέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= .212, p< .05).  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε κεηαβιεηή ηεο Γεληθήο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

Σξέρνπζα Δξγαζία θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή Γεκηνπξγίαο 

Δπθαηξηψλ Καξηέξαο (r= .261, p< .05), κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Απηνπξνβνιήο (r= 

.335, p< .05) θαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Γηθηχσζεο (r= .210, p< .05). Βξέζεθε 
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επίζεο, Θεηηθή ζπζρέηηζε ηεο Γεληθήο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία κε 

ηελ πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα (r= .758, p< .05). Θεηηθή ζπζρέηηζε 

βξέζεθε κεηαμχ ηεο Γεληθήο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία θαη ηνπ 

Αξηζκνχ ησλ Πξναγσγψλ (r= .344, p< .05. )  

Ζ πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο Γεκηνπξγίαο Δπθαηξηψλ Καξηέξαο (r= .211, p< .05), κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Απηνπξνβνιήο (r= .340, p< .05), κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Γηθηχσζεο (r= .240, p< 

.05) αιιά θαη κε ηε κεηαβιεηή Άιιεο ηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θνιαθεία  

ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

απηφλ (r= .183, p< .05). Βξέζεθε επίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πλνιηθήο 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ Καξηέξα θαη ησλ πξναγσγψλ (r= .346, p< .05) αιιά θαη ηεο 

ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη εξσηψκελνη εληφο ηεο ηεξαξρίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη (r= .193, p< .05).  

Ζ κεηαβιεηή πνπ κεηξά ην βαζκφ πνπ ε Οηθνλνκηθή Κξίζε έρεη επεξεάζεη ηα ζρέδηα 

ησλ εξσηψκελσλ γηα θαξηέξα, θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή 

πκκφξθσζεο κε ηελ άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ (r= .206, p< .05) Ζ ίδηα κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηε Θεηηθή ηάζε 

Απέλαληη ζηελ Καξηέξα Υσξίο χλνξα (r= .212, p< .05).  
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πζρεηίζεηο κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ θαξηέξαο (Πίλαθαο 3) 

ηξαηεγηθέο Δπθαηξίεο
 

Χξάξην
 

Απην/ιή
 

Γηθηύσζε
 

πκ/ζε
 

Κνιαθεία
 

Δπθαηξίεο
1 

 
** 

r=.334 
** 

r=.479 
** 

r=.399 
  

Χξάξην
2 ** 

r=.334 
 

** 

r=.206 

** 

r=.211 
  

Απην/ιή
3 ** 

r=.479 

** 

r=.206 
 

** 

r=.474 

** 

r=.295 

** 

r=.383 

 

Γηθηύσζε
 ** 

r=.399 

** 

r=.211 

** 

r=.474 
 

** 

r=.380 

** 

r=.347 

πκ/ζε
4 

  
** 

r=.295 

** 

r=.380 
 

** 

r=.454 

Κνιαθεία
5 

  
** 

r=.383 

** 

r=.347 

** 

r=.454 
 

*p< .05 

1: Γηακφξθσζε Δπθαηξηψλ Καξηέξαο 

2: Δπέθηαζε Ωξαξίνπ Δξγαζίαο 

3: Απηνπξνβνιή 

4: πκκφξθσζε κε ηελ Άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ 

5: Κνιαθεία Πξντζηακέλνπ/ Γηακφξθσζε Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ απηφλ 

 

 

πζρεηίζεηο κεηαμύ Ηθαλνπνίεζεο από ηελ Καξηέξα θαη ηξαηεγηθώλ Καξηέξαο 

(Πίλαθαο 4) 

ηξαηεγηθέο Δπθαηξίεο
 

Χξάξην
 

Απην/ιή
 

Γηθηύσζε
 

πκ/ζε
 

Κνιαθεία,Γηακ/ζε ρέζεσλ
 

Ηθαλνπνηεζε 

Σξερνπζα
1 

** 

r=.261 

 

 
** 

r=.335 

** 

r=.210 
  

πλνιηθή  

Ηθαλνπνίεζε
2 

** 

r=.211 
 

** 

r=.340 

** 

r=.240 
 

** 

r=.183 

*p< .05 

1: Γεληθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα  Δξγαζία 

2: πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Καξηέξα 

Αθνπινχζσο, γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζίαζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ελψ ζην ηέινο γίλνληαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Κεθάιαην 5: πδήηεζε Απνηειεζκάησλ 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξαηεξείηαη πσο δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ πηνζεηνχλ 

ζηελ πξνζπάζεηα αλέιημεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη.   πλεπψο νη ππνζέζεηο Η5,Η7 θαη H8 δελ επηβεβαηψλνληαη ζην 

δείγκα απηήο ηε κειέηεο. Απηφ ην απνηέιεζκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε αξθεηέο 

έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ κειεηήζεθαλ, φπσο απφ ηνπο  Gould  θαη Werbel 

(1983) θαη  Konrad et al. (2000) ζρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο, 

ηνλ Ragins (1989), ηνπο Bakker et al. (2002), Ogus et al. (1990) θαη Greenglass et al. 

(1996) ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή Γηθηχσζεο θαη ηέινο απφ ηνπο Eagly θαη  Crowley 

(1986), Bass θαη Avolio (1994), Bass, Avolio θαη Atwater (1996) θαη  Gibson (1995) 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο Γηακφξθσζεο πεξηζζφηεξν πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ 

πξντζηάκελν θαη ηεο Κνιαθείαο. 

ε κε ζπκθσλία  κε ηηο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ εμεηάζακε ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα θαη ην θχιν (Argyle, 1989;Clark & Oswald, 1994; 

Sloane et al., 2000 ), θαίλεηαη πσο νη ππνζέζεηο Η1 θαη Η2 δελ επηβεβαηψλνληαη. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φηη ηα δχν θχια δελ θαίλεηαη λα 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλαθεξφκελε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαη ηε 

ζπλνιηθή ηνπο θαξηέξα κέρξη ζήκεξα.  

