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Δπραξηζηίεο 

Η πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία εηπμκήεδηε ζηα πθαίζζα ημο 

Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, «Γζεεκήξ Γζμζηδηζηή ηςκ 

Δπζπεζνήζεςκ ιε ελεζδζηεφζεζξ ζε Marketing & Γζαπείνζζδ Ακενχπζκςκ 

Πυνςκ» ημο ηιήιαημξ Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ.  

Πνζκ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς 

μνζζιέκμοξ ακενχπμοξ πμο βκχνζζα, ζοκενβάζηδηα ιαγί ημοξ αθθά ηαζ 

υθμοξ υζμοξ ζοκέααθακ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ζηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ 

ηδξ.  

Ιδζαίηενα  εέθς κα εοπανζζηήζς εενιά ημκ επζαθέπμκηα ηδξ δζπθςιαηζηήξ 

ιμο, Γν Πακαβζχηδ Κονζαγυπμοθμ, βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ημο ηαζ βζα ηδκ 

άιεζδ ηαζ μοζζαζηζηή επζζηδιμκζηή ηαεμδήβδζδ πμο ιμο πανείπε ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εηπυκδζή ηδξ. 

Δπίζδξ, εοπανζζηχ υθμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ ημο πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ηαζ ζοιαμθή ημοξ ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ πμο ιμο 

πνμζέθενακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ιμο.  

Σέθμξ, ημ ιεβάθμ εοπανζζηχ ημ μθείθς ζηδκ μζημβέκεζά ιμο ζδζαίηενα ζηδ 

ιδηένα ιμο, ηδξ μπμίαξ δ δεζηή οπμζηήνζλδ, δ απενζυνζζηδ αβάπδ ηαζ δ πίζηδ 

ζηζξ δοκαηυηδηεξ ιμο έδςζε δφκαιδ κα ζοκεπίζς ηαζ κα μθμηθδνχζς ημοξ 

ζηυπμοξ πμο είπα εέζεζ.  
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Πεξίιεςε 

Η ενβαζία αοηή έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ βοκαζηείαξ απαζπυθδζδξ ζε 

δβεηζηέξ εέζεζξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ δζεεκχξ ιέζα απυ ημ πνίζια ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ηαζ εζδζηά ζημ πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ.  Γζα 

ημκ θυβμ αοηυ ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε δ εθθδκζηή ια ηαζ δζεεκήξ 

αζαθζμβναθία ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ χζηε κα ακαθοεεί μ υνμξ, κα 

πνμζεββζζεμφκ έκκμζεξ δβεζίαξ, management, η.ά. 

Δκ ζοκεπεία ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ αημθμοεεί ημ ενεοκδηζηυ ιένμξ 

αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ υπμο ηαθφπηεηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία εκυξ 

ενςηδιαημθμβίμο πμο πενζθαιαάκεζ ηνεζξ ααζζηέξ οπμεέζεζξ/ ενεοκδηζημφξ 

ζηυπμοξ. ηδκ πνμζπάεεζα ζοιπθήνςζδξ αοηχκ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ 

βίκεηαζ ζοθθμβή απυρεςκ απυ ενβαγυιεκμοξ ζε υιζθμ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ 

ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ είκαζ απμηέθεζια πνήζδξ ζηαηζζηζημφ 

πνμβνάιιαημξ. 

Σα βεκζηυηενα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάγμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ 

ενεοκδηζημφξ ζηυπμοξ ηα ελήξ: 

-Οζ ενβαγυιεκμζ ημο μιίθμο απμδέπμκηαζ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ ημ υηζ 

δεκ απμδέπμκηαζ ηζξ βοκαίηεξ ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. 

-Οζ ενςηδεέκηεξ εάκ ηαζ δζαηαηέπμκηαζ απυ δζάθμνεξ ζηενεμηοπζηέξ 

ακηζθήρεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ βοκαίηα ηαζ ηδκ ενβαζία ζε δζμζηδηζηή εέζδ, ζημ 

ιεβαθφηενμ ζφκμθυ ημοξ δεκ ηζξ απμδέπμκηαζ ηαζ δεκ ηζξ οζμεεημφκ. 

-Οζ ζοκέπεζεξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ  ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα απυ ηδκ ιδ άιεζδ ακηζιεηχπζζή ημο. 

ηδ αζαθζμβναθία ζοκακηάιε ανηεηέξ ένεοκεξ πμο ακαθένμοκ ημ θαζκυιεκμ 

αοηυ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ επζπέδςκ, 

ζηδκ ζαηνζηή, ζε επζπεζνήζεζξ δζαθυνςκ εζδχκ υιςξ ακηίζημζπδ ένεοκα ζε 

υιζθμ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ δεκ έπεζ ηαηαβναθεί λακά.  
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Abstract 

 

This work aims to study women's employment in leading positions in our 

country and internationally, through the prism of the phenomenon of the glass 

ceiling, especially in business. For this reason, first used Greek but also 

international literature to analyze the term, the approached concepts of 

leadership, management, etc. 

After the literature review follows the research of this work which is covered by 

creating a questionnaire comprising three basic cases/ research goals. An 

effort of completion of these questionnaires is gathering the views from 

workers in auto marketing group and the analysis of the results by a statistical 

program. 

The general findings of the survey are as follows: 

-The employees of the group accept a greater proportion of their non-

acceptance of women in management positions. 

-The respondents even if they are possessed by various stereotypes 

regarding the woman and work in an administrative position, in larger 

proportion does not accept and does not apply. 

-The consequences of the phenomenon of the glass ceiling in this group too, 

can create problems by not directly addressing it. 

In the literature we find several investigations mentioned the phenomenon of 

the glass ceiling, especially in education at all levels, in medicine, in 

companies of different species but similar research in automotive marketing 

group was not recorded again. 

Key Words: The Glass Ceiling Effect , Sex Segregation, Stereotypes , 

Discriminations. 
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1: Δηζαγσγή 

1.1: εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνμφιε εκημκυηενα ηδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ 

ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ, αθθάγμκηαξ έηζζ ημ ημπίμ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. 

Όθμ ηαζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ εθμδζάγμκηαζ ιε 

πενζζζυηενεξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πανεθευκ. ήιενα 

απμηεθμφκ ημ 50% ημο ζοκυθμο ηςκ θμζηδηχκ ζε ζπμθέξ δζμίηδζδξ ηαζ 

μζημκμιζηχκ ηαζ μζ επζδυζεζξ ημοξ ζοπκά είκαζ ελαζνεηζηέξ ηάηζ πμο θαίκεηαζ 

απυ ηδκ ζδζαζηένςξ αολδιέκδ εηπνμζχπδζή ημοξ ζημ ημνοθαίμ 10% ηςκ 

θμζηδηχκ ηάεε αηαδδιασημφ έημοξ. (Athena Petraki Kottis, 1996) 

Σα ζημζπεία αοηά ιπμνεί κα θαίκμκηαζ πμθφ εκεαννοκηζηά βζα ηδκ 

επαββεθιαηζηή ελέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ, ςζηυζμ δεκ είκαζ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

έπεζ ζδιεζςεεί πνυμδμξ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ηα ειπυδζα ζηδκ 

ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ελαημθμοεμφκ κα οθίζηακηαζ ηαζ μ πχνμξ ενβαζίαξ 

ελαημθμοεεί κα απμηεθεί έκα ζδζαζηένςξ επενζηυ ιένμξ βζ‟ αοηέξ.  

ε παβηυζιζα ηθίιαηα, μζ βοκαίηεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα ζπεηζηά 

ακεηιεηάθθεοηδ πδβή ηαθέκηςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

ενεοκχκ οπμβναιιίγμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ¨βοάθζκδξ μνμθήξ¨, πμο έπεζ 

δδιζμονβδεεί ηαζ ακαθένεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπεξ ιε 

ιζα ζεζνά ειπμδίςκ, πνμηαηαθήρεςκ, δζαηνίζεςκ, ανκδηζηχκ ζηενεμηφπςκ, 

ηαεχξ ηαζ θναβιχκ πμο ορχκμκηαζ ζημκ δνυιμ ημοξ. (Dimitrios Mihail, 2006) 

Όθα ηα παναπάκς πνμαθήιαηα δοζπεναίκμοκ ηδκ ζηαδζμδνμιία ηςκ 

βοκαζηχκ, ιεζχκμκηαξ ηζξ πνμμπηζηέξ βζα ηδκ εκ βέκεζ ελέθζλή ημοξ. 

Καεδθχκμκηαζ ζηζξ παιδθέξ ηαζ ιεζαίεξ εέζεζξ ενβαζίαξ πςνίξ κα 

ηαηαθένκμοκ κα ζπάζμοκ ημ αυναημ αοηυ θνάβια, υπςξ έπεζ επζηναηήζεζ 

δζεεκχξ δ βοάθζκδ μνμθή. Όζεξ πάθζ ηαηαθένκμοκ κα ημ ζπάζμοκ, έκα πμθφ 

ιζηνυ πμζμζηυ, ηαηαθαιαάκεζ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ ιε ιζηνυηενδ ζζπφ ηαζ πμθφ 

παιδθυηενμ ιζζευ απυ ημκ ακηίζημζπμ ηςκ ακηνχκ ζοκαδέθθςκ ημοξ. (Athena 

Petraki Kottis, 1993) 
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Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ πςξ μζ βοκαίηεξ απυθμζημζ δζμζηδηζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ ζπμθχκ ακαθαιαάκμοκ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ ζε δζάζηδια 5 έςξ 10 

πνυκζα απυ ηδκ θήρδ ημο πηοπίμο ημοξ, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ παναηδνείηαζ ζημοξ 

άκηνεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ. Πανά ηα πμθθά εθυδζα πμο θαιαάκμοκ μζ βοκαίηεξ 

απυ ηδκ εηπαίδεοζδ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αοηά ιέκμοκ ακαλζμπμίδηα. 

(Athena Petraki Kottis, 1996) 

Η οπυ εηπνμζχπδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ ηαεχξ 

ηαζ δ ιεζμκεηηζηή ημοξ εέζδ έκακηζ ηςκ ακηνχκ, ένπεηαζ ζε ακηίθαζδ ιε υζα 

κμιμεεηζηά ηείιεκα έπμοκ εεζπζζηεί ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ ζζυηζιδξ 

ιεηαπείνζζδξ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ζε υζα ζζπφμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή.  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ ζδιακηζηυηδηα ημο πνμαθήιαημξ, εεςνείηαζ ακαβηαίμ 

κα δζενεοκήζμοιε ηαζ κα ενιδκεφζμοιε ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ πανειπυδζζδξ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ ζζυηζιδ ζοιιεημπή ημοξ 

ζηδ δζμίηδζδ, ιε ζοκέπεζα ημκ απμηθεζζιυ ημοξ απυ ηα ακχηενα ηθζιάηζα ηςκ 

δζμζηδηζηχκ εέζεςκ.  

Η πνςημηοπία ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ δζενεοκά έκα 

ηυζμ ζδιακηζηυ θαζκυιεκμ ζε έκακ παναδμζζαηά ακδνμηναημφιεκμ ηθάδμ, 

αοηυκ ηδξ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ. Οζ ιέπνζ ηχνα ένεοκεξ έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί ηονίςξ ζημκ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ενεοκχκηαξ δζελμδζηά 

ημ πνυαθδια ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ζηα ακχηενα ηθζιάηζα ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Αηυια ημ θαζκυιεκμ έπεζ δζενεοκδεεί, ζε ηθάδμοξ ηδξ ιεηαπμζδηζηήξ 

αζμιδπακίαξ, ζε ηθάδμοξ πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, θοζζημφ αενίμο ηαζ 

φδαημξ, ζημ πμκδνειπυνζμ αθθά ηαζ ζημ θζακειπυνζμ, ζε λεκμδμπεία ηαζ ζε 

εζηζαηυνζα εκχ ηέθμξ ένεοκεξ έπμοκ βίκεζ ηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ επζημζκςκζχκ ηαζ 

ζε εκδζάιεζμοξ πνδιαημπζζηςηζημφξ μνβακζζιμφξ, πανμοζζάγμκηαξ 

ζδιακηζηή έκηαζδ. 
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1.2: Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Η πενζμνζζιέκδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ 

έπεζ ζοκδεεεί ιε ημκ υνμ «βοάθζκδ μνμθή». Η ιεηαθμνά αοηή πανμοζζάζηδηε 

βζα πνχηδ θμνά απυ ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ ηδξ The Wall Street Journal, 

Carol Hymnowitz & Timothy Schellhard, ημ 1986, πνμηεζιέκμο κα πενζβναθεί 

ημ δοζιεκέξ πενζαάθθμκ ηδξ ηυηε επμπήξ, ιε ηζξ ζζπονέξ εηαζνζηέξ παναδυζεζξ 

κα ειπμδίγμοκ ηδκ ακαννίπδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ ζηάθα ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

(Paul Smith et al, 2012)  

Όπςξ ακαθένεζ μ Mavin (2000) μ υνμξ «βοάθζκδ μνμθή» πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα πενζβνάρεζ υθεξ ηζξ απμβμδηεφζεζξ πμο ζοκακημφκ μζ βοκαίηεξ ζε υθα ηα 

επίπεδα δζμίηδζδξ ηαζ επζεοιμφκ κα λεπενάζμοκ, αθθά ειπμδίγμκηαζ απυ έκα 

αυναημ ειπυδζμ. Σμ ειπυδζμ είκαζ ηυζμ θεπηυ αθθά πανάθθδθα είκαζ ηαζ ηυζμ 

δοκαηυ ηαζ ζζπονυ πμο ειπμδίγεζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηζξ ιεζμκυηδηεξ κα ακέαμοκ 

ηδκ ζηάθα ηδξ ζενανπίαξ. Αοηυ ημκ μνζζιυ θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ πθήεμξ 

ζοββναθέςκ ηδξ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ υπςξ Janet Cooper Jackson (2001), 

Hamid R. Tavakolian (1993), Dominguez (1991), Dr Margaret Linehan & 

Professor Hugh Scullion (2001), η.ά. 

Η έθθεζρδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ δβεηζηέξ ηαζ ακχηενεξ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ 

παναηδνείηαζ ζε πμθθμφξ ημιείξ, αθθά ζδζαίηενα ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζηδκ 

πμθζηζηή (Okimoto-Brescoll, 2010). 

Η απμοζία αοηή, είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ 

πνμηαηαθήρεζξ πμο πνμένπμκηαζ υπζ ιυκμ απυ ημ ακηνζηυ θφθμ αθθά ηαζ απυ 

ημ βοκαζηείμ. Όπςξ παναηηδνζζηζηά έπεζ ακαθένεζ μ Mihail (2007) δ «βοάθζκδ 

μνμθή» δεκ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε ηδκ ιενμθδπηζηή ζηάζδ ηςκ ενβμδμηχκ ή ηδκ 

ακδνζηή ηονζανπία, αθθά ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο δίκμοκ 

πενζζζυηενμ αάνμξ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηα παζδζά. Ο Conley (2005) 

πνμβεκέζηενα ημο Mihail (2007) είπε ακαθένεζ, υηζ ηα ειπυδζα ζοκεπίγμοκ κα 

οπάνπμοκ αηυια ηαζ ακ μζ βοκαίηεξ δεκ έπμοκ ςξ πνχηδ πνμηεναζυηδηα ηδκ 

μζημβέκεζα, βζαηί μζ ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ εέθμοκ ηδκ επαββεθιαηζηή ακέθζλδ 

ημο ζογφβμο ηαζ υπζ ηδξ ζογφβμο ηαζ ηα ζηενευηοπα ηαζ μζ πνμηαηαθήρεζξ 

έπμοκ ζοκδοάζεζ ηδκ βοκαζηεία ηαζ υπζ ηδκ ακηνζηή θφζδ ιε ηδκ θνμκηίδα ηςκ 
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παζδζχκ. Η έθθεζρδ ηδξ εθανιμβήξ πμζμζηχζεςκ ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ημοξ μνβακζζιμφξ, ηαεχξ ηαζ δ έθθεζρδ δμιχκ βζα ηδκ ζοιθζθίςζδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ιε ηδκ μζημβεκεζαηή γςή θαίκεηαζ κα δζαζςκίγμοκ ημ 

θαζκυιεκμ. 

 

1.3: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο  

Η ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε έκακ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ μιίθμοξ 

ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ. Ο υιζθμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 50 ιεβαθφηενμοξ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ δ ηονζυηενδ δναζηδνζυηδηά ημο είκαζ δ εζζαβςβή ηαζ ειπμνία 

αοημηζκήηςκ, ιμημζζηθεηχκ ηαζ ακηαθθαηηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ θμνηδβχκ ηαζ 

ηςκ θεςθμνείςκ. ημκ ημιέα ηδξ θζακζηήξ δ δναζηδνζμπμίδζδ ημο μιίθμο 

πενζθαιαάκεζ ηδκ ειπμνία αοημηζκήηςκ, ιεηαπεζνζζιέκςκ αοημηζκήηςκ, 

θμνηδβχκ ηαζ θεςθμνείςκ. Η θζθμζμθία ημο Οιίθμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ πμζμηζηή 

δζαθμνμπμίδζδ, ζηζξ ιμκαδζηέξ πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ ηαζ ζηδκ 

ακαγήηδζδ κέςκ πεδίςκ επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ. 

Η πανμοζία ηςκ βοκαζηχκ, ςξ ιεζαία ζηεθέπδ είκαζ ζδζαζηένςξ ιεβάθδ, αθθά 

ιυκμ 3 βοκαίηεξ ηαηέπμοκ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. Η ένεοκα ανίζηεζ πνυζθμνμ 

έδαθμξ, βζαηί ημ πμζμζηυ οπυ εηπνμζχπδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηα ακχηενα 

ηθζιάηζα ηδξ δζμίηδζδξ είκαζ ζδζαζηένςξ ιεβάθμ ηαζ ςξ εη ημφημο μ ααειυξ 

αλζμπζζηίαξ ηαζ εβηονυηδηαξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ ιεβάθμξ. 

 

1.4: θνπόο & ηόρνη 

Η πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία ζημπυ έπεζ κα δζενεοκήζεζ ηαζ κα 

ενιδκεφζεζ ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ πανειπυδζζδξ ηςκ 

βοκαζηχκ απυ ηδκ ίζδ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ ακχηενεξ δζμζηδηζηά εέζεζξ. 

Καείζηαηαζ ακαβηαία δ ακάδεζλδ ημο παβζςιέκμο θαζκμιέκμο ηδξ οπυ 

εηπνμζχπδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ εοεφκδξ, θυβς ζηενεμηοπζηχκ- 

παναδμζζαηχκ ακηζθήρεςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηςκ ιδ μναηχκ ειπμδίςκ, ιε 

απμηέθεζια ημκ απμηθεζζιυ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ δζμζηδηζηή ζενανπία.  
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Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ζδιακηζηά, βζαηί εα ιπμνέζμοιε κα ηαηακμήζμοιε ηα 

πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ζημοξ 

μνβακζζιμφξ. Η ένεοκα πναβιαημπμζείηαζ βζα κα ακαδείλεζ πςξ ημ πανυκ 

θαζκυιεκμ έπεζ αηυια ζζπφ ηαζ ιέζς ηςκ απμηεθεζιάηςκ κα δζεοημθφκεζ ηδκ 

άνζδ ηςκ δζαηνίζεςκ πμο ζοιααίκμοκ εζξ αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δείπκμοκ 

πςξ ημ θφθμ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ανκδηζηυ πανάβμκηα ζηδκ ίζδ 

ηαηακμιή ηδξ ελμοζίαξ, ηςκ εέζεςκ αηυια ηαζ ηςκ πνδιαηζηχκ πυνςκ πμο 

δεκ ζοκάδμοκ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηςκ ακηνχκ. 

Πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ ηαζ κα απμδεζπεμφκ μζ έιθοθεξ ακζζυηδηεξ ηαζ μζ 

ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, εα βίκεζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ, έηζζ χζηε κα 

ηεηιδνζςεεί ημ εέια υζμ ημ δοκαηυκ αηνζαέζηενα. 

 

1.4.1: Θεσξεηηθνί ζηόρνη  

1μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ 

Θεςνδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ημο δζαπςνζζιμφ ηςκ θφθςκ ηαζ ηδξ 

άκζζδξ ιεηαπείνζζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ενβαζία. 

2μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ 

Βζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηαηά 

ηςκ βοκαζηχκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ. 

3μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ  

Βζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 
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1.4.2: Δξεπλεηηθνί ζηόρνη  

1μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

Να ελεηαζημφκ μζ απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμδμπή ηςκ 

βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. 

2μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

Να δζενεοκδεμφκ ηα ειπυδζα πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ 

ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. 

3μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

Να δζενεοκδεμφκ μζ επζπηχζεζξ βζα ημκ μνβακζζιυ, απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ.  