Δμεηάδνληαο ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή εμέιημε ζε επίπεδν 

πξναγσγψλ ζπγθξηηηθά ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο (Adler & Izraeli, 1988; Catalyst, 

2015;  Eikhof, 2012), δηαπηζηψζεθε πσο ε κεηαβιεηή θχιν ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξναγσγψλ. Σα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ 

παξαπάλσ βηβιηνγξαθία θαη ηελ ηξίηε ππφζεζε, Η3, θαζψο νη γπλαίθεο θάλεθε λα 

δειψλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξναγσγψλ ζε επίπεδν απνιαβψλ αιιά θαη ζε επίπεδν 

αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ άξα κεγαιχηεξε Αληηθεηκεληθή 

Δπηηπρία ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλαηλεί πξνο ηελ άπνςε φηη 

νη άληξεο είλαη απηνί πνπ ππεξηεξνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη  

κειεηήζεθε απνθιεηζηηθά ε Γεληά Τ, ε πην ζχγρξνλε γεληά ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 
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Οη γπλαίθεο ηεο γεληάο απηήο είλαη ηδηαίηεξα κνξθσκέλεο, θαηαξηηζκέλεο, δπλακηθέο, 

κε έληνλε θηλεηνπνίεζε ψζηε λα θπλεγήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα θαξηέξα  θαη 

εξγαζηαθή αλέιημε θαη ρσξίο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηηο 

γπλαίθεο ησλ άιισλ γελεψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «αλακεηξεζνχλ» επη ίζνηο φξνηο 

κε ηνπο άλδξεο θαη φπσο θάηλεηαη θεξδίδνπλ ζε απηή ηελ αλακέηξεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε ππφζεζε, H4, ε πιεζψξα ησλ εξεπλψλ πνπ κειεηήζεθαλ 

(Snaebjornsson & Edvardsson, 2013; Catalyst, 2015; Ryan & Haslam, 2005, 2009; 

(Okimoto & Brescoll, 2010) ππνγξακκίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε παξνπζία ησλ αλδξψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζε πςειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο εληφο ησλ νξγαληζκψλ 

ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη. Παξ’φια απηά, αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, παξαηεξείηαη πσο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο θχιν θαη ηε κεηαβιεηή πνπ δείρλεη ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ηα άηνκα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Δπνκέλσο ε 

ηέηαξηε ππφζεζε, Η4, δελ επηβεβαηψλεηαη.  

Αλαθνξηθά κε ηα δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, Ε1 θαη Ε2, ζρεηηθά κε ην 

αλ νη άληξεο ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε λννηξνπία ηεο Υσξίο χλνξα Καξηέξαο ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη αλ έρνπλ κεγαιχηεξε επηζπκία γηα εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα 

θάλεθε εθ ησλ απνηειεζκάησλ πσο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη 

ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ζηα άηνκα ηεο Γελίαο Τ.   

Σν γεγνλφο φηη ζηε Γεληά Τ, ην θχιν δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε ζρεδφλ 

κε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ (ηξαηεγηθέο Καξηέξαο, Τπνθεηκεληθή 

Δπηηπρία, Υσξίο χλνξα Καξηέξα) είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη ίζσο λα εμεγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη πιένλ νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα θαη ε ζέζε ηνπο πιένλ εληφο ησλ νξγαληζκψλ έρεη εμηζσζεί κε απηή 

ησλ αληξψλ. Δπηπξφζζεηα, πιένλ δελ έρνπλ ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε 

απηά πνπ απνδεηνχλ απφ κηα ζέζε εξγαζίαο φπσο είραλ νη γπλαίθεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ γελεψλ πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο παξνπζίαο ηνπο  ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Καζψο ε δηαθνξά  κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο 

ηελ παξνπζία ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμαιείθεηαη, ην ίδην  ζπκβαίλεη ηφζν ζηηο 

πξνζδνθίεο φζν θαη ζηα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  
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Πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο άιιεο ζπζρεηίζεηο θαη βξέζεθαλ λα 

ππάξρνπλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 3, βξέζεθε λα ππάξρνπλ 

πνιιέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαξηέξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

άηνκα ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε πηνζέηεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο θαξηέξαο, ζεκαίλεη θαη ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε 

θαη θάπνησλ άιισλ ζηξαηεγηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζηξαηεγηθή Δπέθηαζεο ηνπ 

Ωξαξίνπ Δξγαζίαο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθεο Απηνπξνβνιήο,   θαη 

Γηθηχσζεο αιιά δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο πκκφξθσζεο κε ηελ άπνςε 

ηνπ πξντζηακέλνπ θαη κε ηε ζηξαηεγηθή Κνιαθείαο/Γηακφξθσζεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ πξντζηάκελν. Αλαιπηηθά νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαξηέξαο θαίλνληαη παξαπάλσ ζηνλ Πίλαθα 3.  

Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 4, βξέζεθε λα ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε Γεληθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία θαη ζε 

θάπνηεο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ηελ 

Δπέθηαζε ηελ Γηακφξθσζε Δπθαηξηψλ Καξηέξαο, ηελ Απηνπξνβνιή θαη ηε Γηθηχσζε 

σο ζηξαηεγηθέο εξγαζηαθήο εμέιημεο, παξάιιεια παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε Γεληθή 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Σξέρνπζα Δξγαζία ηνπο. Οκνίσο, ηα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ηηο 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ζπλ ηελ ζηξαηεγηθή Κνιαθείαο/Γηακφξθσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ πξντζηάκελν, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πλνιηθή 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ κερξη ηψξα θαξηέξα ηνπο. Αλαιπηηθά νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

ηε ζπλέρεηα, θάλεθε πσο ν αξηζκφο ησλ πξναγσγψλ παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηε ζηξαηεγηθή θαξηέξαο πνπ αθνξά ζηελ Δπέθηαζε ηνπ Ωξαξίνπ Δξγαζίαο ελψ 

επίζεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία φζν 

θαη απφ ηε ζπλνιηθή θαξηέξα.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε, θάλεθε πσο ηα άηνκα πνπ ληψζνπλ πσο 

ε Οηθνλνκηθή Κξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζρέδηά ηνπο γηα θαξηέξα, 

ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

άπνςε ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

Νννηξνπία ηεο Καξηέξαο Υσξίο υλνξα. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ 
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ην γεγνλφο φηα ηα άηνκα, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ βηψλνπλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχο 

ηνπο πεξηβάιινληνο ελδέρεηαη λα αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο ζε άιινπο νξγαληζκνχο. 

Απηφ εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηεο γεληάο Τ φληαο ηδηαίηεξα 

θηιφδνμα θαη επηζπκφληαο λα γίλνπλ νη θαιχηεξνη ζην επάγγεικα πνπ αθνινπζνχλ, 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη αλαδεηνχλ λέεο εκπεηξίεο θαη 

θαηαζηάζεηο. 

5.1 Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε επηθέληξσζή ηεο ζηε Γεληά Τ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε γεληά, απνηειεί ηε λεφηεξε γεληά πνπ ππάξρεη ζήκεξα 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη επνκέλσο ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα απηή θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ αληηκεησπίδνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο 

είλαη ειιηπή. Έηζη ε παξνχζα κειέηε έξρεηαη λα θαιχςεη θαηά έλα κέξνο ην θελφ πνπ 

ππάξρεη φζνλ αθνξά ηε Γεληά Τ θαη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ θαξηέξα.  

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο έξεπλαο αμίδεη λα ζεκεησζεί ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηνπ δείγκαηνο (45.4% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη 36.1% απφθνηηνη ΑΔΗ) 

αιιά θαη ε κειέηε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θχινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζαθεληζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο σο πξνο απηφλ ηνλ παξάγνληα, δεδνκέλνπ φηη ιίγεο 

είλαη νη κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη. ηα ζεηηθά ηεο 

κειέηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γεγνλφο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο κειέηεο επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ 

απφ φιε ηελ Διιάδα θαζψο ε δηαλνκή ηνπ έγηλε κέζσ ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο θαη  κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ηα κεηνλεθηήκαηα-πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

ζρεηηθή αληζνξξνπία πνπ ππήξρε σο πξνο ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ (41.2% άλδξεο 

θαη 58.8% γπλαίθεο), αιιά θαη ε κηθξή δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 

θαη ζπιινγήο ηνπ δέηγκαηνο (1 κήλαο), γεγνλφο πνπ εκπφδηζε ηε ζπιινγή 

κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο.   

  



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

61 
 

5.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, παξαθηλνχλ πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάζηεθε ππφ ην πξίζκα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ην ζέκα ηεο θαξηέξαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

απηή εμ νινθιήξνπ ππφ ην πξίζκα ηεο Γεληάο Τ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηα κειινληηθή 

πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή κηα δηαγελεαινγηθήο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ 

εχξεζε ηπρψλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θάζε γελία αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο θαξηέξαο θαη ηεο 

εξγαζηαθή ηεο εμέιημεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ζε θάπνην βαζκφ ην δήηεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαξηέξα ρσξίο σζηφζν λα εμεηάδεηαη πνηα είλαη εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο ηθαλνπνίεζεο (πέξαλ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαξηέξαο), κηα κειινληηθή κειέηε ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη 

πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά ην δήηεκα ηεο αληηιακβαλφκελεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη επηηπρίαο, θαζψο θαη λα κειεηεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ.  

ε ζπλδπαζκφ κε απηή ηελ πξφηαζε, θαη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί αλ νη 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαξηέξα 

αιιά θαη ηελ αληηιακβαλφκελε επηηπρία, δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα πνπ ε Διιάδα δελ βξηζθφηαλ ζε απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 

  



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

62 
 

Βηβιηνγξαθία 

Addis, M.E. and Mahalik, J.R. (2003), “Men, masculinity, and the contexts of help seeking”, 

American Psychologist, Vol. 58 No. 1, pp. 5-14.  

Adler, Nancy, (1993). An international perspective on the barriers to the advancement of 

women managers. Applied Psychology 42 (4), 289–300. 

Adler, N.J. and Izraeli, D.N. (1988), ``Women inmanagement worldwide'', in Adler, N.J. and 

Izraeli, D.N. (Eds), Women in Management Worldwide, Sharpe Inc., New York, NY, pp. 3-

15. 

Alimo-Metcalfe, Beverly, (1995). An investigation of female and male constructs of 

leadership and empowerment. Women in Management Review 10 (2),3–8. 

Angeline, T. (2011). Managing generational diversity at the workplace: Expectations and 

perceptions of different generations of employees. African Journal of Business Management, 

5, 249. 

Arnold, J. (1997). Managing careers into the 21st century. Sage. 

Arthur, M. B., Hall, D. T., & Lawrence, B. S. (1989). Handbook of career theory. 

Cambridge University Press. 

Arthur, M. B., Inkson, K., & Pringle, J. K. (1999). The new careers. Individual action and 

economic change. London: Sage. 

Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: a new employment 

principle for a new organizational era. Oxford: Oxford University Press. 

Avolio, B. J., Rotundo, M., & Walumbwa, F. O. (2009). Early life experiences as 

determinants of leadership role occupancy: The importance of parental influence and rule 

breaking behavior. The Leadership Quarterly, 20(3), 329–342.  

Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A literature review. Management research and 

practice, 3(4), 77-86. 

Bakker, A.B., Demerouti, E. and Schaufeli, W.B. (2002), “Validation of the Maslach Burnout 

Inventory – general survey: an internet survey”, Anxiety, Stress and Coping, Vol. 15 No. 3, 

pp. 245-60. 

Bass, B. M., Avolio, B. J., & Atwater, L. (1996). The transformational and transactional 

leadership of men and women. Applied Psychology: An International Review, 45, 5–34. 

Birthoin-Antal, A., & Izreali, D. N. (1993). A global comparison of women in management: 

Women managers in their homelands and as expatriates. In E. Faganson (Ed.), Women in 

management: Trends, issues and challenges in managerial diversity (pp. 52–96). Newburk 

Park CA: Sage 

Boyett JH, JT Boyett, R Hensen and H Spirgi-Herbert. 2001. HR in the new economy: Trends 

and leading practices in human resources management. People Soft Inc 28. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

63 
 

Briscoe, J. P., Hall, D. T., & DeMuth, R. L. F. (2006). Protean and boundaryless careers: An 

empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 30-47. 