 

1.5: Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ζηόρνπο 

1.5.1: Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζεσξεηηθώλ ζηόρσλ 

1μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ 

 Πμζα είκαζ δ έκκμζα ημο ημζκςκζημφ θφθμο; 

 Σζ είκαζ μ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ θφθςκ ηαζ ζε ηζ δζαηνίκεηαζ; 

 Πμζεξ είκαζ μζ βοκαζηείεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ζήιενα; 

 Γζαηί μζ βοκαίηεξ δεκ έπμοκ ίζεξ εοηαζνίεξ; 

 Γζαηί μζ βοκαίηεξ ζοκςζηίγμκηαζ ζε παιδθυιζζεα επαββέθιαηα; 

 Τπάνπεζ ιζζεμθμβζηυ πάζια ιεηαλφ ακηνχκ ηαζ βοκαζηχκ; 

 Πμζεξ είκαζ μζ ιμνθέξ άκζζδξ ιεηαπείνζζδξ ηςκ βοκαζηχκ; 

 Πςξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ μζ έιθοθεξ δζαηνίζεζξ; 

 Πμζεξ είκαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ; 
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2μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ 

 Σζ είκαζ ηα ζηενευηοπα; 

 Πςξ εκενβμπμζμφκηαζ ηα ζηενευηοπα; 

 Πμζα είκαζ ηα ζηενευηοπα ζπεηζηά ιε ηα θφθα ζημ πχνμ ενβαζίαξ; 

 Σζ είκαζ μζ πνμηαηαθήρεζξ; 

 Πμζα είκαζ ηα αίηζα ηςκ πνμηαηαθήρεςκ; 

 Πςξ ιπμνμφκ κα ιεζςεμφκ μζ πνμηαηαθήρεζξ; 

 

3μξ Θεςνδηζηυξ ζηυπμξ 

 Σζ είκαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ»; 

 Πμζα είκαζ ηα αίηζα ημο θαζκμιέκμο; 

 Πμζμ είκαζ ημ ηυζημξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ; 

 Πμζεξ θφζεζξ πνμηείκμκηαζ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ; 

1.5.2: Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ 

1μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

 Η επζπεζνδιαηζηή ημζκυηδηα δέπεηαζ ηζξ βοκαίηεξ ζε εέζεζξ ηθεζδζά; 

 Τπάνπεζ δζαθμνά ζηδ ζηάζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ 

βοκαζηχκ ζηζξ ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ;  

 Τπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ ακηνχκ ηαζ βοκαζηχκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ 

ζημκ ηνυπμ άζηδζδξ δζμίηδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ δζαπείνζζδξ δζαθυνςκ 

ηαηαζηάζεςκ;  

 

 

 

2μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

 

 Πμζα ειπυδζα ακηζιεηςπίγμοκ μζ βοκαίηεξ ηαηά ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ 

ελέθζλδ; 

 Ακηζιεηςπίγμοκ ηα ίδζα ειπυδζα μζ άκηνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ημοξ ελέθζλδ; 
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 Οζ βοκαίηεξ ακηζιεηςπίγμοκ επζπνυζεεηα ειπυδζα ζηδκ 

επαββεθιαηζηήξ ημοξ πνμχεδζδ; 

 Πμζμζ πανάβμκηεξ δνμοκ ακαζηαθηζηά ζηδκ δζεηδίηδζδ εέζεςκ ζηδ 

δζμζηδηζηή ζενανπία ιε ζοκέπεζα ηδ ζδιακηζηή οπυ εηπνμζχπδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ; 

 

 

3μξ Δνεοκδηζηυξ ζηυπμξ 

 

 Τπάνπμοκ επζπηχζεζξ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ πανμοζία ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» ηαζ ακ καζ, πμζεξ είκαζ ; 

 Μζα επζπείνδζδ θεζημονβεί πζμ απμηεθεζιαηζηά ιυκμ ιε ηδκ πανμοζία 

ακηνζηχκ ιοαθχκ ή πνεζάγεηαζ ηαζ ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ; 

 Η έθθεζρδ ζζυηζιδξ εηπνμζχπδζδξ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ ιεζχκεζ ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα; 
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2: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

2.1: Γηαρσξηζκόο ησλ θύισλ θαη ε άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ γπλαηθώλ 

ζηελ εξγαζία 

 

2.1.1: Η έλλνηα ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ 

Ο υνμξ «αζμθμβζηυ θφθμ» (sex) ακαθένεηαζ ζηδκ αζμθμβζηή δζάηνζζδ ακάιεζα 

ζημ ανζεκζηυ ηαζ ημ εδθοηυ ηαεχξ ηαζ ζηδ δζαθμνά ηςκ ακαπαναβςβζηχκ 

ημοξ θεζημονβζχκ. Σμ «ημζκςκζηυ θφθμ» (gender) ηαηδβμνζμπμζείηαζ ζε 

βοκαζηείμ ηαζ ακδνζηυ ηαζ αθμνά υπζ ιυκμ ηδκ ζελμοαθζηυηδηα αθθά ηαζ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ υπςξ ημ κηφζζιμ, ημκ ηνυπμ μιζθίαξ, ηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ, ημ 

επάββεθια η.α. Με αάζδ αοηέξ ηζξ πνμηείιεκεξ ημ αζμθμβζηυ θφθμ 

παναηηδνίγεηαζ ςξ θοζζηυ ηαζ ηαη΄επέηηαζδ ζηαεενυ, εκχ ημ ημζκςκζηυ θφθμ 

είκαζ ημζκςκζηά πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ εοιεηάαθδημ.( Connell, 2006)  

Δπζπθέμκ μ υνμξ «ημζκςκζηυ θφθμ» δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζημ αημιζηυ 

επίπεδμ αθθά αθμνά έκα ζφκμθμ αηυιςκ ηαζ ειπενζέπεζ ςξ υνμξ πμθζηζζιζηά 

ζδεχδδ ηαζ ζηενευηοπα πμο αθμνμφκ ηδκ αννεκςπυηδηα ηαζ ηδκ εδθοηυηδηα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θφθμο μνίγεηαζ ςξ έκαξ 

ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ακδνχκ ή ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίμζ 

ακήημοκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια ή ιία μιάδα. Γζα πανάδεζβια μζ 

βοκαίηεξ είκαζ αοηέξ πμο εα ιείκμοκ ζπίηζ πνμηεζιέκμο κα ακαθάαμοκ 

ελμθμηθήνμο ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ, εκχ μζ άκηνεξ δμοθεφμοκ βζα κα 

ελαζθαθίζμοκ πνήιαηα ζηδκ μζημβέκεζα. φιθςκα ιε ημκ Connell(2006) ηάεε 

πεζνμκμιία, ηίκδζδ, ζοκήεεζα ηαζ δναζηδνζυηδηα ηαλζκμιήεδηε ςξ ακδνζηή ηαζ 

ςξ βοκαζηεία. Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς μζ μζηζαηέξ αζπμθίεξ, δ 

ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ, ημ ζοκαίζεδια ηαζ δ βεκζηυηενδ ζοκαζζεδιαηζηή 

αθμζίςζδ ειθζθμπςνήεδηε ζηδ βοκαζηεία ζθαίνα εκχ δ ιοσηή δφκαιδ, μ 

ακηαβςκζζιυξ, μ μνεμθμβζζιυξ η.α. εζζπχνδζακ ζηδ ζθαίνα ηςκ ακδνχκ ηαζ 

ημο ακδνζζιμφ. Η δζπμημιζηή ζηέρδ, υπςξ ακαθένεζ μ Connell(2006), είκαζ 

ηυζμ έκημκδ ζηδ δοηζηή ημοθημφνα πμο μπμζαδήπμηε πανέηηθζζδ απυ αοηέξ 

ηζξ δίπμθεξ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ δδιζμονβεί ηαποπμρία ηαζ 

πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ. 
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Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1970, πναβιαημπμζήεδηακ ανηεηέξ ημζκςκζμθμβζηέξ ηαζ 

ροπμθμβζηέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ πνμζπάεδζακ κα απμδείλμοκ πςξ μζ 

δζαθμνέξ ηαζ μζ δζαηνίζεζξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ δεκ ιπμνμφκ κα 

ενιδκεοεμφκ ιε αάζδ ημ αζμθμβζηυ θφθμ ηαεχξ εοεφκμκηαζ μζ πμθζηζζιζηά 

ηονίανπεξ ζδέεξ βζα αννεκςπυηδηα ηαζ ηδ εδθοηυηδηα, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ 

ζηενευηοπα. ηδ δεηαεηία ημο ΄80 ηαζ ημο ΄90 μ βαθθζηυξ θειζκζζιυξ 

αιθζζαήηδζε αοηυ ημ δίπμθμ ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο βζαηί 

αοηυ θαίκεηαζ κα δζαζςκίγεζ ηαζ ακαπαναβάβεζ ηδκ έιθοθδ δζαθμνά. (Delphy. 

C, 1993) 

 

2.1.2: Δπαγγεικαηηθόο δηαρσξηζκόο ησλ θύισλ  

Ο ηαηά θφθμ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ ή αθθζχξ δ ενβαζζαηή ηαηακμιή 

ακά θφθμ είκαζ δ ηάζδ ηςκ ακηνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε 

δζαθμνεηζημφξ ημιείξ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ κα απαζπμθμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηά 

επαββέθιαηα. Ακ δ ενβαζία ημοξ είκαζ ζε ηεθείςξ δζαθμνεηζηά επαββέθιαηα 

ηυηε παναηδνείηαζ μ απυθοημξ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ. Όηακ δ ακαθμβία 

ηςκ δφμ θφθςκ ζε ηάεε επάββεθια είκαζ ίδζα ιε ηδ ακαθμβία ζηδ ζοκμθζηή 

απαζπυθδζδ, ηυηε δεκ οθίζηαηαζ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ. 

(Ν.Νηενµακάηδξ,2005)  

Ο επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηαηδβμνζμπμζείηαζ ζε μνζγυκηζμ ηαζ ηάεεημ. Ο 

μνζγυκηζμξ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηά θφθμ ζφκεεζδ 

ηδξ απαζπυθδζδξ ζηα δζάθμνα επαββέθιαηα. Κάπμζα επαββέθιαηα 

ζοβηνμημφκηαζ ιυκμ απυ άκηνεξ ή ιυκμ απυ βοκαίηεξ, δζαπςνίγμκηαξ ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα επαββέθιαηα ηαζ ημοξ ηθάδμοξ ζε βοκαζηείμοξ ή 

ακηνζημφξ ακηίζημζπα. Η ηαηά θφθμ επαββεθιαηζηή ζοβηέκηνςζδ μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ πςξ μζ άκηνεξ, έπμοκ επζθέλεζ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε επαββέθιαηα 

ιε ιεβαθφηενδ ηαηαλίςζδ ηαζ απμδμπέξ, εκχ μζ βοκαίηεξ έπμοκ πενζμνζζηεί ζε 

επαββέθιαηα ιε παιδθυηενεξ απμδμπέξ ηαζ εκ βέκεζ θζβυηενμ πνμκμιζμφπα.  

Ο ηάεεημξ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ αθμνά ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηα παιδθυηενα ζηνχιαηα ηδξ ζενανπίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ 
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άκηνεξ πμο ανίζημκηαζ ζηα ακχηενα ζηνχιαηα. (Καναιεζίκδ-

Ιςαηείιμβθμο,2003) 

Σμ θαζκυιεκμ ημο δζαπςνζζιμφ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ιεθεηδεεί υπζ ιυκμ 

βζαηί είκαζ ιζα ζδιακηζηή ιμνθή ακζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ, αθθά ηαζ βζαηί είκαζ ιζα 

ζδιακηζηή πδβή αηαιρίαξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. (Anker, 1997) Η εηδήθςζή 

ημο δζαπςνζζιμφ πνμηαθεί ανηεηά ζηεβακά ηαζ δοζηαιρίεξ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ, εθαπζζημπμζχκηαξ ανηεηά ηδ δοκαηυηδηά ηδξ κα ακηαπμηνίκεηαζ 

άιεζα ζηζξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ. Γοζημθίεξ ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ μζ 

άκενβμζ, μζ μπμίμζ ακαγδημφκ ιζαξ κέα εέζδ ενβαζίαξ ζε ηθάδμοξ πμο 

οπάνπεζ έκημκδ δ πανμοζία ημο δζαπςνζζιμφ. Η παναηήνδζδ ηαζ δ 

εθαπζζημπμίδζδ ημο θαζκμιέκμο ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδκ ζοβηνάηδζδ ή 

αηυια ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ακενβίαξ. 

Πανυθα αοηά, δ αβμνά ενβαζίαξ ελαημθμοεεί κα είκαζ δζπμημιδιέκδ ιε αάζδ 

ημ θφθμ πςνίγμκηαξ ηα επαββέθιαηα ζε ακηνζηά ηαζ βοκαζηεία. Σα βοκαζηεία 

έπμοκ παιδθυηενεξ απμδμπέξ, θζβυηενεξ εοηαζνίεξ βζα επαββεθιαηζηή ακέθζλδ 

ηαζ θζβυηενμ ημζκςκζηυ ηφνμξ απυ εηείκα ηςκ ακηνχκ. Οζ βοκαίηεξ ενβάγμκηαζ 

ηονίςξ ζε ακεζδίηεοηεξ ηαζ πεζνςκαηηζηέξ ενβαζίεξ, ή ζε παιδθυααειεξ 

εέζεζξ. ηζξ ακχηαηεξ εέζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια δζεοεοκηέξ ηναπεγχκ, 

πνυεδνμζ εηαζνζχκ, δζεοεφκμκηεξ ζφιαμοθμζ αθθά ηαζ εκ βέκεζ ζε επαββέθιαηα 

ηφνμοξ υπςξ βζαηνμί, δζηδβυνμζ, ηαεδβδηέξ πακεπζζηδιίςκ η.α. παναηδνμφιε 

πενζζζυηενμοξ άκηνεξ. Οζ βοκαίηεξ οπενεηπνμζςπμφκηαζ ζε πέκηε ιεβάθεξ 

ηαηδβμνίεξ απαζπυθδζδξ: α) ζημοξ ημιείξ ηδξ οβείαξ, α) ζηδκ εηπαίδεοζδ, β) 

ζηζξ οπδνεζίεξ, δ) ζηζξ οπαθθδθζηέξ εέζεζξ ηαζ ε) ζηζξ πςθήζεζξ (πμκδνζηή ηαζ 

θζακζηή). (Barbara Poggio, 2010)  

Παναδείβιαηα «βοκαζηείςκ επαββεθιάηςκ» είκαζ δαζηάθα, βναιιαηέαξ, 

οπάθθδθμξ, αενμζοκμδυξ, ημιιχηνζα, κμζμηυια, ηαεανίζηνζα, ιμδίζηνα, 

πςθήηνζα, ηαιίαξ, η.α. Τπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ πμο δζαζςκίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ 

αοηυ ημο δζαπςνζζιμφ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί απυ ανηεηέξ ιεθέηεξ. ημ πανεθευκ 

δυεδηε έιθαζδ ζηζξ αζμθμβζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ, 

θακενχκμκηαξ ηδκ ηάζδ πμο είπακ μζ άκηνεξ κα δίκμοκ αάζδ ηαζ κα 

επεκδφμοκ ζε επαββέθιαηα ιε ορδθυ ηφνμξ ηαζ νίζημ, έπμκηαξ ζηναιιέκδ 
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ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ελέθζλδ ηαζ ζηαδζμδνμιία ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο ήηακ πάκηα πνμζακαημθζζιέκεξ ζε οπδνεζίεξ 

θνμκηίδαξ. (Barbara Poggio, 2010) Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ ενιδκεφζεζ ηδκ 

αζοιιεηνία ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ οπυ ημ θςξ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ 

ηφπςκ πνμζςπζηυηδηαξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ δεκ πνμλεκεί έηπθδλδ ημ βεβμκυξ υηζ ηα βοκαζηεία 

επαββέθιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζεναίνζζια, ηδ θνμκηίδα, ηδκ ηαεανζυηδηα η.α. 

βζαηί ζηδκ μοζία αοηά είκαζ πνμεηηάζεζξ ηςκ παναδμζζαηχκ 

εκδμμζημβεκεζαηχκ ημοξ νυθςκ, πμο παναδμζζαηά πνμζθένμοκ ιέζα ζημ 

ζπίηζ. 

Δπζπθέμκ, μ επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ έπεζ επζθένεζ ζδιακηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζημ επίπεδμ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ιζαξ ηαζ πμθθέξ βοκαίηεξ 

απμηθείμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα επαββέθιαηα. Γζαηνίζεζξ εηδδθχκμκηαζ ηυζμ 

απυ ημοξ ενβμδυηεξ υζμ ηαζ απυ ηαζ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Οζ ηαηακαθςηέξ 

ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζήζμοκ δζαπςνζζιυ ηαηά ηδκ επζθμβή ηςκ 

επαββεθιαηζχκ, μζ μπμίμζ εα ημοξ πνμζθένμοκ αβαεά ή οπδνεζίεξ. Χζηυζμ μζ 

επζθμβέξ ηςκ ενβμδμηχκ είκαζ εηείκεξ πμο δδιζμονβμφκ ζμαανυ 

επαββεθιαηζηυ δζαπςνζζιυ. Ο επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ είκαζ απμηέθεζια 

επζθμβχκ ηςκ ενβμδμηχκ ζημ επίπεδμ ηςκ πνμζθήρεςκ, ηδξ αλζμθυβδζδξ 

ηαεχξ ηαζ ηςκ πνμαβςβχκ.  

Ο κυιμξ πενί δζαηνίζεςκ θφθμο δζαηνίκεζ 3 είδδ: α)ηδκ άιεζδ δζάηνζζδ, α)ηδκ 

έιιεζδ δζάηνζζδ, β)ηδκ εοιαημπμίδζδ.  

Η άιεζδ δζάηνζζδ βίκεηαζ, υηακ έκα πνυζςπμ ακηζιεηςπίγεζ θζβυηενμ εοκμσηά 

ιία βοκαίηα απυ υηζ έκακ άκηνα. Οζ δζαηνίζεζξ αέααζα δεκ είκαζ πάκηα άιεζεξ 

αθθά ιπμνμφκ κα θάαμοκ ιζα φπμοθδ ιμνθή. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ιζθάιε 

βζα ιία έιιεζδ δζάηνζζδ, ηαηά ηδκ μπμία ηα εφιαηα δεκ ιπμνμφκ κα 

απμδείλμοκ ηζ πναβιαηζηά ακηζιεηςπίγμοκ. Τπάνπεζ ηαζ ιία ηνίηδ ιμνθή 

δζάηνζζδξ, δ μπμία πνμαθέπεηαζ νδηά απυ ημ κυιμ ηαζ είκαζ, υηακ έκα άημιμ 

πθέμκ βίκεηαζ εφια ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ακμζπηά γδηήιαηα δζαπςνζζιμφ.(Carby-

Hall,1986)  
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Οζ πανάκμιεξ δζαηνίζεζξ δεκ αθμνμφκ ιυκμ αοηέξ πμο ζοιααίκμοκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ αθθά μ Carby-Hall(1986) δζαηνίκεζ πέκηε ηνυπμοξ, μζ 

μπμίμζ αθμνμφκ ηζξ δζαηνίζεζξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ενβαζία. 

1. Γζαηνίζεζξ πνζκ ανπίζεζ δ ενβαζία. 

 Ο ενβμδυηδξ ζοκάπηεζ ηάπμζεξ ζοιθςκίεξ ςξ πνμξ ημ πμζμξ εα 

πνέπεζ κα πνμζθένεηαζ βζα απαζπυθδζδ. 

 Ο ενβμδυηδξ πναβιαημπμζεί δζαηνίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ ενβαζίαξ 

ηςκ βοκαζηχκ. 

 Ο ενβμδυηδξ ανκείηαζ ή παναθείπεζ δεεθδιέκα κα πνμζθένεζ ενβαζία 

ζε βοκαίηεξ. 

2. Γζαηνίζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ 

 Ο ενβμδυηδξ ανκείηαζ ηδκ πνυζααζδ, ηδκ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ 

ζε εοηαζνίεξ πνμαβςβήξ ιε απμηέθεζια μζ βοκαίηεξ, κα ιδκ απμθαιαάκμοκ 

μθέθδ. 

3. Γζαηνίζεζξ ζημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ 

 Ο ενβμδυηδξ πνμααίκεζ ζε απυθοζδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδκ δεζηή αθάαδ 

αοηχκ. 

Δπμιέκςξ ημ θαζκυιεκμ ημο επαββεθιαηζημφ δζαπςνζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα 

ζφκεεημ ηαζ απαζηεί ακάθμβδ ακηζιεηχπζζδ ηαηά ηδ ιεθέηδ ημο ηαζ ηδκ 

ακάθοζδ ημο.  

 

2.1.3: πλζήθεο γπλαηθείαο εξγαζίαο  

Σδ δεηαεηία ημο 1981-1990 παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζημ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ ηαζ αοηυ βζαηί ιζα ζεζνά απυ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ ηαημπφνςζακ ηα 

δζηαζχιαηα ηδξ βοκαίηαξ. Η αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζημ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ μθείθεηαζ ζηζξ αθθαβέξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακηζθήρεςκ, ηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ ζοκδεεζχκ, ζηδκ άκμδμ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ηαεχξ ηαζ 
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ζηζξ κέεξ πμθζηζηέξ πναηηζηέξ, μζ μπμίεξ πνμςεμφκ ημ γήηδια ηδξ ζζυηδηαξ. 

ηζξ ίδζεξ ένεοκεξ παναηδνείηαζ πςξ ακ ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζημ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπεζ αολδεεί, πανυθα αοηά δ 

ακενβία ζε αοηέξ παναιέκεζ ζε ορδθά επίπεδα εζδζηά ζηζξ κέεξ δθζηίεξ. Έπεζ 

παναηδνδεεί πςξ δ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ είκαζ 

πμθφ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηα βεβμκυηα ημο ηφηθμο γςήξ. ηδκ Δθθάδα μζ 

βοκαίηεξ ενβάγμκηαζ ιέπνζ έκα ζδιακηζηυ βεβμκυξ, πμο εα ένεεζ ζηδ γςήξ 

ημοξ, υπςξ βάιμξ, βέκκδζδ, κα ημοξ απμιαηνφκεζ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

(ΚΔΘΙ,2001) 

Δπζπθέμκ, οπάνπεζ μ ηαηαιενζζιυξ ενβαζίαξ ηαηά θφθμ, υπμο μ άκηναξ δεκ 

ειπθέηεηαζ ζηα μζηζαηά ηαεήημκηα ημο ζπζηζμφ ηαζ δ βοκαίηα βζ‟ αοηυ ημ θυβμ 

δεκ ιπμνεί κα έπεζ ίζδ πνυζααζδ ηαζ ίζμοξ υνμοξ ζηδ ιζζεςηή ενβαζία. 

οκήεςξ αζηείηαζ έθεβπμξ απυ ημ ακηνζηυ θφθμ πνμηεζιέκμο δ βοκαίηα κα 

ιδκ ιπμνεί κα ακαθάαεζ πνμζμδμθυνμ ενβαζία. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ δ 

βοκαίηα πνμζθένεζ ενβαζία αθθά υπζ ηδκ παναβςβζηή, δ μπμία ηαζ απμηεθεί 

πνυηοπμ ενβαζζχκ. Η βοκαίηα πνμζθένεζ μζημβεκεζαηή ηαζ ιδ αιεζαυιεκδ 

ενβαζία άνα άηοπδ ηαζ ιδ παναβςβζηή ενβαζία αθμφ δ ηεθεοηαία εεςνείηαζ 

πανέηηθζζδ ηδξ παναβςβζηήξ.(ΚΔΘΙ,2001) Έηζζ δ άιζζεδ μζηζαηή ενβαζία 

ελαημθμοεεί κα ιδκ ακαβκςνίγεηαζ ςξ πναβιαηζηή ηαζ επζθένεζ παιδθυ 

ημζκςκζηυ ηφνμξ ηαζ ημζκςκζηή εέζδ, βζαηί δεκ αημθμοεείηαζ απυ ημ ιμνθςηζηυ 

επίπεδμ πμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα θαίκεηαζ κα είκαζ απαναίηδημ ζηδκ έιιζζεδ 

ενβαζία.  