Broadbridge, A., Maxwell, G., & Ogden, S. (2007). 13_2_30: Experiences, perceptions and 

expectations of retail employment for Generation Y. Career Development International, 12, 

523–544. 

Broadbridge, A., & Simpson, R. (2011). 25 years on: Reflecting on the past and looking to the 

future in gender and management research. British Journal of Management, 22, 470–483. 

Brown, S.C. (2004), “Where this path may lead: understanding career decision-making for 

postcollege life”, Journal of College Student Development, Vol. 45 No. 4, pp. 375-90. 

Browne, K. R. (2006). Evolved sex differences and occupational segregation. Journal of 

Organizational Behavior, 27,143–162. 

Burck, C. G. (1976). A group profile of the Fortune 500 chief executives. Fortune,pp. 172-

177. 

Catalyst. Pyramid: Women in S&P 500 Companies. New York: Catalyst, October 13, 2015. 

Catalyst. Women CEOs of the S&P 500. New York: Catalyst, October 9, 2015. 

Cesinger, B. (2011). Measurement of Objective and Subjective Career Success.  

Clark, A. E. (1996). Job Satisfaction in Britain. British Journal of Industrial Relations 34:189-

218. 

Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour 

economics 4.4: 341-372. 

Colarelli, S. M., & Bishop, R. C. (1990). Career commitment: Functions, correlates and 

management. Group & Organization Studies, 15, 158–176. 

Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., & Severt, J. B. (2012). Generational differences 

in work-related attitudes: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4), 375–

394. 

Davidson, Marilyn, Burke, Ronald, (1994). Women in Management: Current Research Issues. 

Sage, London 

Deal, J. J., Altman, D. G., & Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at work: What we know 

and what we need to do (if anything). Journal of Business and Psychology, 25, 191–199 

DeFillippi, R. J., & Arthur, M. B. (1996). Boundaryless contexts and careers: A competency-

based perspective. In M. B. Arthur & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career (pp. 

116–131). Oxford: Oxford University Press. 

De Hauw, S., & De Vos, A. (2010). Millennials’ career perspective and psychological 

contract expectations: Does the recession lead to lowered expectations? Journal of Business 

and Psychology, 25, 293. 

Dex, S. (1988). Women’s Attitudes towards Work. London: Macmillan. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

64 
 

Downs, A. (1967). Inside bureaucracy. Boston: Rand Corp. 

Donohue, S. and Heywood, J. (2004) Job satisfaction, comparison income and gender: 

evidence from the NLSY, International Journal of Manpower, 25, 211–34. 

Dreher, G. F., & Cox, T. H. (1996). Race, gender, and opportunity: A study of compensation 

attainment and the establishment of mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, 

81, 297–308. 

Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Through the labyrinth: The truth about how women 

become leaders. Harvard Business Press. 

Eagly, A. H., & Crowley, M. (1986). Sex and helping behavior: A meta-analytic review of the 

social psychological literature. Psychological Bulletin, 100, 283–308. 

Eagly, A.H. and Karau, S.J. (1991), ``Gender and the emergence of leaders: a meta-analysis'', 

Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 60, pp. 685-710. 

Eikhof, D. R. (2012). A double-edged sword: Twenty-first century workplace trends and 

gender equality. Gender in Management: An International Journal, 27(1), 7–22. 

Fagenson, E.A. and Jackson, J. (1994), ``The status of women managers in the United States'', 

in Adler, N.J. and Izraeli, D.N. (Eds), Competitive Frontiers: Women Managers in a Global 

Economy, Blackwell, Cambridge, MA, pp. 388-404. 

Feingold, A. (1993), ``Cognitive gender differences: a developmental perspective'', Sex 

Roles, Vol. 29, pp. 91-112. 

Feingold, A. (1994), ``Gender differences in personality: a meta-analysis", Psychological 

Bulletin, Vol. 116, pp. 429-56. 

Flowers, W., Jones, E., & Hogan, R. L. (2010). Employee development approach for 

Generation Yers: A conceptual framework. Journal of Global Business Management, 6, 1–9. 

Francis-Smith, J. (2004), “Surviving and thriving in the multigenerational workplace”, 

Journal Record, Vol. 1, August 26. 

Fullerton, H. N., Jr. (1999). Labor force participation: 75 years of change, 1950–98 and 1998–

2025. Monthly Labor Review, 122, 3–12. 

Gabriel A. (1999). Retaining gen Xers: Not such a mystery anymore. Commercial Law 

Bulletin14(4): 32–3. 

Gould, S., & Penley, L. E. (1984). Career strategies and salary progression: A study of their 

relationships in a municipal bureaucracy. Organizational Behavior and Human Performance, 

34(2), 244-265. 

Gould, S. & Werbel, J. (1983). Work involvement: A comparison of dual wage earner and 

single wage earner families. Journal of Applied Psychology, 68, 313-319. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

65 
 

Greenglass, E., Fiksenbaum, L. and Burke, R.J. (1996), “Components of social support, 

buffering effects and burnout: implications for psychological functioning”, Anxiety, Stress 

and Coping, Vol. 9 No. 3, pp. 185-97. 

Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., & Wormley, W. M. (1990). Effects of race on 

organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of 

management Journal, 33(1), 64-86. 

Guay, F., Marsh, H., & Boivin, M. (2003). Academic self-concept and academic 

achievement: Developmental perspectives on their causal ordering. Journal of Educational 

Psychology, 95(1), 124–136. 

Gutteridge, T.G. and Otte, F.L., (1983). Organizational career development: What is going on 

out there? Train. Dev. J., 37: 22-26. 

Hall, D. T. (1976). Careers in organizations. Pacific Palisades, CA: Goodyear. 

Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational 

Behavior, 65: 1-13. 

Hatfield S. (2002). Understanding the four generations to enhance workplace management. 

AFP Exchange 22(4): 72–4. 

Heilman, M. E. (2001).Description and prescription: How gender stereotypes prevent 

women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, 657–674. 

Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of 

Organizational Behavior, 26, 113–136. 

Higgins, M. C. (2000). The more, the merrier? Multiple developmental relationships and 

work satisfaction. Journal of Management Development, 19, 277–296. 

Hind, P. and Baruch, Y. (1997), ``Gender variations in perceptions of performance 

appraisal``, Women in Management Review, Vol. 12, pp. 276-89. 

Hoffman, L. W. (1972). Early childhood experiences and women's achievement motives. 

Journal of Social Issues, 28(2), 129–155. 

Holmes, Janet, (2006). Gendered Talk at Work. Constructing Gender Identity Through 

Workplace Discourse. Blackwell, Oxford. 

Hymowitz, C., & Schellhardt, T. D. (1986). The glass ceiling: Why women can’t seem to 

break the invisible barrier that blocks them from the top jobs. The Wall Street Journal, 24, 1. 

Jennings, E. E. (1971). Routes to the executive suite. New York: Macmillan Co. 

Johns, K. (2003), “Managing generational diversity in the workforce”, Trends & Tidbits, 

April 11, available at: www.workindex.com (accessed August 29, 2008). 

Kapoor, C., & Solomon, N. (2011). Understanding and managing generational differences in 

the workplace. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3, 308 

Kerslake, P. (2005). Words from the Ys. Management, 2, 44–46. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

66 
 

Koberg, C. S., Boss, R. W., Chappell, D., & Ringer, R. C. (1994). Correlates and 

consequences of prote´ge´ mentoring in a large hospital. Group & Organization Management, 

19, 219–239. 

Koberg, C. S., Boss, R. W., & Goodman, E. (1998). Factors and outcomes associated with 

mentoring among health-care professionals. Journal of Vocational Behavior, 53, 58–72. 

Konrad, A., Corrigall, E., Lieb, P., and Ritchie, J. (2000) Sex differences in job attribute 

preferences among managers and business students, Group and Organization Management, 

25, 108–31. 

Kram, Kathy E., Hampton, Marion M., (2003). When women lead: the visibility-vulnerability 

spiral. In: Ely, Robin J., Todd, Erica G., Scully, Maureen A. (Eds.),Reader in Gender, Work, 

and Organization. Blackwell, Oxford/New York, pp. 211–223. 

Kram, K. E. (1985). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. 

Glenview, IL: Scott, Foresman. 

Kupperschmidt BR. (2000). Multigeneration employees: Strategies for effective management. 

The Health Care Manager 19(1): 65–76. 

Lancaster C and D Stillman. (2002). When generations collide: Traditionalists, baby boomers, 

generation Xers, millennials: Who they are, why they clash, how to solve the generational 

puzzle at work. New York: Harper Collins. 

Lewis, P., & Simpson, R. (2010). Meritocracy, difference and choice: Women’s experiences 

of advantage and disadvantage at work. Gender in Management, 25(3), 165–169. 

Lippa, R. (1998). Gender-related individual differences and the structure of vocational 

interests: The importance of the people-things dimension. Journal of Personality and Social 

Psychology, 74, 996–1009. 

Lyness, K. S., & Thompson, D. E. (2000). Climbing the corporate ladder: do female and male 

executives follow the same route?. Journal of Applied Psychology, 85(1), 86. 

Martin, C. (2005). From high maintenance to high productivity: What managers need to know 

about Generation Y. Industrial and Commercial Training, 37, 39–44. 

Martins, L. L., Eddleston, K. A., & Veiga, J. F. (2002). Moderators of the relationship 

between work-family conflict and career satisfaction. Academy of Management Journal, 

45(2), 399-409. 

Meier, J., & Crocker, M. (2010). Generation Y in the workforce: Managerial challenges. The 

Journal of Human Resource and Adult Learning, 6, 68–79 

Melamed, T. (1996). Career success: An assessment of a gender-specific model. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 69, 217–235. 

Mello, J. A. (2011). Strategic management of human resources (3rd ed.). UK: South-Western 

Cengage Learning. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

67 
 

Morrison, A.M. and van Glinow, M.A. (1990), ``Women and minorities in management'', 

American Psychologist, Vol. 45, pp. 200-08. 

Morton, L. P. (2002). Targeting Generation Y. Public Relations Quarterly, 46–48. Summer. 

Murray, K., Toulson, P., & Legg, S. (2011). Generational cohorts’ expectations in the 

workplace: A study of New Zealanders. Asia Pacific Journal of Human Resources, 49, 476. 

Newell S. (2002). Creating the healthy organization: Well-being, diversity, and ethics at 

work. London: Thomson Learning. 

Ng, E. S. W., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New generation, great expectations: A 

field study of the millennial generation. Journal of Business and Psychology, 25, 281. 

Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective 

and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology,58, 367–408. 

Okimoto, T. G., & Brescoll, V. L. (2010). The price of power: Power seeking and backlash 

against female politicians. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(7), 923-936. 

Orme D., (2004).Acorporate cultivator’s guide to growing leaders. New Zealand 

Management: The Leaders’ Magazine Sept.: 41–3. 

Orrick WD., (2008). Recruitment, retention and turnover of police personnel: Reliable, 

practical and effective solutions. Springfield, Il: Charles C Thomas. 

Pallier, G. (2003). Gender differences in self-assessment of accuracy of cognitive tasks. Sex 

Roles, 48(5), 265–276. 

Parker, B. and Fagenson, E.A. (1994), in Davidson, M.J.and Burke, R.J. (Eds), Women in 

Management: Current Research Issues, Paul Chapman, London, pp. 11-28. 

Parry, E., & Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: A review of theory 

and evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), 79–96. 

Patterson, N., Mavin, S., & Turner, J. (2012). Envisioning female entrepreneur: Leaders anew 

from a gender perspective. Gender in Management: An International Journal, 27(5–6), 395–

416. 

Powell, G. N. (2012). Six ways of seeing the elephant: the intersection of sex, gender, and 

leadership. Gender in Management: An International Journal, 27(2), 119-141. 

Ragins, B. R. (1989). Barriers to mentoring: The female manager’s dilemma. Human 

Relations, 42, 1–22. 

Raines, C. (2002), Managing Millennials: Generations at Work, available at: 

www.generationsatwork.com/articles/millenials.htm (accessed August 29, 2008). 

Reynolds, R. and Associates (1990), Men, Women and Leadership in the American 

Corporation, Russell Reynolds Associates Inc., New York, NY. 