ηδ δεηαεηία 1991-2000 παναηηδνίγεηαζ απυ επζπθέμκ αθθαβέξ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή απαζπυθδζδ ηςκ βοκαζηχκ θηάκμκηαξ κα απμηεθμφκ ημ 36% 

ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ ακένβςκ αββίγεζ ημ 60%. Σδκ 

ηεθεοηαία δεηαεηία ημ ζοκμθζηυ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ 

Δονχπδ θηάκεζ ημ 63%, ηδκ ίδζα χνα πμο ημ ακηίζημζπμ ηςκ ακδνχκ είκαζ 

πενίπμο 75% ζηδκ δθζηζαηή μιάδα 20-64 εηχκ. Πθέμκ μζ βοκαίηεξ 

πανμοζζάγμοκ νεηυν ζοιιεημπήξ ζηδκ ιενζηή απαζπυθδζδ ζηδκ πχνμ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ιε πμζμζηυ 34,9% έκακηζ 8,6% ηςκ ακδνχκ. 

(Τπδνεζία Δηδυζεςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, 2014) 
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φιθςκα ιε ηδ Hakim,υπςξ ακαθένεζ δ Susan Corby Celia Stanworth, 

(2009), μζ πνμηζιήζεζξ ημο ηνυπμο γςήξ ηςκ βοκαζηχκ έπμοκ αζηζαηέξ 

δοκάιεζξ. Η Hakim ιμζνάγεζ ηδ βοκαίηα ζε ηνείξ ζδακζημφξ ηφπμοξ: α) ηδ 

βοκαίηα ιε επίηεκηνμ ημ ζπίηζ, α) ηδ βοκαίηα ιε επίηεκηνμ ηδκ ενβαζία, ηαζ β) 

ηδκ πνμζανιμζηζηή βοκαίηα. Ιζπονίγεηαζ πςξ μζ βοκαίηεξ ιε επίηεκηνμ ημ 

ζπίηζ δεκ ενβάγμκηαζ ή εκαθθαηηζηά εα ενβαζημφκ ιε ιενζηή απαζπυθδζδ ηαζ 

εα πνμηζιήζμοκ ηζξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ απέπμοκ ιζηνή απυζηαζδ απυ ημ 

ζπίηζ ή αηυια εα πνμηζιήζμοκ ηδκ ενβαζία απυ ημ ζπίηζ. Ακ μζ βοκαίηεξ πμο 

ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία, πμο έπμοκ ςξ επίηεκηνμ ημ ζπίηζ ηαζ ενβάγμκηαζ ζε 

πθήνεξ ςνάνζμ βζα θυβμοξ μζημκμιζημφξ επζθέβμοκ κα ιδκ ακαθάαμοκ 

απαζηδηζηέξ εέζεζξ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα ιδκ επζαανοκεμφκ, δίκμκηαξ 

πνμηεναζυηδηα ζημ ζπίηζ ημοξ. Ακηίεεηα δ βοκαίηεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ 

επίηεκηνμ ηδκ ενβαζία θαίκεηαζ πςξ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ παναιέκμοκ 

άηεηκεξ. Η Hakim ακαπηφζζεζ πεναζηένς ηδκ έκκμζα ηδξ πνμζανιμζηζηήξ 

βοκαίηαξ, δ μπμία πνμηζιά κα ιδκ δχζεζ πνμηεναζυηδηα ή ζηδκ μζημβέκεζα ή 

ζηδκ ενβαζία αθθά κα αζπμθείηαζ ηαζ ιε ηα δφμ ελίζμο ηαθά. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ 

παναηδνμφιε επαββέθιαηα πενζζζυηενμ εθηοζηζηά βζα ηζξ βοκαίηεξ, ηα μπμία 

εα ημοξ πνμζθένμοκ ηδκ ανιμκία ηδξ πνμζςπζηήξ γςήξ ιε ηδκ ενβαζία. 

(Corby, 2009) 

φιθςκα ιε ημζκςκζμθμβζηέξ ένεοκεξ μζ βοκαίηεξ πμο ακήημοκ ζηδκ πνχηδ 

ηαηδβμνία, ακαθχκμοκ ηαηά ιέζμ υνμ 77 χνεξ εαδμιαδζαίςξ βζα εκδμ-μζηζαηή  

ενβαζία δδθαδή πμθφ πενζζζυηενεξ απυ ηδκ εαδμιαδζαία έιιζζεδ 

απαζπυθδζδ πςνίξ ηακέκα απυ ηα πνμκυιζα πμο πνμζθένεζ δ αιεζαυιεκδ 

ενβαζία. Η ακενβία, δ ιενζηή απαζπυθδζδ αηυια ηαζ δ απμηθεζζηζηή αζπμθία 

ηςκ βοκαζηχκ ιε ηδκ μζημβέκεζα μδδβμφκ ζε πμθθέξ εθθείρεζξ υπςξ αοηέξ ηςκ 

εοηαζνζχκ ηαηάνηζζδξ, δ ιεη‟ ειπμδίςκ ζοιιεημπή ζε ζοκηαλζμδμηζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ επζδυιαηα ακενβίαξ ηαζ θοζζηά ηδκ αηένιμκδ ιζζεμθμβζηή 

δζαθμνά ηςκ δφμ θφθςκ.  
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2.1.4 Έιιεηςε ίζσλ επθαηξηώλ 

ε θίβμοξ ημιείξ έπμοκ επζηφπεζ ηδκ ζζμηζιία ημοξ μζ βοκαίηεξ ιε ημοξ άκηνεξ. 

Σμ 2014, ημ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ βζα ημοξ άκδνεξ ήηακ 70,1% ζε ζφβηνζζδ 

ιε 59,6% βζα ηζξ βοκαίηεξ. Η δζαθμνά ηδξ απαζπυθδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

θφθςκ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ακένπεηαζ πενίπμο ζημ 10%, εκχ ζηδκ 

Δθθάδα δ δζαθμνά είκαζ πενίπμο ζημ 20%. 

 

ηα πενζζζυηενα αζμιδπακζηά ηνάηδ, μζ βοκαίηεξ έπμοκ πθέμκ κμιζηή ζζυηδηα 

ιε ημοξ άκδνεξ (ηοπζηή ζζυηδηα). Χζηυζμ, δεκ έπεζ αηυιδ επζηεοπεεί δ 

ημζκςκζηή ζζυηδηα ιε ημ άθθμ θφθμ (δδθ. δ μοζζαζηζηή ζζυηδηα). Πζμ απθά, εα 

θέβαιε υηζ ημ δίηαζμ άθθαλε αθθά δ ημζκςκία υπζ. Η αιμζαή ηςκ βοκαζηχκ είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ αοηή ηςκ ακηνχκ, βζα ίδζα ή ίζδξ αλίαξ ενβαζία. Δπζπνυζεεηα, 

μζ βοκαίηεξ πανά ηδκ ηοπζηή ζζυηδηα δεκ είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ υζμ μζ άκηνεξ. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί επζαανφκμκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ 

ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηαζ άθθςκ ελανηχιεκςκ πνμζχπςκ, πμο αοηυ 

αοημιάηςξ δδιζμονβεί ζμαανά πνμαθήιαηα. Μέπνζ ηαζ πμθφ πνυζθαηα, ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ βοκαίηεξ είπακ ηαοηζζηεί ιε ηζξ δμοθεζέξ ζημ πχνμ ημο 

ζπζηζμφ. Αοηέξ μζ επζθμβέξ ενβαζίαξ είπακ ζπεδυκ ελαθακίζεζ ηάεε πζεακυηδηα 

κα ηαηαηηήζμοκ μζ βοκαίηεξ εέζεζξ εοεφκδξ. Σαοηυπνμκα είπακ ζδιακηζηά 
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θζβμζηέρεζ ηζξ πζεακυηδηεξ βζα ελέθζλδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ δφκαιδξ πμο 

ηαηέπμοκ μζ βοκαίηεξ.  

Οζ βοκαίηεξ ελ ανπήξ δεκ έπμοκ ίζεξ εοηαζνίεξ ιε ημοξ άκηνεξ αθμφ έπμοκ κα 

δζαπεζνζζημφκ ημκ πυθειμ ακάιεζα ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ γςή ηαζ ακάιεζα 

ζημ θφθμ ηαζ ζηζξ εοεφκεξ πμο έπμοκ απμδμεεί ζηδ βοκαζηείμ θφθμ. Τπάνπεζ 

μ ζζπονζζιυξ πςξ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ηδκ ελμοζία ςξ ιάκαηγενξ υπζ υιςξ ηαζ 

ςξ βοκαίηεξ. ε ακηίεεζδ ιε ημοξ άκηνεξ, δ ημζκςκία απυ πμθφ ιζηνή δθζηία 

ημοξ εημζιάγεζ πςξ εα πνέπεζ κα δζαπεζνζζημφκ ηδ δφκαιδ πμο έπμοκ ηαζ πςξ 

εα δζαπεζνζζημφκ ηυζμ ημ επαββεθιαηζηυ-μζημκμιζηυ ημιιάηζ, υζμ ηαζ ημ 

μζημβεκεζαηυ. Όζεξ βοκαίηεξ έπμοκ μκεζνεοηεί ηανζένα, θηάκμοκ κα 

ακηζιεηςπίγμοκ ανηεηά ειπυδζα ηαζ εα πνέπεζ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ημκ 

εαοηυ ημοξ ημζκςκζηά ηάηζ πμο απαζηεί δζπθάζζμ ηυπμ ηαζ πνμζπάεεζα απυ 

έκακ άκηνα. (Kottis,1993) 

Γζα κα οπάνλμοκ ίζεξ εοηαζνίεξ ηυζμ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ υζμ ηαζ ζηδκ 

εονφηενδ ημζκςκία εα πνέπεζ κα οπάνλεζ δίηαζδ ηαζ αιενυθδπηδ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ βοκαζηχκ. Θα πνέπεζ κα εκεαννφκεηαζ ηαζ κα δζαζθαθίγεηαζ μ ζεααζιυξ 

πνμξ ηζξ βοκαίηεξ ακηζιεηςπίγμκηαξ πανάθθδθα θακεαζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ημο 

πανεθευκημξ απμθεφβμκηαξ ηζξ δζαηνίζεζξ.  

 

2.1.5: πλσζηηζκόο ζε ρακειόκηζζα επαγγέικαηα 

Τπάνπμοκ ιζα ζεζνά απυ ελδβήζεζξ βζα ημ ζοκςζηζζιυ ηςκ βοκαζηχκ ζηα 

παιδθυιζζεα επαββέθιαηα. Οζ βοκαίηεξ εα πνέπεζ κα ζοκδοάζμοκ ηδκ 

αιεζαυιεκδ ενβαζία πμο πνμζθένμοκ ιε ηδκ άηοπδ ενβαζία δδθαδή ηζξ 

μζηζαηέξ εοεφκεξ. Συζμ μζ άκηνεξ υζμ ηαζ μζ βοκαίηεξ ημζκςκζημπμζμφκηαζ 

ιαεαίκμκηαξ ηδκ παναδμζζαηή ηαηακμιή ηςκ νυθςκ, πμο εέθμοκ ημκ άκηνα 

κα ενβάγεηαζ ηαζ ηδ βοκαίηα κα είκαζ κμζημηονά. Οζ μζηζαηέξ ενβαζίεξ ηαζ δ 

θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ είκαζ δ πνςηανπζηή εοεφκδ ηςκ βοκαζηχκ ηάηζ πμο 

ημοξ απμννμθά ιεβάθμ ιένμξ απυ ημ πνυκμ ημοξ ηαζ ηδκ εκενβδηζηυηδηα 

ημοξ, θζβμζηεφμκηαξ ηα πενζεχνζα βζα κα ακαγδηήζμοκ επαββεθιαηζηέξ 

εοηαζνίεξ ηαζ κα ζοκαβςκζζημφκ ημοξ άκηνεξ ιε ίζμοξ υνμοξ. Αοηυ ηζξ 
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ειπμδίγεζ απυ ημ κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ ακελανηδζία. (Xiu, 

Gunderson, 2014) 

Οζ δζαηνίζεζξ ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ βοκαζηχκ ηονζανπμφκ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ιμθμκυηζ πανμοζζάγμοκ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ απυ ημοξ άκηνεξ ζηζξ 

ζπμοδέξ ημοξ.(Τπδνεζία Δηδυζεςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, 2014) Οζ 

ενβμδυηεξ ζοιαάθθμοκ ζημκ ζοκςζηζζιυ αοηυ ηαεχξ ιεηαπεζνίγμκηαζ ηζξ 

ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ ιε ηνυπμοξ πμο ακηζααίκμοκ ζημ κυιμ εζδζηά υηακ 

ζοκηνέπμοκ ζμαανμί θυβμζ υπςξ βζα πανάδεζβια ιία εβηοιμζφκδ. (J.R. 

Carby-Hall, (1986) 

Πμθθέξ βοκαίηεξ δζαηυπημοκ ηδκ ηανζένα ημοξ βζα κα απμηηήζμοκ παζδζά ηαζ 

κα ηα ακαενέρμοκ. Η ζφβπνμκδ κμιμεεζία πνμαθέπεζ ηδκ πανμπή άδεζαξ 

ημηεημφ ηαζ βμκζηήξ άδεζαξ αθθά αοηά δεκ επανημφκ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ημοξ. Γζα κα ιπμνέζμοκ κα επζζηνέρμοκ ζηδκ ενβαζία ημοξ μζ 

βοκαίηεξ εα πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα ανμοκ πχνμοξ θφθαλδξ ηςκ παζδζχκ ημοξ, 

παζδζημφξ ή ανεθμκδπζαημφξ ζηαειμφξ, ημκηά ζημ εζζυδδιά ημοξ. Η έθθεζρδ 

ηςκ πνμζζηχκ αοηχκ ζηαειχκ βζα υθεξ ηζξ βοκαίηεξ ηζξ ελςεεί ζηδκ επζθμβή 

ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ. (Paul Smith,Peter Caputi Nadia Crittenden, (2012) 

Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ, παναηδνμφιε πςξ μζ βοκαίηεξ έπμοκ 

θζβυηενεξ εοηαζνίεξ βζα επαββεθιαηζηή επζιυνθςζδ ηαζ ηαηάνηζζδ, θζβυηενδ 

οπμζηήνζλδ, άνα ηαζ ζαθχξ ιεβαθφηενδ ακενβία.  

 

2.1.6: Μηζζνινγηθό ράζκα 

Μζα ζογήηδζδ έπεζ ηοηθμθμνήζεζ βφνς απυ ημ ιζζεμθμβζηυ πάζια ιεηαλφ ηςκ 

δφμ θφθςκ, δ μπμία είκαζ βκςζηή ςξ ημ «πάζια ηςκ ιζζεχκ ηςκ θφθςκ», ημ 

«πάζια ηςκ θφθςκ ζηα ηένδδ» ή «ανζεκζηυ- εδθοηυ-εζζμδδιαηζηέξ 

δζαθμνέξ», ηαζ δ μπμία ζοπκά ακαθένεηαζ ζηδ ιζζεμθμβζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

ηςκ δφμ θφθςκ δδθαδή ιεηαλφ ηςκ απμδμπχκ ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ, 

ιε αάζδ ηδ ιέζδ δζαθμνά ηςκ αηαεάνζζηςκ ςνζαίςκ απμδμπχκ υθςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ.(Violetta Khoreva,2011)  
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Η ίζδ ιεηαπείνζζδ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ έπεζ ηαεζενςεεί 

ζημ ανεηακζηυ δίηαζμ βζα ζπεδυκ 20 πνυκζα. Σμ Equal Pay Act ηέεδηε ζε 

πθήνδ ζζπφ ηαηά ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή ιε ηδκ ρήθζζδ ημο κυιμο Sex 

Discrimination ημ 1975 ηαζ ηνμπμπμζήεδηε ημ 1983 βζα κα επζηνέρεζ ηδκ 

ζζυηδηα ηςκ αιμζαχκ πνέπεζ κα γδηείηαζ ζε ζοβηνίζζιεξ υπζ ηαοηυζδιεξ εέζεζξ 

ενβαζίαξ. Απυ ηδ δεηαεηία ημο 1990, ςξ εη ημφημο, μζ ιζζεμθμβζηέξ δζαηνίζεζξ 

ζε αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ εα έπνεπε κα έπμοκ βίκεζ έκα πνάβια ημο 

πανεθευκημξ. Η μνζγυκηζα ζζυηδηα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ απαζηεί ελίζμο 

παναβςβζημφξ ενβαγυιεκμοξ πνμηεζιέκμο κα θαιαάκμοκ ίζδ αιμζαή, 

ακελάνηδηα απυ ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ ημ θφθμ, ηδκ δθζηία ή 

ηδ θοθή. Δπζπθέμκ, δ ηαηακμιή πυνςκ απαζηεί μζ ενβαγυιεκμζ πνμηεζιέκμο 

κα θάαμοκ έκα ιζζευ ίζμ ιε ημ πνμσυκ ηδξ αλίαξ ημοξ, έηζζ χζηε δ αβμνά 

ενβαζίαξ κα θεζημονβεί απμηεθεζιαηζηά, κα θαιαάκμοκ ίζδ αιμζαή. ε 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, εα πνέπεζ κα εκζζπφεηαζ ηάεε μιάδα δ μπμία ενβάγεηαζ 

ιε αιεζαυιεκδ ηαζ ιδ αιεζαυιεκδ ενβαζία, βζα ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ 

ηδ ζοζζχνεοζδ ακενχπζκμο ηεθαθαίμο. (Jennifer Leutwiler, Brian H. Kleiner, 

2003) 

Η βοκαζηεία ενβαζία ζηενείηαζ οθζηυ ακηίηνζζια ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηνζηή. Οζ 

ενεοκδηέξ πμο ιεθεημφκ ιζζεμθμβζηέξ ιεθέηεξ δζαπζζηχκμοκ έκα ηενάζηζμ 

πάζια ακάιεζα ζηδ βοκαζηεία ηαζ ακηνζηή ενβαζία. Πανυηζ εηηεθμφκ ηδκ ίδζα 

ενβαζία πμθθέξ θμνέξ μζ βοκαίηεξ οθίζηακηαζ απνμηάθοπηα θζβυηενμ εοκμσηή 

ιεηαπείνζζδ ιε άιεζεξ δζαηνίζεζξ.(Δονςπασηή Έκςζδ,2014) 

Αοηυ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ ζεζνάξ παναβυκηςκ, υπςξ ενβμδμηζηχκ 

πναηηζηχκ αθθά ηαζ ζοθθμβζηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ, πμο ηαεμνίγμοκ ημοξ 

ααζζημφξ ιζζεμφξ ζηα επαββέθιαηα ηαζ ζημοξ ηθάδμοξ. Τπάνπμοκ αηυια 

ακηζθήρεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ βοκαζηεία ενβαζία εεςνείηαζ ηαηχηενδξ 

αλίαξ απυ ηδκ ακηνζηή. Αηυια ημ πάζια ηςκ αιμζαχκ ιεηαλφ ηςκ θφθςκ 

έβηεζηαζ ζηδ ιζηνή ενβαζζαηή ειπεζνία ηαζ ζηδκ ιζηνυηενδ πνμτπδνεζία ηςκ 

βοκαζηχκ ζε ζπέζδ ιε εηείκδ ηςκ ακηνχκ. Σμ βοκαζηείμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ 

είκαζ κευηενμ ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ μζ βοκαίηεξ δζαηυπημοκ ηδκ 

ζηαδζμδνμιία ημοξ βζα μζημβεκεζαημφξ θυβμοξ. (Pierella Paci et al,1995)  
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Οζ βοκαίηεξ ενβάγμκηαζ ηονίςξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοιααηέξ 

ιε ηδκ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ηαζ έηζζ ηείκμοκ κα ενβάγμκηαζ θζβυηενεξ χνεξ, 

ίζςξ ηαζ ιε ιενζηή απαζπυθδζδ ηάηζ πμο ημοξ απμηθείεζ αοηυιαηα απυ ηζξ 

ορδθυιζζεεξ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. Η ραθίδα ημο ιζζεμθμβζημφ πάζιαημξ 

παναιέκεζ ιεβάθδ ηαεχξ εεςνείηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ιζηνυηενδ ζζπφ ζε 

επίπεδμ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ ιζζεχκ πςνίξ κα ιπμνμφκ κα πνμαμφκ ζημ 

ηθείζζιμ αοηήξ. 

Πνμηεζιέκμο κα ηθείζεζ αοηή δ ραθίδα ιεηαλφ ηςκ ακηνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ 

εα πνέπεζ κα δμεμφκ θφζεζξ ζε ααζζηά γδηήιαηα ηςκ βοκαζηχκ. Θα πνέπεζ κα 

ιπμνμφκ κα ιδκ δζαηυπημοκ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα, κα 

ιπμνμφκ κα επακεκηαπεμφκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ πςνίξ ηαιία οπμαάειζζδ 

ημο ιζζεμφ ημοξ ηαζ θοζζηά κα οπάνλεζ αεθηίςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ 

ελέθζλδξ,έπμκηαξ πνμμπηζηέξ πνμαβςβήξ. (D. Jamali, Y. Sidani, A. Kobeissi, 

2008) 

 

2.1.7: Μνξθέο άληζεο κεηαρείξηζεο  

Η ζζυηδηα ηςκ θφθςκ απμηεθεί ζηυπμ βζα ηάεε ζφβπνμκδ δδιμηναηία. Πανυθμ 

πμο δ ζζυηδηα απμηεθεί εειεθζχδεξ δζηαίςια, δοζηοπχξ μζ ακζζυηδηεξ 

ακάιεζα ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ ζημοξ άκηνεξ δεκ έπμοκ ζηαιαηήζεζ κα ηονζανπμφκ. 

οκήεςξ δ ημζκςκία ηαηαηνίκεζ ηδκ ζελμοαθζηή εθεοεενζυηδηα ηςκ βοκαζηχκ 

ηαζ παναηηδνίγεζ ηζξ δναζηήνζεξ έθδαεξ ιε ανηεηά πνμζαθδηζημφξ υνμοξ. 