Richardson, S. (2010). Generation Y’s perceptions and attitudes towards a career in tourism 

and hospitality. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 9, 179. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

68 
 

Richard Sayers, (2007),"The right staff from X to Y", Library Management, Vol. 28 Iss 8/9 

pp. 474 – 487. 

Riggio, H. R., & Desrochers, S. J. (2006). Maternal employment relations with young adult's 

work and family expectations and self-efficacy. American Behavioral Scientist, 49(10), 1328–

1353. 

Roberts, K. H., & O'Reilly, C. (1979). Some correlation of communication roles in 

organizations. Academy of Management Journal, 22, 42-57. 

Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2009). Glass cliffs are not so easily scaled: On the 

precariousness of female CEO’s positions. British Journal of Management, 20, 13–16. 

Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are 

overrepresented in precarious leadership position. British Journal of Management, 16, 81–90. 

Sandberg, S. (2013). Lean in: Women, work and the will to lead. New York: Random House 

Scandura, T. (1992). Mentorship and career mobility: An empirical investigation. Journal of 

Organizational Behavior, 13, 169–174. 

Schein, E. H. (1978). Career dynamics: Matching individual and organizational needs. 

Reading, MA: Addison-Wesley. 

Sheehy, G. (1976). Passages: Predictable crises of adult life. New York: Macmillan. 

Sloane, P. J., & Williams, H. (2000). Job satisfaction, comparison earnings, and gender. 

Labour, 14(3), 473-502. 

Smith, P., Caputi, P., & Crittenden, N. (2012). The maze of metaphors around glass ceilings. 

Gender in Management: An International Journal, 27(7), 436–448. 

Snaebjornsson, I. M., & Edvardsson, I. R. (2013). Gender, nationality and leadership style: A 

literature review. International Journal of Business and Management, 8(1), 89–103. 

Stebbins, R. A. (1970), Career: The Subjective Approach. The Sociological 

Quarterly, 11(1), 32-49. 

Sujansky J and J Ferri-Reed., (2009). Keeping the millennials: Why companies are losing 

billions in turnover to this generation – and what to do about it. Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in Career Theory and Research: A Critical 

Review and Agenda for Future Exploration. Journal of Management, 35(6), ζο. 1542-1571. 

Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. 

Tannen, Deborah, (1998). Talking from 9 to 5. Women and Men at Work: Language, Sex and 

Power. Virago Press, London. 

Tulgan B., (2000). Managing generation X: How to bring out the best in young talent. New 

York: Norton. 



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

69 
 

Tulgan B. (2009). Not everyone gets a trophy: How to manage generation Y. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

U.S. Census Bureau, (2006). Employment statistics from the 2006 American Community 

Survey.  

Vinkenburg, C. J., van Engen, M. L., Eagly, A. H., & Johannesen-Schmidt, M. C. (2011). An 

exploration of stereotypical beliefs about leadership styles: Is transformational leadership a 

route to women's promotion? The Leadership Quarterly, 22(1), 10–21 

Wajcman, Judy, (1998). Managing like a Man: Women and Men in Corporate Management. 

Polity Press, Cambridge 

Weston M., (2001). Coaching generations in the workplace. Nursing Administration 

Quarterly 25(2): 11–21. 

Wheatley, D., (2012). Work-life balance, travel-to-work, and the dual career household. 

Personnel Review, 41(6), 813–831. 

Whiting, V.R. and De Janasz, S.C., (2004), “Mentoring in the 21st century: using the internet 

to build skills and networks”, Journal of Management Education, Vol. 28 No. 3, pp. 275-93. 

Wilensky, H. L. (1961). Orderly careers and social participation: The impact of work 

history on social integration in the middle mass. American sociological review, 521-

539. 

Wolfe, Tom., (2005) The right stuff. Random House. 

Wood, W., & Eagly, A. H., (2002). A cross-cultural analysis of the behavior of women and 

men: Implications for the origins of sex differences. Psychological Bulletin, 128(5), 699–727. 

Wortman, C. B., & Linsenmeier, J. A. W., (1977). Interpersonal attraction and technique of 

ingratiation in organizational settings. In B. M. Staw & D. R. Salancik (Eds.), New directions 

in organizational behavior (pp. 133-178). Chicago: St. Clair.  

Zemke R., (2001). Here come the millennials. Training July: 44–9. 

 

 

 

 

  



Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ θαξηέξα  2016

 

70 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
Παξάξηεκα 1 

Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο 

Αγαπεηέ πκκεηέρνληα, 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί αθνξά κηα επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη 

ηελ θαξηέξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζήκεξα πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε θξίζε. Ζ έξεπλα 

δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη θαζαξά επηζηεκνληθφο. 

Με ηελ έξεπλα απηή ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

άηνκα ζήκεξα, λα εληνπίζνπκε πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη λα εμεηάζνπκε 

πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο επεξεάδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε επηηπρία θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

θαξηέξα ηνπο.  

Ζ ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ έξεπλα απηή, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ, είλαη 

εμαηξεηηθά πνιχηηκε, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιεηε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

ζ’ έλαλ ηνκέα φπνπ πνιχ ιίγα είλαη γλσζηά, ηφζα ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηξφπν ψζηε ε ζπκπιήξσζή ηνπ λα γίλεηαη φζν ην 

δπλαηφλ πην εχθνια θαη γξήγνξα. αο παξαθαινχκε ζεξκά λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην 

αθνχ δηαβάζεηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: 

ΟΓΖΓΗΔ 

1. Παξαθαινχκε απαληήζηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Έζησ θαη κηα αλαπάληεηε εξψηεζε θάλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην αθαηάιιειν γηα επεμεξγαζία.  

2. πλήζσο, νη γξήγνξεο θαη αβαζάληζηεο απαληήζεηο είλαη θαιχηεξεο. Γελ ππάξρεη ζσζηή ή 

ιάζνο απάληεζε. 

3. Γψζηε εληειψο πξνζσπηθέο απαληήζεηο. 