Ακηίεεηα έκαξ ζδζαίηενα δναζηήνζμξ κεανυξ εκεαννφκεηαζ βζα ηδκ έκημκδ 

ζελμοαθζηή ημο δναζηδνζυηδηα ηαζ απμηεθεί ακηζηείιεκμ εαοιαζιμφ ηαζ απυ 

ζοκμιδθίημοξ ηαζ απυ άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. Αοηυ απμηεθεί έκακ άδζημ 

δζηηυ ημζκςκζηυ ηακυκα, μ μπμίμξ δζαζςκίγεζ ηζξ δζαηνζηέξ ηαοηυηδηεξ, ζε 

ακηνζηέξ ηαζ βοκαζηείεξ, ηαεχξ ηαζ ηα ζηενευηοπα. (Σζαμφζδ, 2006) 

Η άκζζδ ιεηαπείνζζδ ηςκ βοκαζηχκ εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηα Μέζα Μαγζηήξ 

Δκδιένςζδξ πμο δζανηχξ πανμοζζάγμοκ ηζξ βοκαίηεξ είηε ςξ ζφιαμθα ημο 

ζελ ιε πνμηθδηζηυ κηφζζιμ είηε ςξ πθάζιαηα νμιακηζηά ηαζ ααμήεδηα πμο 

πάκηα έπμοκ ημκ νυθμ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδξ κμζημηονάξ. Οζ 
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δζαθδιίζεζξ, ηα πενζμδζηά, δ ηδθευναζδ, ημ δζαδίηηομ απεοεφκμκηαζ αιζβχξ ζε 

αοηέξ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ βοκαζηχκ είηε πνμςεχκηαξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε 

ιυδα, δζαηνμθή, δίαζηα ηαζ lifestyle βζα ηδκ ιία ηαηδβμνία, είηε πνμςεχκηαξ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ θνμκηίδα ημο ζπζηζμφ, ημο ηήπμο, ηδ 

δζμνβάκςζδ βάιςκ ηαεχξ ηαζ ηδ ιαβεζνζηή. Πνμςεχκηαξ αοηέξ ηζξ δφμ 

εζηυκεξ δδιζμονβμφκηαζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ, μζ μπμίεξ απμηοπχκμκηαζ 

πμθφ εφημθα ζηδ ικήιδ ηςκ ακενχπςκ ηαζ δφζημθα ιπμνεί κα ακηζζηναθεί δ 

εζηυκα αοηή, πμο πνμςεείηαζ ιέζς ηςκ ΜΜΔ πμο ηυζμ έπμοκ εζζαάθθεζ ζηδ 

γςή ιαξ. (Σζαμφζδ, 2006) 

Οζ βοκαίηεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ άκηνεξ είκαζ αοηέξ πμο ηαηά ηφνζμ θυβμ 

δέπμκηαζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. ελμοαθζηή 

πανεκυπθδζδ ακαθένεηαζ ηαζ ζε θεηηζηή ηαζ ζε ζςιαηζηή ζοιπενζθμνά, 

ακεπζεφιδηδ απυ ημ πνυζςπμ, ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ απυ άημια ιε εέζεζξ ζζπφμξ, 

υπςξ δζεοεοκηέξ, πνμσζηάιεκμζ ηθπ, επζαάθθμκηαξ ηδκ ζζπφ ημοξ ηονίςξ ζε 

βοκαίηεξ ιε ακηάθθαβια ηδκ πνυζθδρδ ή ηδκ πνμαβςβή ημοξ ζε ιία ηαθφηενδ 

εέζδ. Σα άημια αοηά ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηςκ 

οθζζηαιέκςκ ημοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ, ζε πενίπηςζδ άνκδζδξ εη ιένμοξ ηςκ 

εοιάηςκ, εηθμαζζιμφξ, εηαζαζιμφξ, απεζθέξ ηαζ πζέζεζξ. (Σζαμφζδ, 2006) 

 

2.1.8: Καηεγνξηνπνίεζε έκθπισλ δηαθξίζεσλ 

Πμθθμί ζοββναθείξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ απμοζία ηςκ βοκαζηχκ απυ εέζεζξ 

εοεφκδξ ή δ ιδ πνμχεδζδ ημοξ απμδίδμκηαζ ζε δζαηνίζεζξ πμο βίκμκηαζ εζξ 

αάνμξ ημοξ. Οζ δζαηνίζεζξ αοηέξ ζοιααίκμοκ βζα πμθθμφξ θυβμοξ ηαζ ηονίςξ 

απμδίδμκηαζ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ ηςκ θφθςκ, ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ, ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ζημ 

δζαθμνεηζηυ δζμζηδηζηυ ζηοθ ηςκ δφμ θφθςκ. 

ε ένεοκεξ οπμζηδνίγεηαζ πςξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηονζανπεί ημ δζμζηδηζηυ 

ζηενευηοπμ. Σμ δζμζηδηζηυ ζηενευηοπμ είκαζ ιία ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ υηζ 

έκαξ δζμζηδηήξ είκαζ ηαζ απαναίηδηα άκηναξ. Οζ βοκαίηεξ πανυθμ πμο 
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ειθακίγμκηαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηέξ ςξ δζμζηδηζηά ζηεθέπδ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ανκδηζηά υπζ ιυκμ απυ ημοξ άκηνεξ αθθά ηαζ απυ ηζξ 

βοκαίηεξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ πςξ μζ οθζζηάιεκεξ 

δοζακαζπεημφκ κα εηηεθέζμοκ εκημθέξ απυ ιία βοκαίηα εεςνχκηαξ πςξ 

ιυκμ μζ άκηνεξ πνέπεζ κα έπμοκ δζμζηδηζημφξ νυθμοξ. Οζ βοκαίηεξ, μζ μπμίεξ 

ακαθαιαάκμοκ ορδθυααειεξ εέζεζξ δέπμκηαζ πζέζεζξ ηαζ απυ ημοξ ακχηενμοξ 

ηαζ απυ ημοξ οθζζηάιεκμοξ ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο απμηφπμοκ ζημοξ 

νυθμοξ ημοξ δέπμκηαζ ζζπονή ηνζηζηή ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ επίεεζδ. 

(Mihail,2006) 

Αοηυ ημ ζηενευηοπμ είκαζ πμο ειπμδίγεζ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζε 

ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. Η απμοζία ημοξ αοηή απυ αοηέξ ηζξ εέζεζξ έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδκ έθθεζρδ δζαζφκδεζδξ ιε πνυζςπα ελμοζίαξ, ηα μπμία εα 

ιπμνμφζακ κα ημοξ δχζμοκ ηδ δοκαηυηδηα βζα ιζα ιεθθμκηζηή πνμαβςβή, βζα 

ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ή ηδ βεκζηυηενδ ελέθζλδ ημοξ ζηδ δζμζηδηζηή ζενανπία. 

οκεπχξ μζ βοκαίηεξ ιέζς ημο δζμζηδηζημφ ζηενευηοπμο ζηενμφκηαζ υθςκ ηςκ 

εεηζηχκ ζοκεπεζχκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ απμεαννφκμκηαζ εζδζηά υηακ δεκ 

οπάνπεζ δ εκεάννοκζδ απυ ημ ίδζμ θφθμ. 

Γζαηνίζεζξ παναηδνμφκηαζ ηαζ ζημ δζμζηδηζηυ ζηοθ ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ 

βοκαζηχκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ. φιθςκα ιε ημκ Cooper (1992) ζε 

ένεοκα πμο δζελήβαβε επζζήιακε πςξ μζ άκηνεξ δζμζημφκ ιε υνβακμ ηδκ 

ηζιςνία, εκχ μζ βοκαίηεξ ιε ηδκ επζανάαεοζδ. Δλδβεί πςξ δ δβεζία ηςκ 

βοκαζηχκ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιεηαζπδιαηζζηζηή, δ μπμία εκεαννφκεζ ηδ 

ζοιιεημπή, ηδκ αιθίδνμιδ επζημζκςκία, ηδκ ζηήνζλδ ηςκ ζοκενβαηχκ, ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ ηζκήηνςκ, ηδ δζακμιή ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδκ ζοθθμβζηή 

ακαγήηδζδ θφζεςκ ζε πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ. Ακηίεεηα δ δβεζία ηςκ 

ακηνχκ παναηηδνίγεηαζ ςξ δζεηπεναζςηζηή δβεζία, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ 

απμκμιή ακηαιμζαχκ ή ηζιςνζχκ ακάθμβα ιε ηδκ απυδμζδ ηαζ βεκζηά βίκεηαζ 

δ πνήζδ ηδξ ελμοζίαξ ακαθυβςξ ιε ηδ εέζδ πμο ηαηέπμοκ. (Gill,2003) 

Η δζαπνμκζηή ηονζανπία ηςκ ακηνχκ ζηδ δζμίηδζδ έπεζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαφηζζδ 

ηδξ δζμίηδζδξ ιε ημ ακηνζηυ πνυηοπμ ηαζ ζηδκ εκηφπςζδ πςξ ιζα πεηοπδιέκδ 

ηαζ απμηεθεζιαηζηή δζμίηδζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ ζηενευηοπμ think manager-think 
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male. Οζ βναθεζμηναηζηέξ δμιέξ ηςκ μνβακχζεςκ είκαζ ηυζμ ζζπονέξ πμο ακ 

ηάπμζα ζηεθέπδ δεκ εέθμοκ κα εθανιυζμοκ αοηυκ ημκ ηνυπμ δζμίηδζδξ ηαζ 

ακαγδημφκ έκα πζμ δδιμηναηζηυ ζηζθ, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ, 

εεςνείηαζ υηζ οπμκμιεφμοκ ηαζ οπμζηάπημοκ ηζξ αλίεξ ημο ζοζηήιαημξ. Σα 

άημια αοηά, πμο ακαγδημφκ αοηυ ημκ πζμ δδιμηναηζηυ ηνυπμ δζμίηδζδξ, 

ζοκήεςξ δεκ πνμςεμφκηαζ πνμηεζιέκμο κα πάνμοκ ιζα πνμαβςβή. Αηνζαχξ 

επεζδή μζ βοκαίηεξ πνμςεμφκ αοηυ ημ ζηοθ δζμίηδζδξ βίκεηαζ θακενυ υηζ δεκ 

ημοξ δίκεηαζ δ εοηαζνία κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζμίηδζδ. (Mihail,2006)  

 

2.1.9: Γηαθνξέο ησλ δύν θύισλ 

Έκαξ επζηοπδιέκμξ manager πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ πνεζάγεηαζ κα δζαεέηεζ 

έκακ ζοκδοαζιυ παναηηδνζζηζηχκ υπςξ αολδιέκεξ θζθμδμλίεξ, εέθδζδ βζα 

επζηοπία, απμοζία ημο θυαμο ηαεχξ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ δζμζηδηζηυ ζηοθ. 

Τπμζηδνίγεηαζ δ άπμρδ, υηζ μ ιζηνυξ ανζειυξ ηςκ βοκαζηχκ ζε δζμζηδηζηέξ 

εέζεζξ μθείθεηαζ ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ. 

Έκα απαναίηδημ αημιζηυ παναηηδνζζηζηυ πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ έκα άημιμ 

είκαζ μζ πνμζςπζηέξ θζθμδμλίεξ ημο. Όζμ πζμ πμθθέξ θζθμδμλίεξ ηαζ εέθδζδ 

βζα επζηοπία έπεζ ημ άημιμ ηυζμ πζμ πμθφ επζδζχηεζ κα ηαηαηηήζεζ ιία ακάθμβδ 

εέζδ.  

Οζ βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνεξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηα 

παναπάκς παναηηδνζζηζηά. Καηά ηφνζμ θυβμ μζ δζαθμνέξ ημοξ εκημπίγμκηαζ 

ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ. Πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ βοκαίηεξ 

ηαηδβμνμφκηαζ υηζ αημθμοεμφκ δβεζία πνμζακαημθζζιέκδ ζημοξ ακενχπμοξ 

ηαζ ζοκεπχξ ακαπμηεθεζιαηζηή, εκχ μζ άκηνεξ ζε ιζα απμηεθεζιαηζηή δβεζία, 

παναηδνείηαζ πςξ δ ακδνζηή πθεζμρδθία ζηδκ δζμίηδζδ ηαζ δ ιζηνή πανμοζία 

ηςκ βοκαζηχκ ζε αοηή, ααζίγεηαζ ζηδκ ηαφηζζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηακμηήηςκ ιε 

ηδκ αννεκςπυηδηα, δ μπμία απμηεθεί ηαζ ηνζηήνζμ δζμζηδηζηήξ ακέθζλδξ. 

Η αννεκςπυηδηα έπεζ ηαοηζζηεί ιε ηδκ επζεεηζηυηδηα εκυξ αηυιμο. Έηζζ μζ 

βοκαίηεξ ηαηδβμνμφκηαζ πςξ δεκ είκαζ επζεεηζηέξ ή υηζ δεκ ιάπμκηαζ βζα κα 

επζηφπμοκ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ. Αοηυ πνεχκεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηζξ βοκαίηεξ 
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ηαζ είκαζ έκαξ θυβμξ πμο απμηοβπάκμοκ κα ακεθζπεμφκ ιε ημκ ίδζμ νοειυ ζηδ 

ζηάθα ηδξ ζενανπίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Απμδίδεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ υηζ έπμοκ 

δζάεεζδ βζα αοημπνμαμθή ηαζ δεκ βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα επζδίςλδ ηςκ 

ζηυπςκ ημοξ. ε ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ δεκ ακαδεζηκφμκηαζ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ ακηνχκ ιάκαηγεν ακηίεεηα πνμηφπηεζ πςξ 

δεκ πνέπεζ κα οπενημκίγμκηαζ μζ δζαθμνέξ ζηζξ ζηακυηδηεξ ημοξ ή ζηζξ 

ζοιπενζθμνέξ ημοξ. (Gill,2003)  

Η1.0: Οζ βοκαίηεξ είκαζ απμδεηηέξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

H1: Οζ βοκαίηεξ δεκ είκαζ απμδεηηέξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 

2.2: ηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

2.2.1: ηεξεόηππα 

Με ημκ υνμ ζηενευηοπα πενζβνάθμοιε βεκζηεφζεζξ πμο ηάκμοιε βζα 

πνυζςπα, ηα μπμία δεκ βκςνίγμοιε ή μιάδεξ ακενχπςκ πμο έπμοκ ημζκά 

παναηηδνζζηζηά.(Βαηυθα,2012)Σα ζηενευηοπα είκαζ βκςζηζηέξ 

ακαπαναζηάζεζξ πμο αθμνμφκ πμθφ βεκζηέξ πεπμζεήζεζξ αηυιςκ ή μιάδςκ 

βζα ζοβηεηνζιέκα άημια ή βζα άθθεξ μιάδεξ αηυιςκ. Σα ζηενευηοπα 

δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ εοκμσηυηδηά ημοξ έπμκηαξ άθθα εεηζηυ ηαζ άθθα 

ανκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ. οπκυηενα υιςξ, μζ πεπμζεήζεζξ αοηέξ είκαζ 

ανκδηζηέξ ηαζ δδιζμονβμφκ μναηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ. 

Ο υνμξ ζηενευηοπμ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Lippmann ζημ 

αζαθίμ ημο "Κμζκή βκχιδ" ημ 1922. Ο Lippmann οπμζηήνζλε πςξ ηα 

ζηενευηοπα είκαζ "εζηυκεξ", μζ μπμίεξ "δνμοκ ιέζα ζημ ηεθάθζ ιαξ" ηαζ 

απμηεθμφκ βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, πμο εηθνάγμκηαζ ηαζ δμιμφκηαζ ακάθμβα ιε 

ηδκ πνμζςπζηή άπμρδ ημο ηάεε πνμζχπμο (Γναβχκα,2004) 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα ζηενευηοπα είκαζ ιία ακάβηδ ημο ακενχπμο, βζα ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο ημζκςκζημφ ημο πενίβονμο, υπμο ηαζ δ δζηή ιαξ 
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πνμζςπζηή ηαοηυηδηα αθθά ηαζ δ ηαοηυηδηα ηςκ άθθςκ ακενχπςκ 

πνμζδζμνίγεηαζ ιε αάζδ ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζε ιία μιάδα. Όπςξ ακαθένεηαζ 

ηαζ ζηδ εεςνία ηδξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ, υθμζ μζ άκενςπμζ έπμοκ υπζ ιυκμ 

ηδκ ακάβηδ κα είκαζ ιέθδ ιζαξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ αθθά επζγδημφκ κα 

δζαηνίκμκηαζ ηαζ κα λεπςνίγμοκ απυ άθθα άημια. (Βαηυθα,2012) 

Η έκκμζα ζηενευηοπμ δδιζμονβεί έκα αίζεδια απμδμπήξ ή απυννζρδξ ιζαξ 

μιάδαξ ή εκυξ αηυιμο ιε πανάθθδθδ δδιζμονβία ζοβηζκδζζαηήξ ακηίδναζδξ. 

Σαοηυπνμκα δδιζμονβμφκηαζ ηαζ άθθεξ δζενβαζίεξ υπςξ αοεαίνεηδ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ.(Κμηηζκάηδ,2006) 

Σα ζηενευηοπα δζαδναιαηίγμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ γςή υθςκ ηςκ 

ακενχπςκ αθμφ επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαακυιαζηε ημκ ηυζιμ 

ηαζ ημοξ βφνς ιαξ. Πένα απυ ηδκ ηάζδ πμο έπεζ μ άκενςπμξ κα 

ηαηδβμνζμπμζεί ημοξ βφνς ημο ηαζ κα πνμζπαεεί μ ίδζμξ κα λεπςνίζεζ θαίκεηαζ 

πςξ οπάνπεζ δ ηάζδ ηα ζηενευηοπα κα επζαεααζχκμκηαζ ηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ 

μιάδεξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ οπυ ζηενεμηοπζηή απεζθή. Γζα πανάδεζβια ακ 

ηάπμζμξ, πμο ανίζηεηαζ ζε ιζα μιάδα ζηενεμηοπζηά απεζθμφιεκδ, ηάκεζ ιζα 

πνάλδ πμο επζαεααζχκεζ ημ ζηενευηοπμ ηυηε ηείκμοιε ηαζ ειείξ αθθά ηαζ μ 

ίδζμξ κα εκζζπφμοιε ημ ζηενευηοπμ. Ακ πάθζ δ πνάλδ δεκ ηαζνζάγεζ ιε ημ 

ζηενευηοπμ ηυηε ηδκ αβκμμφιε ηαζ ηείκμοιε κα ημ απμδίδμοιε ζε ηνίηα 

παναηηδνζζηζηά βζα κα ημ ααζίζμοιε ηάπμο.(Βαηυθα,2012) 

Σμ πνυαθδια πμο δδιζμονβμφκ ηα ζηενευηοπα είκαζ πςξ ιαξ ζηενμφκ 

εοεθζλία ηαζ εοηαζνίεξ κα βκςνίζμοιε ηαθφηενα ημοξ ακενχπμοξ πμο 

ανίζημκηαζ βφνς ιαξ, βζαηί ιυθζξ ημοξ παναηδνήζμοιε ημοξ 

ηαηδβμνζμπμζμφιε αοηυιαηα πςνίξ κα ημοξ δχζμοιε ηδκ εοηαζνία κα 

απμδείλμοκ ηδκ πναβιαηζηή ημοξ πνμζςπζηυηδηα. Ακ ηάπμζμξ οζμεεηήζεζ ιε 

πάεμξ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζηενευηοπμ πςνίξ κα ημ αιθζζαδηεί ηαευθμο ημ 

πζεακυηενμ είκαζ κα μδδβδεεί ζε ζμαανέξ εηδδθχζεζξ ιίζμοξ.(Βαηυθα,2012) 
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2.2.2: Δλεξγνπνίεζε ζηεξενηύπσλ 

Σα ζηενευηοπα εηθνάγμοκ ηζξ ημζκέξ πεπμζεήζεζξ ηςκ ιεθχκ ιζαξ μιάδαξ βζα 

άθθα άημια ηα μπμία δεκ ακήημοκ ζε αοηή. Όηακ εα εζπςεεί έκα ζηενευηοπμ, 

πςξ βζα πανάδεζβια μζ βοκαίηεξ δεκ ιπμνμφκ κα δζμζηήζμοκ ζςζηά, αηυια 

ηαζ ακ ηάπμζμξ πμο ακήηεζ ζηδκ μιάδα δεκ είκαζ πνμηαηεζθδιιέκμξ ζίβμονα 

εα είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ηζξ ζοθθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ ηδξ μιάδαξ ημο. Έηζζ 

θμζπυκ δ εκενβμπμίδζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ βκςζηζηέξ 

δζενβαζίεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ είηε εθεβπυιεκεξ είηε αοηυιαηεξ. Οζ 

αοηυιαηεξ δδιζμονβμφκηαζ αζοκείδδηα, δδθαδή ημ άημιμ ιπμνεί κα ζηεθηεί ημ 

ζηενευηοπμ αοηυ πςνίξ κα ημ έπεζ επζδζχλεζ. Ακηίεεηα μζ εθεβπυιεκεξ είκαζ 

ζηυπζιεξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηα άημια πμθφ ζοκεζδδηά. 

(Κμηηζκάηδ,2006) 

 

2.2.3 ηεξεόηππα ζρεηηθά κε ηα θύια ζην ρώξν εξγαζίαο 

Σα ζηενευηοπα πμο ιαξ εκδζαθένμοκ άιεζα ηαζ αοηά δδθαδή πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ είκαζ αοηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα δφμ θφθα. 

Τπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα ζηενευηοπα, ηα μπμία απμδίδμκηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ 

είκαζ πζμ ανκδηζηά απυ εηείκα πμο απμδίδμκηαζ ζημοξ άκηνεξ ημοθάπζζημκ 

ζημκ επζπεζνδζζαηυ πχνμ. Σα ζηενευηοπα αοηά είκαζ πμθφ ζζπονά ηαζ βζα ηα 

δφμ θφθα, πμο πμθθέξ θμνέξ ηαζ μζ ίδζεξ μζ βοκαίηεξ ακηί κα πνμζπαεήζμοκ 

κα ηα ηαηαπμθειήζμοκ θηάκμοκ ζημ ζδιείμ κα ηα εκζηενκίγμκηαζ ηαζ μζ ίδζεξ. 