4. Όηαλ ζπλαληάηε κηα εξψηεζε πνπ λνκίδεηε φηη είλαη παξφκνηα κε πξνεγνχκελε, απαληήζηε ηελ 

ζα λα κελ ππήξρε ε πξνεγνχκελε. Γειαδή, κε ζαο λνηάδεη αλ ζα δψζεηε ίδηα ή φρη απάληεζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε. 

Αλαζηαζία Γεσξγίνπ 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ΜΒΑ (georgiou_nat@hotmail.com ) 

Δηξήλε Νηθάλδξνπ  

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ΟΠΑ 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία. 

* Απαηηείηαη 

  

mailto:georgiou_nat@hotmail.com
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ΜΔΡΟ Α: Πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο πνπ 

πηνζεηείηε ή ζα πηνζεηνχζαηε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θαξηέξαο ζαο; Δπηιέμηε θαηά πφζν νη παξαθάησ 

δειψζεηο είλαη αιεζείο γηα εζάο κε βάζε ηελ αθφινπζε 

6-βάζκηα θιίκαθα (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Οπδέηεξε 

Απνςε, 4=Αξθεηά, 5= Πνιχ, 6=Απφιπηα) 

1) Δίκαη αλνηρηόο ζε λέεο επθαηξίεο θαξηέξαο. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

 

2) Αλαπηύζζσ λέεο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζε 
κειινληηθέο ζέζεηο ζηελ θαξηέξα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

3) Πξνεηνηκάδσ ηνλ εαπηό κνπ γηα λέεο επθαηξίεο θαξηέξαο πνπ ελδέρεηαη λα 
παξνπζηαζηνύλ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

4) Δίκαη πξόζπκνο λα απνθηήζσ κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ 
εξγάδνκαη. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

5) Αλαιακβάλσ εγεηηθό ξόιν ζε πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απηόο ν ξόινο. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

6) Δπηδηώθσ λα απνθηήζσ εμεηδίθεπζε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνκαη. * 

 
1 2 3 4 5 6 
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7) πλερίδσ λα εξγάδνκαη πέξαλ ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ σξαξίνπ κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

8) πλεζίδσ λα παίξλσ δνπιεηά γηα ην ζπίηη. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

9) Ξνδεύσ αξθεηό ρξόλν ζην λα ζθέθηνκαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δνπιεηά, θαη εθηόο 
ησλ σξώλ εξγαζίαο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

 

10) Δλεκεξώλσ ηνλ πξντζηάκελό κνπ γηα ηα projects ηα νπνία επηζπκώ λα αλαιάβσ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

11) Γνπιεύσ πεξηζζόηεξν ζθιεξά όηαλ μέξσ όηη ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγεζνύλ από 
ηνπο αλσηέξνπο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

12) Δλεκεξώλσ ηνπο αλσηέξνπο κνπ γηα ηα επηηεύγκαηά κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

13) Δλεκεξώλσ ηνπο αλσηέξνπο κνπ γηα ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηόρνπο κνπ ζε ζρέζε κε 
ηελ θαξηέξα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

14) Παξνπζηάδσ ηνλ εαπηό κνπ σο ην άηνκν πνπ θέξλεη «εηο πέξαο» ό,ηη ηνπ αλαηεζεί. * 

 
1 2 3 4 5 6 
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15) Εεηάσ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε από ηνπο αλσηέξνπο κνπ ζε δεηήκαηα θαξηέξαο. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

16) Εεηάσ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε από έλα πεξηζζόηεξν έκπεηξν άηνκν εθηόο ηνπ 
νξγαληζκνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θαξηέξα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

17) Δρσ δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν επαθώλ πξνθεηκέλνπ λα παίξλσ πιεξνθνξίεο γηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ νξγαληζκό. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

18) Δρσ δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν θηιηθώλ επαθώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό, πνπ κπνξεί λα κε 
βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

19) πκθσλώ κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδέεο ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ θαη δηαθσλώ κε ηηο 
ιηγόηεξν ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαλεί όηη δηαθνξνπνηνύκαη θαη είκαη αλεμάξηεηνο/ε. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

20) Δπαηλώ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ θαη αζθώ θξηηηθή ζηηο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο αδπλακίεο ηνπ/ηεο. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

21) Γείρλσ πσο ζπκθσλώ κε ηηο ηδέεο ηνπ αλσηέξνπ κνπ αθόκα θαη αλ θαηά βάζνο 
δηαθσλώ.* 

 
1 2 3 4 5 6 
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22) Τηνζεηώ ην ζηπι ληπζίκαηνο ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

23) Μνηξάδνκαη πεξηζζόηεξν πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κε ηνλ/ηελ πξντζηάκελό/ε κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

24) Γείρλσ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

25) Αλαπηύζζσ ηα ίδηα/παξόκνηα ελδηαθέξνληα κε απηά ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        

ΜΔΡΟ Β: Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε κε βάζε ηελ 

αθφινπζε 5-βάζκηα θιίκαθα ζε ηη βαζκφ ζπκθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ δειψζεηο (1=θαζφινπ ή ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ, 2=ιίγν, 3=ζε θάπνην βαζκφ, 4=ζε κεγάιν βαζκφ, 

5=ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ή απφιπηα). 

1) Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ θαξηέξα κνπ κέρξη ηώξα. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

2) Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ παξνύζα εξγαζία κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 
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3) Αηζζάλνκαη όηη ν ξπζκόο ηεο εξγαζηαθήο κνπ εμέιημεο κέρξη ζήκεξα ήηαλ 
ηθαλνπνηεηηθόο. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

4) Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ό,ηη έρσ πεηύρεη ζηελ θαξηέξα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

5) Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ηειηθώλ 
ζηόρσλ πνπ έρσ ζέζεη γηα ηελ θαξηέξα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

6) Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ κνπ 
σο πξνο ην εηζόδεκα κνπ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

7) Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ κνπ 
σο πξνο ηηο πξναγσγέο. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

8) Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ κνπ 
γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ. * 

 
1 2 3 4 5 
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ΜΔΡΟ Γ: Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε κε βάζε ηελ 

αθφινπζε 5-βάζκηα θιίκαθα ζε ηη βαζκφ ζπκθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ δειψζεηο (1=θαζφινπ ή ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ, 2=ιίγν, 3=ζε θάπνην βαζκφ, 4=ζε κεγάιν βαζκφ, 

5=ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ή απφιπηα). 