Παναδμζζαηά μ άκηναξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ εεςνείηαζ πμθφ ζηακυξ, 

επζεεηζηυξ, ακελάνηδημξ, ηνφαεζ ηαθά ηα ζοκαζζεήιαηα ημο, ακηζηεζιεκζηυξ, 

επδνεάγεηαζ πμθφ δφζημθα, θζβμιίθδημξ, ηονίανπμξ, θζβμιίθδημξ ηαζ 

απυιαηνμξ. Ακηίεεηα δ βοκαίηα δεκ εεςνείηαζ ζδζαζηένςξ ζηακή, είκαζ υιςξ 

θζθζηή, οπμηεζιεκζηή, δεκ ηνφαεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ, επδνεάγεηαζ πμθφ 

εφημθα παναζφνεηαζ, εηδδθςηζηή, ηνοθενή ηαζ δίκεζ αάζδ ζηα ζοκαζζεήιαηα 

ηςκ άθθςκ ιζαξ ηαζ ηα ακηζθαιαάκεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ άκηνα μ μπμίμξ δεκ 

δίκεζ ζδιαζία ζηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ άθθςκ. 
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Με αάζδ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδμκηαζ ζηα δφμ θφθα, μζ 

βοκαίηεξ ζηεθέπδ δεκ εεςνμφκηαζ ημ ίδζμ ζηακέξ ιε ημοξ άκηνεξ ζοκαδέθθμοξ 

ημοξ ηαζ εεςνείηαζ πςξ έπμοκ ιεζςιέκεξ δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ οπάνπεζ ιζα ζζπονή ζεζνά 

ανκδηζηχκ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδ δζμίηδζδ.  

Σα θοθεηζηά ζηενευηοπα έπμοκ πενζβναθζηέξ ηαζ νοειζζηζηέξ ζδζυηδηεξ. Κάεε 

ιία απυ αοηέξ ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ θοθεηζηχκ ζηενεμηφπςκ αολάκμοκ ηζξ 

πνμηαηαθδπηζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ιπμνμφκ κα είλμοκ ηυζμ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ βοκαζηχκ υζμ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηανζένα 

ημοξ. (Heilman,2015) 

Σα πενζβναθζηά ζηενευηοπα ιαξ δείπκμοκ πχξ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνεξ 

ιμζάγμοκ. Ακηίεεηα ηα νοειζζηζηά ζηενευηοπα ιαξ οπμδεζηκφμοκ πχξ μζ 

άκηνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ. Η ζηακυηδηα ηςκ βοκαζηχκ κα 

ηενδίγμοκ απμδμπή ηαζ κα ηαηαηημφκ ορδθυηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ ζηδ 

δζμίηδζδ επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηα νοειζζηζηά αθθά ηαζ απυ ηα πενζβναθζηά 

ζηενευηοπα. Απυρεζξ βζα ημ πςξ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνεξ δζαθένμοκ είκαζ 

βκςζηά ςξ πενζβναθζηά ζηαηζζηζηά. Σμ βναθείμ πνεζάγεηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηςκ ακηνχκ εκχ δ δδιυζζα γςή πνεζάγεηαζ εηείκα ηςκ βοκαζηχκ. ημοξ άκηνεξ 

απμδίδμκηαζ παναηηδνζζηζηά υπςξ ακελάνηδημζ, δοκαιζημί, απμθαζζζηζημί εκχ 

ζηζξ βοκαίηεξ απμδίδμκηαζ παναηηδνζζηζηά υπςξ ακζδζμηέθεζα, θζθζηυηδηα η.α. 

Αοηά ηα δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά,πμο απμδίδμκηαζ ζηα δφμ θφθα 

παναηηδνίγμκηαζ ακηαβςκζζηζηά ηαζ θζθζηά.(Fiske, 1998) 

Γζα ηζξ βοκαίηεξ οπάνπεζ δ ακηίθδρδ υηζ είκαζ θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηέξ αθθά 

ηαθέξ εκχ μζ άκηνεξ εεςνμφκηαζ ακηαβςκζζηζημί αθθά θζβυηενμ ηαθμί. Σα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ακηνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηα 

πενζβναθζηά ζηενευηοπα είκαζ ζοκεπή ιε ηα ημζκςκζηά. Ακηζηείιεκα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βναθείμ υπςξ ηονζανπία, αοημκμιία, επίηεολδ η.α. είκαζ πζμ 

πζεακά κα εθανιμζημφκ απυ ημοξ άκηνεξ εκχ δ οπμπχνδζδ, μζ 

ζοκαζζεδιαηζημί δεζιμί ηαζ δ ηνοθενυηδηα είκαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ 

βοκαζηχκ. 
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 Αηυια ηαζ ιε ηζξ αθθαβέξ πμο έπμοκ επέθεεζ ζημοξ νυθμοξ ηςκ θφθςκ ηαζ 

ζηζξ ζηάζεζξ αοηχκ ηαηά ηαζνμφξ ηα πενζβναθζηά ζηενευηοπα ιέκμοκ 

αλζμζδιείςηα ζηαεενά. Σα πενζβναθζηά ζηενευηοπα επδνεάγμοκ ημ πςξ μζ 

βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνεξ παναηηδνίγμκηαζ υπζ ιυκμ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ αθθά ηαζ 

ζηδκ ημζκςκία ηαζ ημ μζηζαηυ πενζαάθθμκ. Πανυθμ ημκ αολακυιεκμ ανζειυ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, υπςξ ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ημοξ ζε εέζεζξ 

ζζπφμξ ηαζ δζμίηδζδξ, δεκ έπμοκ ιεζςεεί μζ ζηενεμηοπζηέξ παναδμπέξ βζα ημ 

πςξ μζ βοκαίηεξ είκαζ. Αοηέξ μζ εηηεκχξ δζαδεδμιέκεξ απυρεζξ βζα ηζξ βοκαίηεξ 

ηαζ ημοξ άκηνεξ ιπμνμφκ κα έπμοκ εονείεξ επζπηχζεζξ. Σα πενζβναθζηά 

δεδμιέκα πνδζζιεφμοκ ςξ ζοκημιεφζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία εκηοπχζεςκ βζα 

ηα άημια. Σα ζηενευηοπα αζημφκ επζννμή πςνίξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ 

ακηίηηοπμ (Heilman,2015) 

Τπάνπεζ δ απυδεζλδ υηζ ηα ζηενευηοπα εκενβμπμζμφκηαζ αοηυιαηα βζα έκα 

άημιμ, ημ μπμίμ ακήηεζ ζε έκα ζηενεμηοπζηυ βηνμοπ πςνίξ κα είκαζ δεδμιέκμ 

υηζ εα εκενβήζεζ ηαηά αοημφ ημο αηυιμο. Οζ άκενςπμζ ζοπκά είκαζ 

απθδνμθυνδημζ βζα ημκ ακηίηηοπμ πμο έπμοκ ηα ζηενευηοπα ζηζξ απυρεζξ 

ημοξ βζα έκα ιέθμξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαηδβμνίαξ ηαζ ημ απμηέθεζια αοηχκ 

ηςκ απυρεςκ ζηδκ ηνζηζηή ημοξ υπςξ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ δζθμνμφιεκςκ 

ζοιπενζθμνχκ. Δπεζδή ηα ζηενευηοπα είκαζ εονέςξ απμδεηηά, 

εκενβμπμζμφκηαζ αοηυιαηα ηαζ αζημφκ ιεβάθδ επζννμή ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ηα πενζβναθζηά ζηενευηοπα έπμοκ αλζμζδιείςηδ ζηακυηδηα κα ηονζανπήζμοκ 

ζηδκ εζηυκα ημο αηυιμο. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ηα πενζβναθζηά παναηηδνζζηζηά 

είκαζ πάκημηε επζηνζηζηά ιε ηζξ βοκαίηεξ πανυθα αοηά πνέπεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ μζ παναηηδνζζιμί πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ζηενευηοπα δεκ πνμηαθμφκ 

πάκημηε ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα απμδεζηκφεηαζ πςξ μζ 

βοκαίηεξ θαιαάκμοκ υθα αοηά ηα παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ απμδίδμκηαζ υπζ 

ιυκμ απυ ηα πενζβναθζηά ζηενευηοπα αθθά βεκζηά. 

Σα πενζβναθζηά ζηενευηοπα βζα ηζξ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 

πνμαθήιαηα ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ επεζδή οπάνπεζ δ ακηίθδρδ υηζ 

οπάνπεζ έθθεζρδ πνμζανιμβήξ ακάιεζα ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 

ηςκ οπμηζεέιεκςκ απαζηήζεςκ ηδξ εέζδξ. 
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Αοηυ δδιζμονβεί πμθφ ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα ζηζξ βοκαίηεξ πνμηεζιέκμο 

κα ηενδίζμοκ πνυζααζδ ζε ορδθέξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. Οζ ζδζυηδηεξ αοηέξ είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα δμοθεζέξ πμο είκαζ ακχηενεξ ζηδκ ζηάθα ηδξ ζενανπίαξ ηαζ 

επδνεάγμοκ ημ ζηενευηοπμ think manager-think male. (Heilman,2015) 

Υαναηηδνζζηζηά απαναίηδηα βζα ηδκ επζηοπία ζε αοηέξ ηζξ εέζεζξ είκαζ δ 

απμθαζζζηζηυηδηα, δ ακημπή, ηαζ μζ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ - ηα παναηηδνζζηζηά 

αοηά είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ζηενευηοπα ηςκ ακδνχκ, αθθά υπζ ιε ηα 

ζηενευηοπα ηςκ βοκαζηχκ. Καηά ζοκέπεζα, μζ βοκαίηεξ ζοπκά πζζηεφεηαζ υηζ 

είκαζ αηεθείξ ζηα πνμζυκηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ επζηοπία ζε εέζεζξ 

ακχηενμο επζπέδμο (Schein, 2001) 

Σα ζηενευηοπα ηςκ θφθςκ δεκ είκαζ ιυκμ πενζβναθζηά, ιπμνμφκ επίζδξ κα 

είκαζ ηαζ νοειζζηζηά-πενζμνζζηζηά. Γδθαδή, υπζ ιυκμ κα πανέπμοκ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πςξ είκαζ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ 

άκδνεξ, αθθά επίζδξ κα πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ εα έπνεπε 

κα είκαζ. Σα νοειζζηζηά ζηενευηοπα οπαβμνεφμοκ ηζ παναηηδνζζηζηά ηαζ 

ζοιπενζθμνέξ είκαζ ηαηάθθδθα βζα άημια απυ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ. Τπάνπεζ 

ιζα ηαθή ζοιθςκία ηδξ επζηάθορδξ ιεηαλφ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ 

πενζμνζζηζηχκ ηαζ πενζβναθζηχκ ζημζπεία ηςκ ζηενεμηφπςκ ηςκ θφθςκ, ιε ηα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηάεε θφθμ κα 

είκαζ ηα ιυκα πμο απμηζιχκηαζ εεηζηά. 

Οζ ιδ παναδμζζαηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηαηά επέηηαζδ μζ βοκαίηεξ 

αλζμθμβμφκηαζ θζβυηενμ εοκμσηά απυ υηζ εηείκεξ, μζ μπμίεξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ 

ζε έκακ πζμ παναδμζζαηυ ηνυπμ, υπςξ ''κμζημηονέξ'' ή ''θειζκίζηνζεξ''. Έηζζ, μζ 

βοκαίηεξ πμο πανααζάγμοκ ημοξ ηακυκεξ ζπεηζηά ιε πενζμνζζηζηή εδθοηυηδηα 

ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, ακηζιεηςπίγμοκ πμζκέξ πμο είκαζ πζεακυ κα 

ιεηαθένμοκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Όηακ ιζα βοκαίηα ακηαβςκίγεηαζ επζεεηζηά βζα 

ιζα δζεοεοκηζηή εέζδ ζημκ μνβακζζιυ ηδξ, εκενβεί ακελάνηδηα ηαζ 

ακηαβςκζζηζηά, ηάηζ πμο πανααζάγεζ ηα ηαεμδδβδηζηά ζηενευηοπα ηςκ θφθςκ 

βζα ηζξ βοκαίηεξ. ηδ ζοκέπεζα, είκαζ πζεακυ κα αζχζεζ ηδκ απμδμηζιαζία ηαζ ηζξ 

επαηυθμοεεξ ημζκςκζηέξ ηονχζεζξ βζα αοηή ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ακηζδνάζεζξ 

πμο δοκδηζηά ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ηδξ. Οζ 
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βοκαίηεξ πμο ειθακίγμοκ απμηθίκμοζα ζοιπενζθμνά υζμκ αθμνά ημ ζηοθ 

δβεζίαξ, επζημζκςκίαξ ηαζ αοημπνμαμθήξ ανέεδηε κα οπμζημφκ ηονχζεζξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ. Όπμζεξ έπμοκ αοηανπζηυ ζηοθ δβεζίαξ, ημ μπμίμ απμηθίκεζ 

απυ ηα ηαεμνζζιέκα πνυηοπα πμο εέθμοκ ηζξ βοκαίηεξ κα είκαζ ιδ-επζεεηζηέξ 

έπμοκ οπμζηεί επίζδξ ηονχζεζξ. Έκα αοηανπζηυ ζηοθ δβεζίαξ πνμμνίγεηαζ βζα 

ημοξ άκδνεξ ηαζ υπζ βζα ηζξ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ έκα πζμ 

δδιμηναηζηυ ζηοθ. Μζα άθθδ πηοπή ημο ζηοθ δβεζίαξ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ πεζεανπμφκ ηα δφμ θφθα. Οζ βοκαίηεξ δβέηεξ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ 

κα πεζεανπμφκ ημοξ οθζζηαιέκμοξ. Καζ μζ δφμ αοηέξ ζοιπενζθμνέξ δείπκμοκ 

υηζ μζ βοκαίηεξ ηζιςνμφκηαζ βζα ηδκ άζηδζδ δβεζίαξ εκχ μζ άκηνεξ 

ακηαιείαμκηαζ. (Heilman,2015) 

Οζ βοκαίηεξ, ιε απθά θυβζα, δεκ πνέπεζ κα οπενέπμοκ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ 

ζηα ηαεήημκηα απυ ημοξ άκηνεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πανά ηδκ επζηοπία ημοξ 

ιπμνεί κα είκαζ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ ζε μνβακςηζηυ 

επίπεδμ, υηακ πανεμφκ μζ απμθάζεζξ ζηαδζμδνμιίαξ.  

 

2.2.5 Πξνθαηαιήςεηο 

Η πνμηαηάθδρδ μνίγεηαζ ςξ ιία ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηα ιέθδ ιζαξ 

ημζκςκζηήξ μιάδαξ, δ μπμία ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ μιάδα.( Κμηηζκάηδ,2006) Αοηή δ ανκδηζηή ζηάζδ ααζίγεηαζ ζηζξ 

θήιεξ ηαζ υπζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ αθθάγμοκ ηάεε θμνά πμο ένπμκηαζ 

ακηζιέηςπεξ ιε ηαζκμφνζεξ πθδνμθμνίεξ. Οζ πνμηαηαθήρεζξ είκαζ άθθμηε 

εοκμσηέξ ηαζ άθθμηε ελαζνεηζηά ανκδηζηέξ. Οζ εοκμσηέξ αθμνμφκ μιάδεξ μζ 

μπμίεξ ζοκδέμκηαζ πμθφ ζηεκά, εκχ μζ ανκδηζηέξ αθμνμφκ άθθεξ μιάδεξ.  

φιθςκα ιε ημκ Allport μζ πνμηαηαθήρεζξ είκαζ ααζζζιέκεξ ζε ιζα παβζςιέκδ 

ηαζ θακεαζιέκδ εζηυκα ηαζ ιεηαθνάγεηαζ ςξ ακηζπάεεζα. Οζ ακηζπάεεζεξ αοηέξ, 

ιπμνμφκ κα εηθναζημφκ απυ έκα άημιμ απέκακηζ ζε άημια ή μιάδεξ πμο 

είκαζ δζαθμνεηζηέξ. (Dovinio,1996) 

Σμ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ υθα ή πενζζζυηενα παναηηδνζζηζηά ηάπμζμο 

ζηενεμηφπμο έπμοκ ανκδηζηή ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ μκμιάγεηαζ απυ ημοξ 
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ημζκςκζημφξ ροπμθυβμοξ ςξ πνμηαηάθδρδ.(Κμηηζκάηδ,2006) Έκα 

πνμηαηεζθδιιέκμ άημιμ ιε ιζα ημζκςκζηή μιάδα εεςνεί πςξ υθα ηα ιέθδ ηδξ 

έπμοκ ημζκά ηαζ μιμζμβεκή παναηηδνζζηζηά ηαζ ηα αλζμθμβεί πάκημηε ανκδηζηά 

ιε ζοκέπεζα κα ημοξ θένεηαζ επενζηά. 

Σμ άημιμ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ ηδκ πνμηαηάθδρδ ηδκ δζαηδνεί, ηδ δζαδίδεζ ηαζ 

ηδκ αζηζμθμβεί. Ακηίεεηα ηα άημια πμο οθίζηακηαζ ηζξ πνμηαηεζθδιιέκεξ 

ζοιπενζθμνέξ δεκ ιπμνεί κα ακαηνέρεζ ημ ανκδηζηυ ηθίια πμο επζηναηεί ηαζ 

ηδκ επζεεηζηυηδηα ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Οζ πνμηαηαθήρεζξ ζοιααίκμοκ 

ζοκεζδδηά ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζηενευηοπα ηα μπμία ζοιααίκμοκ ηάης απυ 

αζοκείδδηεξ δζενβαζίεξ. 

 

2.2.6 Αίηηα πξνθαηαιήςεσλ 

Κάπμζεξ μιάδεξ βίκμκηαζ εοημθυηενα εφιαηα πνμηαηαθήρεςκ, βζαηί 

ζπδιαηίγμκηαζ απυ έκημκεξ ημζκςκζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ εκχ ηαοηυπνμκα 

έπμοκ παιδθή εέζδ ζζπφμξ ζηδκ ημζκςκία. Σέημζεξ μιάδεξ βζα πανάδεζβια 

είκαζ αοηέξ πμο ααζίγμκηαζ ζημ θφθμ, ζηδκ δθζηία, ηζξ ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ 

ηθπ. Οζ πενζζζυηενεξ πνμηαηαθήρεζξ ααζίγμκηαζ ζηδκ εεκυηδηα ηαζ ζημ θφθμ. 

Μζα ζμαανή πνμηαηάθδρδ είκαζ ηαζ αοηή ημο ζελζζιμφ. Οζ δζαηνίζεζξ ιε αάζδ 

ημ θφθμ πμο ζοιααίκμοκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ απμδίδμοκ παναηηδνζζηζηά 

ζημοξ άκηνεξ υπςξ ζηακυηδηα, απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ ακελανηδζία εκχ ζηζξ 

βοκαίηεξ εοαζζεδζία, ιεβαθφηενδ εηθναζηζηυηδηα ηαζ εηθναζηζηυηδηα ηάηζ 

πμο πνμηαηαθαιαάκεζ πςξ μζ βοκαίηεξ δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ δζμίηδζδ. 

(Κμηηζκάηδ,2006) 

Φοπμθυβμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ μζ πνμηαηαθήρεζξ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο εκχ ηάπμζμζ άθθμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ είκαζ εέια 

ιάεδζδξ ηαζ παζδείαξ. Οζ βμκείξ, ημ ζπμθείμ ηαζ μ πμθζηζζιζηυξ πενίβονμξ είκαζ 

ααζζηυηενμζ ποθχκεξ πνμηεζιέκμο έκα άημιμ κα ιδκ ακαπηφζζεζ 

πνμηαηαθήρεζξ απέκακηζ ζε ιέθδ άθθςκ μιάδςκ. 
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2.2.7 Μείσζε πξνθαηαιήςεσλ 

Η ιείςζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ αθθαβή ηςκ 

ζηενεμηφπςκ ηαζ ιε ηδκ επαθή ηςκ μιάδςκ ιε άθθεξ μιάδεξ. Η αθθαβή υιςξ 

ηςκ ζηενεμηφπςκ είκαζ ιία πμθφ δφζημθδ δζαδζηαζία, αθμφ ηα ζηενευηοπα 

δδιζμονβμφκ πνμζδμηίεξ ηαζ επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ πμο ζηεθηυιαζηε. 

Έκαξ αηυια ηνυπμξ κα ιεζςεμφκ μζ πνμηαηαθήρεζξ είκαζ ιε ηδκ επαθή ηςκ 

ιεθχκ απυ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ. Οζ θακεαζιέκεξ ή εθθζπείξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηα ιέθδ άθθςκ μιάδςκ απμηεθμφκ ιμκυδνμιμ ηαζ βζα ηα ζηενευηοπα ηαζ βζα 

ηζξ πνμηαηαθήρεζξ. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ επαθή ηςκ μιάδςκ δεκ μδδβεί 

πάκημηε ζηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα αθμφ έπεζ παναηδνδεεί πςξ ιπμνεί κα 

οπάνλεζ υλοκζδ ζπέζεςκ. Η ιείςζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ πνμτπμεέηεζ ηδκ 

ζοκενβαζία ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηςκ εεζιχκ, ηδκ ζοκενβαζία ηςκ ιεθχκ ηάεε 

μιάδαξ ηαεχξ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα βκςνζιίαξ ημοξ. (Κμηηζκάηδ,2006)  

Η2.0: Οζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ειπμδίγμοκ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ 

ενβαζζαηυ πχνμ. 

Η2: Οζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ δεκ ειπμδίγμοκ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ 

ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. 