1) Αλαδεηώ αξκνδηόηεηεο νη νπνίεο ζα κνπ επηηξέςνπλ λα κάζσ θάηη θαηλνύξην. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

2) Θα κνπ άξεζε λα δνπιέςσ πάλσ ζε projects πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε 
αλζξώπνπο από πνιινύο δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

3) Μνπ αξέζεη/Θα κνπ άξεζε λα αλαιακβάλσ projects ζηα νπνία απαηηείηαη ε εξγαζία εθηόο 
ηνπ νξγαληζκνύ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

4) Μνπ αξέζεη/Θα κνπ άξεζε λα αλαιακβάλσ θαζήθνληα πνπ απαηηνύλ ηελ εξγαζία κνπ θαη 
εθηόο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θαηά θύξην ιόγν αλήθσ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

5) Απνιακβάλσ/Θα απνιάκβαλα λα εξγάδνκαη κε άηνκα εθηόο ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν 
αλήθσ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

6)Απνιακβάλσ/Θα απνιάκβαλα ηελ εξγαζία ε νπνία κνπ επηηξέπεη λα ζπλαλαζηξέθνκαη κε 
αλζξώπνπο από πνιινύο δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο. * 

 
1 2 3 4 5 
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7) Έρσ ζην παξειζόλ αλαδεηήζεη επθαηξίεο πνπ ζα κνπ επέηξεπαλ λα εξγαζηώ εθηόο ηνπ 
νξγαληζκνύ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

8) Κηλεηνπνηνύκαη όηαλ κνπ πξνζθέξνληαη λέεο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

9) Μνπ αξέζεη ε πξνβιεςηκόηεηα πνπ πξνθύπηεη από ηελ ζπλερή εξγαζία ζηνλ ίδην 
νξγαληζκό.* 

 
1 2 3 4 5 

 

       

10) Θα αηζζαλόκνπλ πνιύ ρακέλνο/ε αλ δελ κπνξνύζα πιένλ λα εξγαζηώ γηα ηνλ νξγαληζκό 
ζηνλ νπνίν απαζρνινύκαη απηή ηε ζηηγκή. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

11) Πξνηηκώ λα παξακείλσ ζε έλαλ νξγαληζκό κε ηνλ νπνίν ληώζσ νηθεηόηεηα, παξά λα 
αλαδεηήζσ δνπιεηά θάπνπ αιινύ. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

12) Δάλ ν νξγαληζκόο πνπ απαζρνινύκαη ηώξα κνπ πξνζέθεξε εθ' όξνπ δσήο εξγαζία, δελ 
ζα επηζπκνύζα πνηέ λα αλαδεηήζσ αιινύ εξγαζία. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

13) Γηα εκέλα ηδαληθή θαξηέξα είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζία απνθιεηζηηθά ζε έλαλ 
νξγαληζκό. * 

 
1 2 3 4 5 
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Παξαθαιψ δείμηε ζε πνηφ βαζκφ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζαο 

έρεη επεξεάζεη (1=θαζφινπ ή ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, 

2=ιίγν, 3=ζε θάπνην βαζκφ, 4=ζε κεγάιν βαζκφ, 5=ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ή απφιπηα). 

1) Γεληθά, ε νηθνλνκηθή θξίζε κε έρεη επεξεάζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

2) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα ζρέδηά κνπ γηα θαξηέξα. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

3) Δίλαη πηζαλό λα αιιάμσ εξγνδόηε κέζα ζηα επόκελα 5 ρξόληα. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

4) Δίλαη πηζαλό λα κείλσ άλεξγνο κέζα ζηα επόκελα 5 ρξόληα. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

5) Δίλαη πηζαλό λα μεθηλήζσ ηε δηθή κνπ επηρείξεζε κέζα ζηα επόκελα 5 ρξόληα. * 

 
1 2 3 4 5 

 

       

   ΜΔΡΟ Γ: Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

1) Φύιν * 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

2) Έηνο γέλλεζεο * 
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3) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε * 

 Άγακνο/ε 

 Έγγακνο/ε 

 Γηαδεπγκέλνο/ε 

 Υήξνο/α 

4) Αξηζκόο ηέθλσλ * 

 Καλέλα 

 1 

 2 

 3 

 >3 

5) Αηνκηθέο κεληαίεο απνιαβέο από ηελ παξνύζα ζέζε εξγαζίαο ζαο * 

 <500€ 

 500-1000€ 

 1001-1500€ 

 1501-2000€, 

 >2000€ 

6) Δθπαίδεπζε (ζεκεηώζηε ηελ θαηαιιειόηεξε θαηεγνξία) * 

 Απφθνηηνο Λπθείνπ 

 Απφθνηηνο ΗΔΚ 

 Απφθνηηνο ΣΔΗ 

 Απφθνηηνο ΑΔΗ 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

7) Παξνύζα απαζρόιεζε (ζεκεηώζηε ηελ θαηαιιειόηεξε θαηεγνξία) * 

 Καηψηεξν ζηέιερνο/Τπάιιεινο 

 Μεζαίν ζηέιερνο/Πξντζηάκελνο 

 Αλψηεξν ζηέιερνο/Γηεπζπληήο 

 Ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο 

 Άιιν:  

8) Έηε απαζρόιεζεο ζηελ παξνύζα εηαηξία * 

 

9) Έηε ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο * 

 

10) Ώξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα * 
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11) πλνιηθόο αξηζκόο πξναγσγώλ κέρξη ζήκεξα (ζε επίπεδν αλάιεςεο πεξηζζόηεξσλ 
επζπλώλ/αξκνδηνηήησλ ή θαη ζε επίπεδν απνιαβώλ) * 

 

Γέρεζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε επόκελε έξεπλά καο κεηά από 1 ρξόλν πεξίπνπ; * 

 Ναη 

 Όρη 

Αλ Ναη, παξαθαιώ δώζηε καο έλα ζηνηρείν επηθνηλσλίαο θαηά πξνηίκεζε email 
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Παξάξηεκα  2 

ηαηηζηηθνί Πίλαθεο 
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Independent Samples t-Test  
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