2.3: Σν θαηλόκελν ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» 

Η «βοάθζκδ μνμθή» έβζκε έκαξ δδιμθζθήξ υνμξ ιεηά ηδ πνήζδ ημο ζηδκ 

εθδιενίδα The Wall Street Journal απυ ημοξ 

δδιμζζμβνάθμοξ Carol Hymowitz ηαζ Timothy Schellhardt ημ 1986. Δίκαζ ιζα 

ηαεδιενζκή ιεηαθμνά πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ημ αυναημ 

ειπυδζμ ιπνμζηά απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο επζδζχημοκ κα ηζκδεμφκ πνμξ ηα 

επάκς ζηζξ μνβακςηζηέξ ζενανπίεξ (Powell, 2012). Οζ Hymowitz 

ηαζ Schellhardt έβναρακ υηζ μζ θίβεξ εηείκεξ βοκαίηεξ πμο ζηαεενά ακένπμκηαζ 

ζηζξ ααειίδεξ ηδξ ζενανπίαξ, λαθκζηά θίβμ πνζκ παηήζμοκ ηδκ ημνοθή 

“ζοκηνίαμκηαζ” ηαζ ζηαιαημφκ επάκς ζε έκα αυναημ ειπυδζμ ζακ ιζα “βοάθζκδ 

μνμθή”, ακ ηαζ αθέπμοκ ηζ ηζξ ειπμδίγεζ κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ ημνοθή. ηυπμξ 

αοηχκ είκαζ κα πενζβνάρμοκ ηα ηεπκδηά ή αυναηα ειπυδζα ααζζζιέκα ζε 

απυρεζξ ηαζ πνμηαηαθήρεζξ, πμο επζαναδφκμοκ ή ζηαιαημφκ ηδκ 
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επαββεθιαηζηή ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ ακχηενεξ ηαζ ακχηαηεξ εέζεζξ ηδξ 

ζενανπίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Δηηυξ απυ ημκ υνμ «βοάθζκδ μνμθή», ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ πνμηαεεί ηαζ άθθεξ 

μκμιαζίεξ υπςξ  «μθζζεδνυξ ζηφθμξ», «πνμζηαηεοηζηή αζπίδα», 

«ηζζιεκηέκζα μνμθή», «θνάβια ζηδκ ημνοθή ». Πανά ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ζηδκ μκμιαζία ημο θαζκμιέκμο υθμζ μζ ζοββναθείξ ηάκμοκ ιζα 

ημζκή παναδμπή ηαζ αοηή είκαζ δ οπμεηπνμζχπδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ 

ακχηενεξ ζενανπζηά εέζεζξ. Αοηυ δεκ ζοιααίκεζ απυ θάεμξ πνμζςπζηέξ 

επζθμβέξ ηςκ βοκαζηχκ ή απμηοπζχκ αθθά είκαζ απμηέθεζια ημζκςκζηχκ ηαζ 

δζανενςηζηχκ θναβιχκ πμο μνεχκμκηαζ ιπνμζηά ζηζξ βοκαίηεξ.(Korac-

Kakabadse & Kouzmin, 1997) 

Οζ ημζκςκζημί επζζηήιμκεξ πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ «βοάθζκδ μνμθή» (glass 

ceiling) βζα κα πενζβνάρμοκ ηα αυναηα ειπυδζα πμο ιπθμηάνμοκ ηδκ 

πνυζθδρδ, ηδκ πνμαβςβή ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ αηυιςκ πμο ηαηά 

ηα άθθα δζαεέημοκ ηα ηοπζηά πνμζυκηα, αθθά δεκ πνμςεμφκηαζ ελαζηίαξ ημο 

βέκμοξ ημοξ, ηδξ θοθήξ ημοξ ή ηδξ εεκζηήξ ημοξ πνμέθεοζδξ. 

οβηεηνζιέκα «βοάθζκδ μνμθή» απμηαθείηαζ δ δζαημπή ζηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ηανζέναξ ηςκ βοκαζηχκ, αηνζαχξ πνζκ θεάζμοκ ζηδκ ημνοθή ηδξ δβεζίαξ, 

ελαζηίαξ ηςκ ειπμδίςκ πμο μνεχκμκηαζ ηαζ ηαεζζημφκ άκζζδ ηδκ πεναζηένς 

πνυμδυ ημοξ. Ο οπμθμβζζιυξ ημο εφνμοξ ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» 

απμηοπχκεζ ημ ααειυ δοζημθίαξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ βοκαίηεξ 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαθένμοκ κα πνμςεήζμοκ ηδκ ηανζένα ημοξ ζε επίπεδα 

ακηίζημζπα ιε αοηά ηςκ ακδνχκ ζοκαδέθθςκ ημοξ (Νηενιακάηδξ, 2004). 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ έθθεζρδ βοκαζηχκ πμο ηαηέπμοκ 

δβεηζηέξ ηαζ ακχηενεξ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζε πμθθμφξ ημιείξ, αθθά ζδζαίηενα 

ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή (Okimoto ηαζ Brescoll, 2010). Μζα 

δδιμθζθήξ πεπμίεδζδ είκαζ υηζ δ δβεζία ηαζ δ επζηοπία είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε 

έκα άημιμ πμο έπεζ ηδκ «ζςζηή μοζία». Οζ Eagly ηαζ Carli οπμζηδνίγμοκ υηζ 

ιε ημ κα ηαηδβμνμφιε ηζξ δζαθμνέξ ηςκ θφθςκ βζα ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ζε μνβακζζιμφξ μδδβεί ζηδκ απανάδεηηδ 
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άπμρδ υηζ μζ βοκαίηεξ είκαζ ηα "θάεμξ πνάβιαηα" ηαζ μζ θάεμξ μοζίεξ βζα ηζξ 

δβεηζηέξ εέζεζξ.  

Οζ βοκαίηεξ ζηδκ Δονχπδ ελαημθμοεμφκ κα ιδκ έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ 

ακχηαηεξ ααειίδεξ ηδξ ζενανπίαξ ηυζμ ζηδκ πμθζηζηή υζμ ηαζ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ, πανά ηδ ιαγζηή ημοξ είζμδμ. ημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ηα εκκέα 

δέηαηα ηςκ ιεθχκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ είκαζ άκδνεξ, υπςξ ελάθθμο 

ηαζ ηα δφμ ηνίηα ηςκ επζηεθαθήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Όπςξ ακαθένεζ μ Mavin (2000) μ υνμξ «βοάθζκδ μνμθή» πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα πενζβνάρεζ υθεξ ηζξ απμβμδηεφζεζξ πμο δμηζιάγμοκ μζ βοκαίηεξ ζε υθα ηα 

επίπεδα δζμίηδζδξ ηαζ επζεοιμφκ κα λεπενάζμοκ, αθθά ειπμδίγμκηαζ απυ έκα 

αυναημ ειπυδζμ. Οζ ζηάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ, μζ μιαδζηέξ ηαζ μζ αημιζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ, δ έθθεζρδ οπμζηήνζλδξ ηςκ βοκαζηχκ απμηεθμφκ ιενζημφξ 

απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο δδιζμονβμφκ ηαζ εκζζπφμοκ ηα ειπυδζα βφνς ηαζ 

πάκς απυ ηδκ επαββεθιαηζηή ελέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ. Χξ ειπυδζα ζηδκ ελέθζλδ 

ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα εεςνδεμφκ μζ πμθζηζζηζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ, ηα ζηενευηοπα ηςκ θφθςκ ηαζ μζ ζηάζεζξ εκάκηζα ζηζξ 

βοκαίηεξ. Δπζπθέμκ δ φπανλδ ακεπίζδιςκ δζηηφςκ ακδνχκ ηείκμοκ κα 

απμηθείμοκ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηζξ ακχηενεξ εέζεζξ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζενανπίαξ 

είκαζ έκα αηυια ειπυδζμ. 

 Πανάθθδθα, δ Davidson ηαζ δ Burke (1994) ακαθένμοκ ζπεηζηά ιε ηδ παιδθή 

ακηζπνμζχπεοζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ δζμίηδζδ υηζ πνμηαθείηαζ ηαζ απυ ηζξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ έθθεζρδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ζηάζεςκ, ζοιπενζθμνχκ, δελζμηήηςκ ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

βοκαζηχκ βζα δζμζηδηζηέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ζηδκ πνμηαηάθδρδ, 

ζηδ δζάηνζζδ ηαζ ζηα ζηενευηοπα ηςκ βοκαζηχκ ςξ δζμζηδηζηά ηαζ δζεοεοκηζηά 

ζηεθέπδ. Σμ δζηαίςια πνμχεδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηα ακχηενα δζμζηδηζηά 

ζπήιαηα, δεκ ακαβκςνίγεηαζ ζημ ααειυ πμο ακαθμβεί ζηζξ ενβαγυιεκεξ, ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ έπμοκ ηδκ ίδζα ακηζιεηχπζζδ απυ ημοξ ιάκαηγεν υηακ 

ένπεηαζ δ ζηζβιή ηδξ πνμαβςβήξ ημοξ. Η δζηαζμθμβία πμο ζοκήεςξ 

πνμαάθθεηαζ, είκαζ υηζ μζ βοκαίηεξ ενβαγυιεκεξ, είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ 

μζημβέκεζα αθθά δεκ έπμοκ ημ ίδζμ ιενίδζμ εοεφκδξ ςξ πνμξ ημ αζμπμνζζηζηυ 



35 
 

ημιιάηζ, ημ μπμίμ ηαηά ηφνζμ θυβμ ααναίκεζ ημοξ άκηνεξ. Η ακηίθδρδ αοηή, 

θαίκεηαζ κα εκζζπφεηαζ απυ ηδ ζοκεπή δζαιάπδ ηςκ βοκαζηχκ ιε ημοξ άκδνεξ, 

ζπεηζηά ιε ημ πμζμξ έπεζ ημκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ. Ακ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

θακεαζιέκδ ακηίθδρδ, πανυθα αοηά αοηυ μδδβεί ημοξ ιάκαηγεν κα αθέπμοκ 

ανκδηζηά ηδκ ακαννίπδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ζενανπία ηςκ επζπεζνήζεςκ. Οζ 

βοκαίηεξ έπμοκ κα απμδείλμοκ ηδκ ζηακυηδηα ημοξ ζημ επαββεθιαηζηυ ημιιάηζ, 

κα είκαζ ζςζηέξ απέκακηζ ζηζξ μζημβεκεζαηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα ακηαβςκίγμκηαζ ηαζ ημοξ άκηνεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ζε 

εκδεπυιεκδ πνμαβςβή. 

Ονζζιέκμζ ιεθεηδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ βοάθζκδ μνμθή ςξ ιεηαθμνά δεκ 

είκαζ πθέμκ ηαηάθθδθδ, ηαεχξ μζ βοκαίηεξ έπμοκ επζηφπεζ ιζα ζεζνά απυ 

ακχηενεξ εέζεζξ δβεζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εέζεςκ δβεζίαξ ζε 

εεκζηυ επίπεδμ. Καηά ζοκέπεζα, μζ πζμ αηνζαείξ ιεηαθμνέξ εεςνμφκηαζ μ 

«Λααφνζκεμξ» υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ μζ Eagly ηαζ Carli εκχ μζ 

Bendl ηαζ Schmidt μκμιάγμοκ ηδ ιεηαθμνά αοηή ςξ «θθεβυιεκμξ 

ημίπμξ». Ο Browne (1998), οπένιαπμξ ηδξ ελεθζηηζηήξ ροπμθμβίαξ δζαηοπχκεζ 

ηδκ άπμρδ υηζ μζ βοκαίηεξ βεκζηά δεκ έπμοκ ηδκ πνμδζάεεζδ βζα δβεζία ηαζ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ πζμ ηαηάθθδθδ εηζηέηα εα είκαζ "αναπκμΰθακημ ηααάκζ" 

επεζδή ημ ειπυδζμ ζημ πχνμ ενβαζίαξ οθίζηαηαζ ιυκμ βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο 

δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκεξ κα ημ ζπάζμοκ. Μενζηέξ θμνέξ, ιζα κέα ιεηαθμνά 

πνδζζιμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημκ επαββεθιαηζηυ ημιέα. Γζα πανάδεζβια, ημ 

«πθελζβηθάξ ηααάκζ» πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηδκ Αοζηναθζακή Βζμιδπακία 

ημ 2011, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ακαθενυιεκμ ζηζξ βοκαίηεξ ζημκ πχνμ 

ηδξ αζμιδπακίαξ. Σμ «ηααάκζ πυνημ» πενζβνάθεζ ηδ ζπακζυηδηα ηςκ βοκαζηχκ 

δβεηχκ ζηζξ βεςνβζηέξ μνβακχζεζξ. Κάπμζεξ άθθεξ πνμζανιμβέξ ηδξ 

ιεηαθμνάξ «βοάθζκδ μνμθή» εζηζάγμοκ ζηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ βζα 

ηζξ βοκαίηεξ ζε έκα εονφ θάζια ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ημοξ. (Smith et al,2012) 

 Αοηέξ μζ εεςνίεξ ηαζ μζ ιεηαθμνέξ, εκδεπμιέκςξ, κα κμιζιμπμζήζμοκ ηαζ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαζχκζζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. Οζ 

Buzzanell ηαζ Goldzwig (1991) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ιεηαθμνέξ δζαδναιαηίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακαηάθορδ ηαζ πενζβναθή πνμηφπςκ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

ζηαδζμδνμιίαξ ηαζ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ ηυκςζδ κέςκ ζδεχκ.  
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Μζα ιεηαθμνά πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ θζβυηενμ ζηζξ εεςνίεξ ελέθζλδξ 

ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ είκαζ δ «βοάθζκδ ζηάθα». Με αοηή ηδ ιεηαθμνά 

πενζβνάθμκηαζ μζ δζαηνίζεζξ πμο βίκμκηαζ εζξ αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ ζε 

επαββέθιαηα υπμο μζ άκηνεξ οπενζζπφμοκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ.  

«Γοάθζκμ πάηςια» είκαζ έκαξ άθθμξ υνμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

πενζβνάρεζ έκα θαζκυιεκμ, πμο ιπμνεί κα ζοιαεί ζε παιδθυηενα επίπεδα ηαζ 

μνβακζζιμφξ υπμο ημ πνμζςπζηυ είκαζ πζεακυ κα έπεζ παιδθυ εηπαζδεοηζηυ 

οπυααενμ. Οζ Barnet-Verzat ηαζ Wolff ακαθένμοκ υηζ δ ακζζυηδηα ηςκ θφθςκ 

ζε αοηυ ημ επίπεδμ ιπμνεί κα είκαζ πζμ ζμαανή απυ υ, ηζ ζηα ορδθυηενα 

επίπεδα μνβακχζεςκ υπμο οπάνπεζ δ βοάθζκδ μνμθή. Οζ Guillaume ηαζ 

Pochic (2009) ενεφκδζακ ηδκ φπανλδ ημο μνζγυκηζμο δζαπςνζζιμφ ηδξ 

ζηαδζμδνμιίαξ ιε αάζδ ημ θφθμ. Βνήηακ ζζπονά απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα ηδκ 

ακζζυηδηα, δ μπμία είκαζ βκςζηή ςξ «βοάθζκμξ ημίπμξ». Σέθμξ, οπάνπεζ δ 

ιεηαθμνά «Γοάθζκδ πυνηα», δ μπμία πενζβνάθεζ ημ ανπζηυ ειπυδζμ 

πνμζθήρεςκ πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο επζεοιμφκ κα 

εζζέθεμοκ ζε έκακ μνβακζζιυ. Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ δ βοάθζκδ πυνηα είκαζ 

πζμ πζεακυ κα ακμίλεζ βζα ηζξ βοκαίηεξ απυ ηζξ μνβακχζεζξ, πμο 

απαζπμθμφκηαζ ήδδ. (Smith et al,2012) 

Ακηίεεηα οπάνπμοκ ηαζ υνμζ ηαζ εηζηέηεξ υπςξ «αεθμφδζκδ βηέημ» μζ μπμίεξ 

ακαθένεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ πμο ηονζανπμφκ ηαζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηανζένα. Οζ 

βοκαίηεξ υιςξ, πμο εεςνμφκηαζ δβέηεξ ιπμνεί κα οπυηεζκηαζ ζε αολδιέκμ 

έθεβπμ ηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ζηεπηζηζζιυ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ πανυιμζεξ 

ιε εηείκεξ πμο δέπεηαζ έκαξ ιεηακάζηδξ. Οζ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ 

ηονχζεζξ εκακηίμκ θζθυδμλςκ ηαζ επζηοπδιέκςκ βοκαζηχκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

«αζοκέπεζα» (Phelan et al., 2008). Μζα πεζναιαηζηή ιεθέηδ έδεζλε υηζ μζ 

βοκαίηεξ πμο εηθνάγμοκ δζεηδζηδηζηά παναηηδνζζηζηά ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ 

ενβαζίαξ είκαζ πζεακυ κα ανεεμφκ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ. 

Σέθμξ οπμζηδνίγεηαζ πςξ υηακ επζθέβμκηαζ βοκαίηεξ ζε δβεηζηέξ εέζεζξ 

αδζημφκηαζ μζ άκδνεξ μζ μπμίμζ έπμοκ εη θφζεςξ ηδ δοκαηυηδηα κα δζμζημφκ, ακ 

ηαζ ακαβκςνίγεηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ πμο επζθέβμκηαζ βζα ιζα δβεηζηή εέζδ ήηακ 

πνάβιαηζ μ ηαθφηενμξ οπμρήθζμξ (Eagly ηαζ Carli, 2007). 
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Οζ εηθνάζεζξ ηαζ μζ πνμζπδιαηζημί θυβμζ, υπςξ βοάθζκεξ ζηάθεξ, βοάθζκα 

ανάπζα, βοάθζκα παηχιαηα, εέζεζξ ενβαζίαξ ζηζά, βοάθζκμζ ημίπμζ, βοάθζκεξ 

πυνηεξ, βοάθζκεξ μνμθέξ, μνμθέξ απυ ιπεηυκ, είκαζ πνμθακέξ υηζ 

δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ακενχπςκ βζα ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ γςήξ βζα ηζξ βοκαίηεξ. 

 

2.3.1: Αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

Έκα πμθφ ζδιακηζηυ αήια ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ είκαζ κα 

βίκεζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αζηζχκ πμο πνμηαθμφκ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο. Σμ ζηάδζμ αοηυ θαίκεηαζ ηαεμνζζηζηυ ηαεχξ πμθθμί ενεοκδηέξ 

έπμοκ πνμηείκεζ ανηεηά αίηζα, ηα μπμία πνέπεζ κα ηαλζκμιδεμφκ. 

Φαίκεηαζ δφμ κα είκαζ μζ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ αζηζχκ πμο έπμοκ πνμηαεεί ζηδ 

δζεεκή αζαθζμβναθία. Η πνχηδ ακαθένεηαζ ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ ζε 

αημιζηυ επίπεδμ ηαζ δ δεφηενδ ηαηδβμνία ακαθένεηαζ ζε ημζκςκζηά ηαζ 

μνβακςζζαηά αίηζα. 

ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζημ παναηηήνα, ζηδκ 

ζδζμζοβηναζία, ζηδ θφζδ ηαζ ζηζξ δελζυηδηεξ πμο ηαεζζημφκ ημοξ άκηνεξ πζμ 

ζηακμφξ απυ ηζξ βοκαίηεξ. Η δεφηενδ ηαηδβμνία αθμνά ημ ζοθθμβζηυ επίπεδμ 

ηαζ επεηηείκεηαζ ηαζ ζημ μνβακςζζαηυ. Με αάζδ αοηή ηδκ ηαηδβμνία δ φπανλδ 

ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ οπάνπεζ βζαηί εκοπάνπμοκ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

πνμηαηαθήρεζξ. Σα ζηενευηοπα αοηά επδνεάγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ 

ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ ζδζαίηενα υιςξ ιέζα απυ αδζηίεξ πμο ζοιααίκμοκ ηαηά 

ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ πνμζέθηοζδξ ημοξ ηαζ επζθμβήξ, ζηα πνμαθήιαηα πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ζπέζεςκ ιέκημνζκβη, έθθεζρδ ζζμννμπίαξ 

μζημβεκεζαηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ γςήξ η.α.  

  

1) Mentoring 

Η έθθεζρδ δζαζφκδεζδξ ηαζ δζηηφςζδξ ιε πνυζςπα ελμοζίαξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

έθθεζρδ ηαεμδήβδζδξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ θεζημονβεί μ νυθμξ ημο ιέκημνα. 
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Ο υνμξ ιέκημνζκβη ςξ έκκμζα ιπμνεί κα απμηοπςεεί ςξ ζδιαζία ιε ημοξ 

υνμοξ ζοιαμοθεοηζηή ή ηαεμδήβδζδ. Σμ ιέκημνζκβη ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία 

ηςκ ακαπηολζαηχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Οζ 

ακαπηολζαηέξ ζπέζεζξ ααζίγμκηαζ ζε ακεπίζδιεξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ 

(Ragins,1996). 

Ο υνμξ «ιέκημναξ» είκαζ ζοκχκοιμξ ιε ηδ ζςζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ έπεζ 

δδιζμονβδεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα απυ ηζξ μνβακχζεζξ ιε ζηυπμ ηδκ 

εκεάννοκζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ, ηα μπμία έπμοκ ειπεζνία, κα βίκμοκ 

ιέκημνεξ ηςκ οπαθθήθςκ ημοξ, έηζζ χζηε αοημί κα απμηηήζμοκ ζδιακηζηέξ 

επαθέξ ηαζ αλζυθμβεξ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ ηαζ κα ηζκδεμφκ επζηοπδιέκα 

ζημοξ επαββεθιαηζημφξ ημοξ ημιείξ.  

Η ηαεμδήβδζδ εεςνείηαζ ςξ ιία απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζηδ 

ζηαδζμδνμιία ηςκ αηυιςκ πμο επζδζχημοκ ορδθυηενεξ εέζεζξ ζημκ 

επαββεθιαηζηυ ημοξ ημιέα. Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ιέκημνα ηαζ πνμζηαηεουιεκμο 

απμηεθμφκ ζοκήεςξ πνμζςπζηή επζθμβή ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, εηηυξ ηαζ ακ 

οπάνπεζ ηάπμζμ επίζδιμ πνυβναιια ιέκημνζκβη. Ο πνμζηαηεουιεκμξ 

απμθαιαάκεζ ηάπμζεξ ςθέθεζεξ απυ ιία ζπέζδ ιέκημνζκβη υπςξ είκαζ δ 

εηπαίδεοζδ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ενβαζζαηχκ δελζμηήηςκ εκχ ηαοηυπνμκα 

δέπεηαζ ηαζ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ. Η αολδιέκδ πνμζμπή, μζ ζοιαμοθέξ βζα 

ηδκ πνμχεδζδ ζε ορδθυηενεξ εέζεζξ υπςξ ηαζ δ βκςνζιία ημο ιε ακχηενα 

ζηεθέπδ ιέζς ημο ηαεμδδβδηή ημο είκαζ ηάπμζα παναδείβιαηα ςθεθεζχκ πμο 

δέπεηαζ μ πνμζηαηεουιεκμξ. Παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ υηζ μζ άκδνεξ έπμοκ 

πζμ εφημθδ πνυζααζδ ζηα δίηηοα ηςκ ιεκηυνςκ ημοξ, βεβμκυξ πμο 

απμδίδεηαζ ζηα δίηηοα ηςκ ιεκηυνςκ, ζηα μπμία ηονζανπμφκ μζ άκδνεξ, μπυηε 

επζθέβμοκ ςξ πνμζηαηεουιεκμοξ ημοξ άκδνεξ ηαζ ζπάκζα ηζξ βοκαίηεξ πανυθμ 

πμο μζ βοκαίηεξ δεκ ζηενμφκηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηέημζςκ ζπέζεςκ. Οζ άκηνεξ επζθέβμοκ ιυκμ άκηνεξ ηονίςξ βζαηί 

αζζεάκμκηαζ πζμ άκεηα ιε ημοξ άκηνεξ. Μπμνμφκ πζμ εφημθα κα ζοκάρμοκ 

ακεπίζδιεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια κα αβμοκ βζα έκα πμηυ 

κα δζαζηεδάζμοκ ή αηυια ηαζ κα επζθέλμοκ κα αεθδεμφκ ζε έκα ημζκυ 

άεθδια. Ακ μζ άκηνεξ ιέκημνεξ επζθέλμοκ ιζα βοκαίηα ςξ πνμζηαηεουιεκδ, ημ 

πζμ πζεακυ είκαζ κα ηαηαθήλμοκ κα ζοκάρμοκ ζελμοαθζηή ζπέζδ. Όθα αοηά 
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έπμοκ ςξ απμηέθεζια μζ βοκαίηεξ κα έπμοκ πενζμνζζιέκδ πνυζααζδ ή κα 

απμηθείμκηαζ απυ ηα δίηηοα οπμζηήνζλδξ ή κα είκαζ θζβυηενμ ελμζηεζςιέκεξ ιε 

αοηά, βζαηί πνμζπαεμφκ κα ζοκάρμοκ ζπέζεζξ ιε ιέκημνεξ ημο ακηίεεημο 

θφθμο. (Kottis,1993) διακηζηυ ειπυδζμ ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ βοκαζηχκ κα 

απμθαιαάκμοκ ζπέζεζξ ηαζ μθέθδ ιέκημνζκβη, απμηεθεί δ ζδιακηζηή έθθεζρδ 

ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ βοκαζηχκ ζηζξ ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ.  

 

2) Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

Απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ 

βοκαίηεξ ζηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα λεπενάζμοκ ηδ «βοάθζκδ μνμθή», είκαζ 

αοηά πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ υπςξ πνμζέθηοζδ, 

επζθμβή ηαζ πνμαβςβέξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ δζαδζηαζία ηδξ πνμζέθηοζδξ βίκεηαζ πμθθέξ θμνέξ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ, χζηε ειιέζςξ κα απμηθείμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ απυ ημοξ 

οπμρήθζμοξ πανυθμ πμο ιπμνεί κα δζαεέημοκ ηα απαναίηδηα πνμζυκηα ηαζ 

δελζυηδηεξ βζα ηδκ εηάζημηε εέζδ. Η μιάδα πμο ηαηελμπήκ πθήηηεηαζ είκαζ 

αοηή ηςκ βοκαζηχκ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ αββεθίεξ, μζ 

μπμίεξ ζηυπμ έπμοκ κα εκδιενχζμο βζα ηζξ δζαεέζζιεξ εέζεζξ ενβαζίαξ. Με 

ημκ ηνυπμ πμο ζοπκά δζαηοπχκμκηαζ δδιζμονβμφκ έιιεζα δζαηνίζεζξ ιε 

απμηέθεζια κα απμηθείμοκ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδκ δελαιεκή ηςκ οπμρδθίςκ. 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ επζθμβήξ δ μπμία δεκ ζπεδζάγεηαζ πάκημηε μνεμθμβζηά, 

ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ δζαηνίζεζξ ηαηά ηςκ εοάθςηςκ μιάδςκ. Οζ δζαηνίζεζξ 

ζε αοηή ηδ θάζδ δεκ είκαζ πάκημηε εζηειιέκεξ αθθά μζ ακζζυηδηεξ πμο 

θεζημονβμφκ εζξ αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε θακεαζιέκδ 

επζθμβή ιεευδςκ ιέηνδζδξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ζε ηαηυ ζπεδζαζιυ εη 

ιένμοξ ηδξ επζπείνδζδξ.  

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ 

ακχηενεξ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ, παναηδνμφκηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηάπμζα 

ειπυδζα ηαζ αοηυ θαίκεηαζ ζε ηνεζξ πηοπέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ.  
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1. Σα ηνζηήνζα ηίεεκηαζ ζε επαββεθιαηζηυ ηαζ δζεοεοκηζηυ επίπεδμ απυ άκδνεξ.  

2. Οζ ηεπκζηέξ ηαζ ηα υνβακα (υπςξ δ ζοκέκηεολδ) ζοκδέμκηαζ ζοπκά ιε ημ 

ακδνζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ δζεοεοκηζηχκ ηέκηνςκ αλζμθυβδζδξ.  

3. Οζ αλζμθμβδηέξ είκαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά άκδνεξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ζηδ δζμίηδζδ. 

ηζξ θεζημονβίεξ αοηέξ ζοπκά παναηδνμφκηαζ ααεζά νζγςιέκεξ πνμηαηαθήρεζξ, 

ανκδηζηά ζηενευηοπα ηαζ θακεαζιέκεξ εηαζνζηέξ πναηηζηέξ, πμο θνάγμοκ ημ 

δνυιμ ηςκ βοκαζηχκ πνμξ ηδκ ημνοθή ηαζ ζοιαάθθμοκ ζημ ζηδκ δζεφνοκζδ 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» 

3) πλδπαζκόο Οηθνγελεηαθήο-Δπαγγεικαηηθήο δσήο 

Οζ βοκαίηεξ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ οπεναμθζηυ θυνημ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα 

απμδείλμοκ πυζμ ζηακέξ είκαζ ζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ημοξ αθθά 

ηαοηυπνμκα έπμοκ κα επςιζζημφκ ηαζ ηζξ μζηζαηέξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ εοεφκεξ. 

Η «δεφηενδ αάνδζα» είκαζ έκα απυ ηα παναδείβιαηα πμο δζαδυεδηε απυ 

Hochschild ημ 1989 πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ ζαθχξ ιεβαθφηενδ ακάιζλδ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ζημ ζπίηζ απυ 

υηζ μζ ζφγοβμζ. Η εθανιμβή ηδξ ιεηαθμνάξ έπεζ επεηηαεεί βζα κα ζοιπενζθάαεζ 

υπζ ιυκμ μζ ιδηένεξ, αθθά ηαζ ημκ οπεναμθζηυ θυνημ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 

βοκαζηχκ ηαζ ηδκ έθθεζρδ πνυκμο. Αοηή δ ιεηαθμνά έπεζ ζοκδεεεί ιε ορδθά 

επίπεδα ηαηάεθζρδξ, παποζανηίαξ ηαζ άθθςκ πνυκζςκ αζεεκεζχκ. Μία άθθδ 

ιεηαθμνά δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά είκαζ μ θεβυιεκμξ «ιδηνζηυξ 

ημίπμξ». Ο ιδηνζηυξ ημίπμξ δίκεζ ιία ζαθή εζηυκα βζα ημ πχξ μζ ζηαδζμδνμιίεξ 

ηςκ βοκαζηχκ επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά απυ ηζξ ζοπκέξ δζαημπέξ ενβαζίαξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ ιδηνυηδηα. (Crosbyetal, Williams, 2004). 

Οζ βοκαίηεξ εεςνμφκηαζ ακχηενεξ απυ ημοξ άκδνεξ ζε ημιείξ υπςξ δ 

θζθζηυηδηα ηαζ θνμκηίδα. Χζηυζμ, αοηέξ μζ εεηζηέξ απεζημκίζεζξ ζοιαάθμοκ 

ζηδκ εκίζποζδ ηδξ κμμηνμπίαξ πςξ μζ βοκαίηεξ είκαζ ηαθφηενεξ απυ ημοξ 

άκδνεξ ζηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ηαζ ημο κμζημηονζμφ άνα ζε εέιαηα 

ενβαζίαξ είκαζ θζβυηενμ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ δβεζία (Eagly ηαζ Carli, 2007). 
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Οζ βοκαίηεξ ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ απχθεζα ηδξ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα 

δδιζμονβήζμοκ μζημβέκεζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα υηακ πνμζπαεμφκ κα 

επακεκηαπημφκ ζημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ένπμκηαζ ακηζιέηςπεξ ιε πμθθέξ 

δοζημθίεξ. Οζ βοκαίηεξ πμο επζζηνέθμοκ ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ 

ζηαδζμδνμιία ιεηά απυ έκα δζάθεζιια οπμθένμοκ ζοκήεςξ ιζα ιζζεμθμβζηή 

πμζκή, πάκμκηαξ έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ απυ ημ ανπζηυ εζζυδδιά ημοξ. 

Χζηυζμ, οπμζηδνίγεηαζ ηαζ επζζδιαίκεηαζ υηζ μζ οπεναμθζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηζξ 

ενβαγυιεκεξ ιδηένεξ ιπμνμφκ κα εκζζπφζμοκ ημ ζηενευηοπμ υηζ μζ βοκαίηεξ 

είκαζ ακαλζυπζζηεξ ενβαγυιεκεξ. 

 

2.3.2: Δπηπηώζεηο Γπάιηλεο Οξνθήο 

Η πανμοζία ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» ζε ιία επζπείνδζδ πνμηαθεί ιζα ζεζνά 

απυ πανεκένβεζεξ, πμο ιεηαθνάγμκηαζ ζε ζδιακηζηά μζημκμιζηά ηαζ υπζ ιυκμ 

ηυζηδ. Οζ απμηοπία αλζμπμίδζδξ ζημ έπαηνμ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ιζαξ 

εηαζνείαξ , δ απμηοπία ακάπηολδξ ηςκ ηαθέκηςκ ηςκ βοκαζηχκ, δ ζπαηάθδ 

ακενςπμδφκαιδξ, ηα ζδιακηζηά δζαθοβυκηα ηένδδ, ηα ηυζηδ 

επακαπνυζθδρδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ 

πμο έπμοκ απμπςνήζεζ, δ αβακάηηδζδ ηαζ δ απμβμήηεοζδ ηςκ βοκαζηχκ πμο 

ιέκμοκ ζηάζζιεξ ιε ηεθζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ δ απμοζία 

πμζηζθμιμνθίαξ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηδξ επζπείνδζδξ.(Schwartz N. 

Felice(1989) 

 

2.3.3: Λύζεηο θαηλνκέλνπ 

Οζ πζμ ζοκδεζζιέκεξ θφζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ βζα ηδκ επίθοζδ ημο θαζκμιέκμο 

ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ είκαζ ηαζ μζ πζμ απθμσηέξ. Πνμηνέπμοκ ηζξ βοκαίηεξ κα 

αεθηζχζμοκ ηα αημιζηά ημοξ πνμζυκηα ηαζ κα απμηηήζμοκ πενζζζυηενεξ 

ελεζδζηεοιέκεξ επζπεζνδζζαηέξ βκχζεζξ υπςξ ηίηθμοξ ζπμοδχκ ηαεχξ ηαζ 

ιεηαπηοπζαημφξ ηίηθμοξ, βζαηί οπμηίεεηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ οπμθείπμκηαζ ζε 

ηέημζμο είδμοξ δελζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκηνεξ.  
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Ο απχηενμξ ζηυπμξ ηδξ πνμηνμπήξ βζα αεθηίςζδ ηςκ ηοπζηχκ, αημιζηχκ 

πνμζυκηςκ είκαζ βζαηί εα πνέπεζ μζ βοκαίηεξ κα ακηαβςκίγμκηαζ επί ίζμζξ υνμζξ 

ημοξ άκηνεξ. 

Η αοεεκηζηυηδηα ηαζ ημ ζηοθ ηδξ δβεζίαξ ηςκ βοκαζηχκ ζοπκά δδιζμονβεί 

πνμαθήιαηα ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Οζ ζοββναθείξ πνμηείκμοκ ηαζ «εεναπείεξ» 

πμο δίκμοκ, υκηςξ, ηδκ εοηαζνία κα πνμςεδεεί ηάπμζα ζζυηδηα ζε επίπεδμ 

δβεζίαξ. Πνμηείκμοκ, ηδκ αθθαβή ηδξ ημοθημφναξ ιε ηαοηυπνμκδ 

πνμεημζιαζία ηςκ βοκαζηχκ κα ηαηαθαιαάκμοκ εέζεζξ ιάκαηγεν 

βναιιήξ. Ανηεηέξ βοκαίηεξ ενβαγυιεκεξ επζθέβμοκ έκα πζμ ακηνζηυ ζηοθ 

κηοζίιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα ζηοθ δζμίηδζδξ ιε ημ μπμίμ μζ άκηνεξ εα 

αζζεάκμκηαζ πζμ άκεηα. Η έκημκα ακδνζηή μνβακςζζαηή ημοθημφνα ακαβηάγεζ 

ηζξ βοκαίηεξ κα πνμζανιμζημφκ ζε έκα πζμ ακδνζηυ δζμζηδηζηυ ζηοθ. 

Οζ μζημβεκεζαηέξ οπμπνεχζεζξ, μζ μπμίεξ απμννμθμφκ πενζζζυηενμ πνυκμ 

απ‟ υηζ ζημ πανεθευκ αθθά ηαζ μζ ιδηνζηέξ οπμπνεχζεζξ αθήκμοκ πμθφ θίβμ 

εθεφεενμ πνυκμ ζηζξ βοκαίηεξ ιάκαηγεν χζηε κα δζηηοςεμφκ επαββεθιαηζηά 

ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ ημ ημζκςκζηυ ηεθάθαζμ πμο ημοξ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ημοξ.  

Πνμηεζκυιεκεξ θφζεζξ πμο δίκμκηαζ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πηοπή ημο πνμαθήιαημξ πανμοζζάγμοκ πμζηζθία. Μία απυ ηζξ 

πζμ πμθοζογδηδιέκεξ είκαζ αοηή πμο πνμηάεδηε απυ ηδκ Schwartz, δ μπμία 

εζζήβαβε πνχηδ ημκ υνμ «mommy tracks», δδθαδή ηα ιμκμπάηζα ηανζέναξ βζα 

ηζξ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ. φιθςκα ιε ηδκ έκκμζα αοηή μζ ενβαγυιεκεξ 

βοκαίηεξ πνμζπαεμφκ κα ζζμννμπήζμοκ ηζξ επαββεθιαηζηέξ οπμπνεχζεζξ ιε 

ηζξ μζημβεκεζαηέξ. φιθςκα ιε ηδκ ζοββναθέα μζ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα 

ακαβκςνίζμοκ πςξ μζ βοκαίηεξ ιάκαηγεν, μζ μπμίεξ έπμοκ παζδζά, είκαζ 

ζδιακηζηή πδβή ηαθέκημο βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο πνέπεζ κα δζαηδνδεεί. Οζ 

επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα δζαπςνίζμοκ ζε πνχζιμ ζηάδζμ ηζξ βοκαίηεξ, μζ 

μπμίεξ αάγμοκ ζε πνχηδ ιμίνα ηδκ ηανζένα ηαζ εηείκεξ πμο έπμοκ ςξ 

πνμηεναζυηδηα ηδκ μζημβέκεζα. Πανυθμ πμο υθεξ μζ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ 

εέθμοκ κα ζζμννμπήζμοκ ηδκ ηανζένα ηαζ ηδκ μζημβέκεζα αοηυ δεκ θαίκεηαζ κα 

είκαζ εθζηηυ. Οζ βοκαίηεξ πμο είκαζ δζαηεεεζιέκεξ κα εοζζάζμοκ ηδκ 
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μζημβεκεζαηή γςή πνμηείιεκμο κα έπμοκ ιία ηανζένα υπςξ μζ άκηνεξ, εα 

πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ ίζεξ αηνζαχξ εοηαζνίεξ ιε εηείκεξ ηςκ ακηνχκ. 

Ακηίεεηα ζηζξ βοκαίηεξ πμο επζθέβμοκ κα δχζμοκ αανφηδηα ζηδκ μζημβέκεζα 

εα πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ πνμβνάιιαηα εηηεηαιέκςκ αδεζχκ, εθαζηζηά 

ςνάνζα ηαζ μζημβεκεζαηή οπμζηήνζλδ. (Schwartz, 1996) Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ 

επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα δζαηδνμφκ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ημοξ πςνίξ κα 

πνμααίκμοκ ζε απμθφζεζξ. 

Σα θάεδ πνμζέθηοζδξ, επζθμβήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ απμδίδεηαζ ημ ιεβαθφηενμ 

ιενίδζμ εοεφκδξ βζα ηδκ έηηαζδ ημο θαζκμιέκμο. Η πζμ απθμσηή θφζδ πμο 

ίζςξ πνμηείκεηαζ βζ αοηυ ημ πνυαθδια είκαζ δ οπμπνεςηζηή οζμεέηδζδ 

πμζμζηχζεςκ, πμο εα πνέπεζ κα ηδνμφκ μζ επζπεζνήζεζξ πνμηεζιέκμο κα 

ηδνμφκ ηδ κμιυηοπδ θεζημονβία ημοξ. 

Η3.0: Γεκ ηαηαβνάθμκηαζ επζπηχζεζξ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

H3: Καηαβνάθμκηαζ επζπηχζεζξ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 
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3: Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεθκεξησκέλεο κε δεπηεξνγελή ζηνηρεία 

Η ιεβαθφηενδ ένεοκα επί ημο εέιαημξ ζηδ πχνα ιαξ έβζκε απυ η. Galetsi 

Panagiota (2013), ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ηδξ δζαηνζαήξ (School of 

Economics and Business, Administration International Hellenic, University 

Thessaloniki). Η ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

πνςημαμοθίαξ ημο οπμηαηαζηήιαημξ Μαηεδμκίαξ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ 

Ονβάκςζδ Γοκαζηχκ Μάκαηγεν ηαζ Δπζπεζνδιαηζχκ (TOGME) υπςξ επίζδξ 

ηαζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ δνάζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ςξ πνυηαζδ ζε ιία 

εονςπασηή μδδβία πμο ακαθένεηαζ ζε επζπεζνήζεζξ πμο είκαζ ιέθδ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ θφθςκ ζημ 

δζμζηδηζηυ ημοξ ζοιαμφθζμ. 

Καηαβνάθμκηαξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα πμο ζζπφεζ ζηα εθθδκζηά δζμζηδηζηά 

ζοιαμφθζα, δ ένεοκα ζοιπθδνχεδηε ιε ηδκ ζοιαμθή 80 εθθδκζηχκ 

επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεήκαξ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ αοηέξ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα ηδξ μδδβίαξ έπμκηαξ εηήζζα έζμδα 

άκς ηςκ 50 εηαη. € ηαζ πάκς απυ 250 ενβαγυιεκμοξ. Παναηδνήεδηε υηζ δ 

πανμοζία ηςκ βοκαζηχκ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

αββίγεζ ιυθζξ ημ 9,50%. Απυ ημ παναπάκς απμηέθεζια θαιαάκεηαζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ ζηδκ Δθθάδα μζ επζπεζνήζεζξ πμο οπμπνεμφκηαζ κα 

ζοιμνθςεμφκ ιε ηδκ Δονςπασηή μδδβία πνεζάγεηαζ κα μδδβδεμφκ ζε 

δζάθμνεξ αθθαβέξ ηαζ ακηζηαηαζηάζεζξ χζηε κα επζηεοπεμφκ ηα ακαβηαία 

πμζμζηά (40% ιέπνζ ημ 2020). 

Πανάθθδθα, ηαεχξ δ εκ θυβς ένεοκα ηαηαιεηνά ηα άημια ζε ιία θίζηα 242 

επζπεζνήζεςκ ζηδκ Δθθάδα, ηαηαβνάθεζ υηζ δ πανμοζία ηςκ βοκαζηχκ 

ιεηνάηαζ ζημ 12%. Δπζπθέμκ, ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιεβάθςκ εηαζνεζχκ ζηδκ 

Δθθάδα, υπςξ ιεηνάηαζ ζε δείβια απυ 502 επζπεζνήζεζξ, ηα δζμζηδηζηά 

ζοιαμφθζα ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ βοκαίηεξ ηαηά 9% εκχ ημ ηιήια 

management θένεζ βοκαίηεξ ζε δζπθάζζμ πενίπμο πμζμζηυ, δδθαδή 18, 4%. 

Χζηυζμ, δ ένεοκα απμηάθορε υηζ ζηδκ Δθθάδα ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα παναιέκεζ ζε παιδθά επίπεδα. φιθςκα 

ιε αοηή ηδκ ένεοκα ημ απμηέθεζια αοηυ ανπζηά είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηζξ 
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εηαζνίεξ ηαζ ηα ζηεθέπδ ημοξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηαηακυδζδξ ηδξ φπανλδξ 

δζαηνίζεςκ θυβς θφθμο ζε δβεηζηέξ εέζεζξ. Αθ 'εηένμο δ ακαθμνά ηαηήξ 

πναηηζηήξ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ πνμζμπή βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηαζ εθανιμβή 

εκυξ ίζμο ηακμκζζιμφ ζημκ ημιέα ηδξ δζαηοαένκδζδξ (Groysberg & Bell, 

2012). Μέκμκηαξ ζηδκ ακάθοζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο δ ενεοκήηνζα ηαηέθδλε 

υηζ ζηδκ Δθθάδα μζ βοκαίηεξ έπμοκ ανηεηά πνμζυκηα βζα κα εηπθδνχζμοκ ηζξ 

δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ (87,3%) ςζηυζμ οπάνπμοκ ζπεηζηχκ ειπμδίςκ πμο 

πενζμνίγμοκ ηδκ ηανζένα ημοξ (54,50%).  

Βαζζζιέκμζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηδξ Galetsi ζηδκ Δθθάδα, 

πζζηεφεηαζ υηζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα πζεακά κα 

επδνεάζμοκ μζημκμιζηχξ εεηζηά ηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ (65,6%) βεβμκυξ 

πμο ζοκάδεζ ιε ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Francoeur, Labelle & Sinclair-

Desgagne (2008) πμο απέδεζλακ υηζ επζπεζνήζεζξ ιε επανηέξ πμζμζηυ 

βοκαζηχκ ζηδκ δζμίηδζδ πμο θεζημονβμφκ ζε ζφκεεηα πενζαάθθμκηα ιπμνμφκ 

κα απμηηήζμοκ εεηζηυηενεξ ιδκζαίεξ απμδυζεζξ. Μέκμκηαξ ζηα απμηεθέζιαηα 

ημο ηαηακειδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο, μζ βοκαίηεξ πνέπεζ κα ενβάγμκηαζ 

ελίζμο ιε ημοξ άκδνεξ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα δζυηζ έπμοκ ηα ίδζα πνμζυκηα 

ιε ημοξ άκδνεξ (37%) ηαζ ζπεδυκ ημ έκα ηνίημ ηςκ ακενχπςκ πμο πζζηεφμοκ 

υηζ δ φπανλδ πενζζζμηένςκ βοκαζηχκ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα πνμζθένεζ 

ςθέθεζα ακαθμνζηά ιε ηζξ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμοκ αοηέξ μζ επζπεζνήζεζξ. 

Πανάθθδθα, ζοζπεηίγεηαζ ιε αοηυ ημ απμηέθεζια δ ένεοκα ηςκ Nielsen ηαζ 

Huse (2010) υπμο ιέζς 120 κμναδβζηχκ επζπεζνήζεςκ ανέεδηακ ζημζπεία 

πμφ απμδείηκοακ υηζ μζ βοκαίηεξ ζε ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ  επδνεάγμοκ 

ηζξ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμοκ αοηέξ μζ επζπεζνήζεζξ ςξ απμηέθεζια ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ημοξ ειπεζνίαξ ηαζ ηςκ αλζχκ πμο θένμοκ. 

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, ηαηαθήβεζ δ Galetsi (2013) ηαηαθήβεζ υηζ ημ 

πάζια ιεηαλφ ηςκ θφθςκ ζηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα ηςκ Δθθδκζηχκ 

επζπεζνήζεςκ οπάνπεζ, είκαζ ζδιακηζηυ ηαζ ιε ζδζαίηενμ απμηέθεζια υηζ δ 

ιείςζδ αοημφ ημο πάζιαημξ δφκαηαζ κα πνμζθένεζ μζημκμιζηά μθέθδ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ μζ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ πνεζάγεηαζ κα 

επελενβαζημφκ ηχδζηεξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζφκεεζδ 

ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηαζ ημ θφθμ ηαεχξ ηαζ κα εθανιυζμοκ 
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πναηηζηέξ πμο εα πεζναθεημφκ ηζξ βοκαίηεξ κα ζοιιεηέπμοκ ζε αοηέξ ηζξ 

δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, μζ Peterson & Philpot (2006) ελέηαζακ ημ νυθμ ηςκ βοκαζηχκ 

δζεοεοκηχκ ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζε 500 εηαζνείεξ ηςκ ΗΠΑ ηαζ 

πανμοζίαζακ απμδείλεζξ υηζ αοηέξ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ελίζμο πνμζυκηα ιε ημοξ 

άκδνεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ, εκχ πανάθθδθα μζ ενεοκδηέξ πανμοζίαζακ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δζεοεοκηζηχκ εέζεςκ ηαζ ημο θφθμο. 

Δπίζδξ, ένεοκα ημο 2007 πμο ενεοκμφζε ημ αήια ηςκ βοκαζηχκ πνμξ ηδκ 

δβεζία ζηζξ ΗΠΑ, έηακε πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο ζε 536 βοκαίηεξ πμο 

ανίζημκηακ ζε παιδθέξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκδηχκ 

πανμοζίαζακ ςξ ααζζηυ ειπυδζμ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ βοκαζηχκ αοηχκ ζε 

ακχηενδ δζμζηδηζηή εέζδ ημκ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ έκα ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο πμο εα ηζξ ηναηά ιαηνζά απυ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ 

(Colaco, Myers & Nitkin, 2011). ε αοηή ηδκ ένεοκα άθθα απμηεθέζιαηα 

πανμοζίαζακ πμθθέξ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ κα πνμηζιμφκ κα 

ζοιπθδνχκμοκ ηζξ επαββεθιαηζηέξ μιάδεξ ημοξ ιε οπαθθήθμοξ ηαζ ηςκ δφμ 

θφθςκ (59,8%) ηαεχξ επίζδξ ημ 67.6% απάκηδζε υηζ πνμηζιά άκδνεξ βζα ηδκ 

ζηεθέπςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ.  

Μία επίζδξ ζδιακηζηή ένεοκα επί ημο εέιαημξ μνβακχεδηε ηαζ εηπμκήεδηε 

απυ ηδκ MRB Hellas S.A. (2013) ζε 415 δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ Δθθδκζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, πανμοζζάζηδηε υηζ δ πθεζμκυηδηα αοηχκ ακαβκςνίγεζ ηδκ 

απμοζία εκυξ ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ βοκαζηχκ απυ ηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα 

ηαεχξ είκαζ ζδζαίηενα εοαζζεδημπμζδιέκμζ ζηδκ ίζδ εηπνμζχπδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ ζε αοηέξ ηζξ εέζεζξ. Δπίζδξ, δ πθεζμκυηδηα ηςκ Δθθήκςκ 

δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ πζζηεφμοκ αηνάδακηα υηζ μζ Δθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ 

δεκ είκαζ έημζιεξ κα εθανιυζμοκ αοηήκ ηδκ ακηζζημζπία πμζμζημφ θφθμο ζηα 

δζμζηδηζηά ημοξ ζοιαμφθζα. 

ε ιεηαπηοπζαηή ενεοκδηζηή ενβαζία ημο 2016 ημο ηιήιαημξ Αβνμηζηήξ 

Οζημκμιίαξ ηαζ Ακάπηολδξ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ έβζκε ιία 

ηαηαβναθή ηδξ δζάζηαζδξ ημο θφθμο ζηδκ ηανζένα. Η ενεοκήηνζα ιέζα απυ 

δζάθμνεξ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ εέθδζε κα πανμοζζάζεζ ιία ζεζνά 
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απμηεθεζιάηςκ ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» ζηζξ 

εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ. Η πνςημηοπία ηδξ ένεοκαξ έβηεζηαζ ζημ υηζ 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ βεκζά Τ δδθαδή ζε 119 ζπεηζηά κεανά άημια πμο 

βεκκήεδηακ απυ ημ 1980 ιέπνζ ηαζ ημ 1994. Έκα απυ ηα ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ έβηεζηαζ ζημκ ανζειυ πνμαβςβχκ ηαζ ηδ εέζδ 

ζηδκ ζενανπία ηδξ επζπείνδζδξ υπμο ενβάγμκηαζ. Φαίκεηαζ υηζ μ ιέζμξ ανζειυξ 

πνμαβςβχκ βζα ημοξ άκδνεξ είκαζ ηαηά 0,6 πνμαβςβέξ ιζηνυηενμξ απυ αοηυκ 

ηςκ βοκαζηχκ. Άνα μζ βοκαίηεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ πανμοζζάγμοκ 

ιεβαθφηενδ ενβαζζαηή ελέθζλδ ζε επίπεδμ πνμαβςβχκ. Σμ παναπάκς 

απμηέθεζια δφκαηαζ κα ζζπφεζ θυβς ημο πθδεοζιμφ ιεθέηδξ πμο είκαζ δ πζμ 

ζφβπνμκδ βεκζά ημο ενβαζζαημφ πχνμο. Η ιυνθςζδ, ηαηάνηζζδ, 

δοκαιζηυηδηα ηαζ ηζκδημπμίδζδ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ κέαξ αοηήξ βεκζάξ ημο 

επζηνέπεζ κα ηοκδβήζμοκ ηα ζπέδζά ημοξ βζα ηανζένα, ενβαζζαηή ακέθζλδ αοηή 

ηδκ πενίμδμ πμο δεκ έπμοκ θυβς δθζηίαξ μζημβεκεζαηέξ οπμπνεχζεζξ. 

Ακαιεηνχκηαζ θμζπυκ «επί ίζμζξ υνμζξ» ιε ημοξ άκδνεξ. Δπίζδξ ηα δφμ θφθα 

δεκ θαίκεηαζ κα δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδ εέζδ πμο ηαηέπμοκ ζηδκ ζενανπία ημο 

μνβακζζιμφ ζημκ μπμίμ απαζπμθμφκηαζ (Γεςνβίμο, 2016). 

Δπζπνμζεέηςξ, μζ Vinkenburg et al (2011) ηαηαβνάθμοκ υηζ δ πανμοζία ιίαξ 

βοκαίηαξ είκαζ ζοκδεέζηενδ ζε πενζαάθθμκηα υπμο ηονζανπεί δ 

δζαπνμζςπζηή εοαζζεδζία.  

Παθαζυηενδ ένεοκα ακαθενυιεκδ ζηα ζηενευηοπα ζπεηζηά ιε ημ θφθμ ηαζ ηδ 

δζμίηδζδ ακαθένεζ υηζ δ ζφκδεζδ ημο ανζεκζημφ θφθμο ιε ηδ δζμίηδζδ είκαζ 

πναβιαηζηά έκημκδ (Birthoin- Antal & Izreali, 1993). Με ηα ζηενευηοπα βζα ηδ 

βοκαίηα ζηδκ ενβαζία αζπμθήεδηε ζηζξ δφμ ένεοκεξ ημοξ μ ηαεδβδηήξ Μζπαήθ 

ημ 2006 πμο εηπμκήεδηε ακάιεζα ζε θμζηδηέξ πακεπζζηδιίμο ηαζ ζε 

ενβαγυιεκμοξ ζηδκ Δθθάδα. Σα εονήιαηα ηςκ δφμ αοηχκ ενεοκχκ 

επζαεααζχκμοκ πθήνςξ ηα ζηενευηοπα πμο ααναίκμοκ ηδ βοκαίηα ζημκ 

ενβαζζαηυ πχνμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα απμηεθέζιαηα ακ ηαζ μζ βοκαίηεξ 

πανμοζζάγμκηαζ απμδεηηέξ ςξ ζηεθέπδ επζπεζνήζεςκ, ηαηαβνάθμκηαζ έκημκεξ 

εκζηάζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ζηακυηδηά ημοξ ζημκ ημιέα αοηυ αθθά ηαζ 

πενζμνζζιμί πμο ζζπφμοκ θυβς ημο θφθμο ημοξ. Η αοημπεπμίεδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ είκαζ ζδιείμ ηθεζδί δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα κα 
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οζηενεί βζα ηδκ πθήνςζδ δβεηζηήξ εέζδξ ιε απμηέθεζια δ ειθάκζζδ 

πενζζζυηενςκ βοκαζηχκ ζε παιδθυηενεξ ηαζ ιεζαίεξ εέζεζξ ενβαζίαξ. Έκα 

άθθμ ζδιείμ πμο απμηαθφπημοκ μζ παναπάκς ένεοκεξ είκαζ δ επζαεααίςζδ 

ηςκ βοκαζηχκ απέκακηζ ζηα ζηενευηοπα πενί επζννμήξ απυ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημοξ. Η πανάηαζδ ημο πνμαθήιαημξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» 

θαίκεηαζ εη ηςκ απμηεθεζιάηςκ υηζ ζζπφεζ ηαεχξ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ 

βοκαίηεξ ηδξ ένεοκαξ δεκ ιάπμκηαζ εκάκηζα ζηδκ εζηυκα πμο επζαάθεζ δ 

ημζκςκία ηαζ μ ενβαζζαηυξ πχνμξ ηαη‟ επέηηαζδ (Mihail, 2006a & Mihail, 

2006b).  

Ακαθμνζηά ιε ημκ ζαηνζηυ πχνμ ιία ένεοκα πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ακαθένεζ 

ηδκ πνυζααζδ ζε επίζδια ζηαηζζηζηά βζα ηδκ απυδεζλδ υηζ δ ζηαδζμδνμιία 

ηςκ βοκαζηχκ ζαηνχκ ζηα κμζμημιεία δεκ αημθμοεεί ημοξ ίδζμοξ νοειμφξ 

πνμυδμο ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ εηείκδ ηςκ ακδνχκ. Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ακαθμβία βοκαζηχκ πμο ενβάγμκηαζ ςξ βζαηνμί κμζμημιείςκ 

ηαηά ηα έηδ 1963-1996 ηαεχξ ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηυηδηεξ ηδξ 

θανιαημθμβίαξ, ηδξ πεζνμονβζηήξ, ηδξ ιαζεοηζηήξ ηαζ ηδξ βοκαζημθμβία, ηδξ 

παεμθμβίαξ, ηδξ αηηζκμθμβίαξ/ αηηζκμεεναπείαξ, μζ βοκαίηεξ ακαζζεδζζμθυβμζ 

ηαζ μζ ροπίαηνμζ ζε εφνμξ πνυκςκ απυ ημ 1974 έςξ ηαζ ημ 1996). Η ακάθοζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ ακαθένεηαζ απυ ηδκ είζμδμ ηςκ βοκαζηχκ αοηχκ ζηδκ ζαηνζηή 

ζπμθή έςξ ηδκ εηηίιδζδ ημο ααειμφ ηδξ δοζακάθμβδξ πνμαμθήξ ημοξ. Σα 

απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ακαθένμοκ υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ 

πμο αημθμφεδζε ηανζένα ζαηνμφ ζε κμζμημιείμ ήηακ ζε ιεβάθμ ααειυ 

ααζζζιέκδ ζημ ορδθυ πμζμζηυ βοκαζηχκ πμο πενκμφζακ ζε ζαηνζηέξ ζπμθέξ 

ηζξ ηνεζξ πεναζιέκεξ δεηαεηίεξ. Γεκζηυηενα οπήνπακ εθάπζζηεξ απμδείλεζξ βζα 

ηδ δοζακάθμβδ πνμαμθή ηςκ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ ηανζέναξ ζαηνμφ ζηα 

κμζμημιεία, ακ ηαζ ζηδ πεζνμονβζηή, ηδκ θανιαηεοηζηή, ηδκ ιαζεοηζηή ηαζ ηδκ 

βοκαζημθμβία, θίβεξ βοκαίηεξ θαίκεηαζ κα πνμπχνδζακ πένα ημο ανπζημφ 

ααειμφ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ. Η ακάθοζδ ηςκ πνμηζιήζεςκ ζηαδζμδνμιίαξ ηαζ 

μζ πνμεέζεζξ πανμοζζάγμοκ υηζ δ δοζακάθμβδ θυβς θφθμο πνμαμθή δεκ 

ιπμνεί εφημθα κα ελδβδεεί ςξ δζαθμνζηή επζθμβή ηςκ βοκαζηχκ. Χξ 

ζοιπέναζια αοηήξ ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάζηδηε υηζ δεκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ 

ειθάκζζδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ «βοάθζκδξ μνμθήξ» βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο 

ηάκμοκ ηανζένα ςξ βζαηνμί εκηυξ εκυξ κμζμημιείμο. Η δοζακαθμβία ζηδκ 
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πνμαμθή είκαζ απμφζα ζε εζδζηυηδηεξ υπςξ ροπζαηνζηή, παεμθμβία, 

αηηζκμθμβία/ αηηζκμεεναπεία ηαζ πανάθθδθα ημ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ 

πανυιμζα ζε υθα ζηαθμπάηζα ηδξ δβεζίαξ. Σα παναπάκς είκαζ ζζπονέξ 

εκδείλεζξ βζα ηδκ απμοζία άιεζδξ ηαζ έιιεζδ δζάηνζζδξ θυβς θφθμο 

(McManus et al., 2000). 
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Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

4. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

Όπςξ οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ ημκ Ανζζημηέθδ ηυζμ δ επζζηήιδ υζμ ηαζ δ 

ένεοκα απμηεθμφκ αθθδθέκδεηα ζημζπεία βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

θφζδξ. Με ημκ υνμ ιεεμδμθμβία εκκμμφιε ηζξ ανπέξ ηδξ ζςζηήξ κυδζδξ 

δίκμκηαξ αλία ζηδκ θμβζηή, πμο υπςξ παναηδνεί ηαζ μ Ανζζημηέθδξ είκαζ δ 

πνμπαίδεζα υθςκ ηςκ επζζηδιχκ.(Ηθίαξ Γ. Μπάημξ,1999) 

Γζα ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ έπμοκ δζαηοπςεεί δφμ ακηζθήρεζξ. Η ιία είκαζ 

αοηή ημο ιεεμδμθμβζημφ ιμκζζιμφ υπμο δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ 

πκεοιαηζηή πνμζέββζζδ ημο ηυζιμο ηαζ οπμζηδνίγεζ πςξ μ άκενςπμξ πμο 

πναβιαημπμζεί ηδκ ένεοκα, εα πνέπεζ κα απμηθείεζ ηδκ πνήζδ ηςκ αζζεήζεςκ 

ημο. Ακηίεεηα ζηδ εέζδ αοηή ένπεηαζ κα δζαηοπςεεί, μ ιεεμδμθμβζηυξ δοσζιυξ, 

ηαηά ημκ μπμίμ δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ ειπεζνζηή πνμζέββζζδ ηςκ 

πναβιάηςκ έκακηζ ηδξ πκεοιαηζηήξ ζφθθδρδξ. Θα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ 

ηάεε δοκαηυηδηα πμο δίκεηαζ αηυια ηαζ αοηή ηςκ αζζεήζεςκ ημο.(Πέηνμξ Α. 

Γέιημξ,1995) 

Η ιεεμδμθμβία ένεοκαξ ζημπυ έπεζ κα ελμπθίζεζ ημοξ κέμοξ ενεοκδηέξ ιε ηζξ 

ηαηάθθδθεξ βκχζεζξ έηζζ χζηε δ ένεοκα, πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ κα είκαζ 

πνςηυηοπδ ηαζ αλζυθμβδ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ βκχζδξ. 
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Δζηυκα: The research onion. Saunders et al, (2009)  

 

4.1: Φηινζνθία ηεο έξεπλαο 

Η ένεοκα είκαζ δ ακαγήηδζδ κέαξ βκχζδξ. Γζα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ 

απμηεθμφζε ημκ θυβμ ηδξ φπανλήξ ημοξ ηαζ απμζημπμφζε ζηδκ απυηηδζδ 

βκχζεςκ ηαζ υπζ βζα πναηηζημφξ ζημπμφξ. 

Κάεε επζζηδιμκζηή ένεοκα πναβιαημπμζείηαζ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ. 

Οληνινγία: Ο υνμξ μκημθμβία, υπςξ ακαθένεζ μ Blaikie(1993) πενζβνάθεζ ηα 

υκηα πμο οπάνπμοκ ζημκ ηυζιμ,πςξ ιμζάγμοκ αοηά ηαζ πςξ αθθδθεπζδνμφκ 

ηαζ ακαπηφζζμοκ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. 

Η μκημθμβία είκαζ ααζζηυξ ηθάδμξ ηδξ ιεηαθοζζηήξ, αθθά υπςξ 

παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Σγααάναξ Γ. (2009) ήηακ ηναβζηυ ζθάθια πμο δ 

μκημθμβία εκηάπεδηε ζηδ ιεηαθοζζηή πάκμκηαξ ανηεηή απυ ηδκ αίβθδ ηδξ ηαζ 

απμζηνέθμκηαξ ηδκ απυ ημ επίηεκηνμ ηδξ θζθμζμθίαξ. 

Η μκημθμβία δζαεέηεζ δφμ δζαζηάζεζξ, ημ βίβκεζεαζ ηαζ ημ είκαζ, μζ μπμίεξ 

εεςνμφκηαζ έβηονεξ απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ πςνίξ κα ελμαεθίγεηαζ ηακέκαξ 

απυ ημοξ δφμ υνμοξ.(Remenyi,1998). 
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Ρεαιηζκόο: Μέζα απυ ηδκ μκημθμβία απμννέεζ μ Ρεαθζζιυξ. Η νεαθζζηζηή 

εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ οπμζηδνίγεζ πςξ δ βκχζδ ιαξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Γεκζηά ςξ νεαθζζιυ, εα 

παναηηδνίγαιε ιία μκημθμβζηή εέζδ ηαηά ηδκ μπμία μ ηυζιμξ είκαζ 

πναβιαηζηυξ ηαζ δεκ είκαζ έκα ηαηαζηεφαζια ημο κμο.  

Σμ γήηδια ημο επζζηδιμκζημφ νεαθζζιμφ δεκ έιεζκα πςνίξ ηνζηζηή. Τπάνπεζ 

ιία ζηεπηζηζζηζηή ζηάζδ έκακηζ ημο νεαθζζιμφ υπμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ 

Φαζκμιεκαθζζηέξ, Κμκαεκζζμκαθζζηέξ ηαεχξ ηαζ απυ ημοξ 

Ικζηνμοιεκηαθζζηέξ. (Πέηνμξ Α. Γέιπημξ,2004) 

Δπηζηεκνινγία: Έκαξ ζπεηζηά κέμξ ηαζ ακηίεεημξ ζηδκ μκημθμβία υνμξ είκαζ 

αοηυξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ. Δπζζηδιμθμβία ή Λμβζηή ηδξ ένεοκαξ ή Φζθμζμθία 

ηδξ Δπζζηήιδξ, υπςξ αηυια απμηαθείηαζ απυ ημοξ αββθμζάλμκεξ, δζενεοκά 

ηδκ θφζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ζηέρδξ ηαζ πςξ αοηή πανάβεηαζ.  

Σα επζζηδιμθμβζηά πνμαθήιαηα ήδδ είπακ ανπίζεζ κα ειθακίγμκηαζ απυ ημκ 

17μ αζχκα, αθθά ιυθζξ ημκ 20μ δδιζμονβήεδηε έκαξ αοηυκμιμξ ηθάδμξ ιε έκα 

αοζηδνά μνζμεεηδιέκμ ακηζηείιεκμ. Σα πνμαθήιαηα, ιε ηα μπμία αζπμθείηαζ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ βκςζηζηή ζφθθδρδ ημο ηυζιμο. Σμ πνυαθδια ηδξ 

επαβςβήξ, αοηυ ηδξ μνζμεέηδζδξ ηδξ επζζηήιδξ, πνμαθήιαηα ηαηαζηεοήξ 

εκκμζχκ ηαζ οπμεέζεςκ η.α. Γεκζηυηενα παναηδνείηαζ υηζ μ ζημπυξ ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μνεμθμβζηή ακάθοζδ, δζάνενςζδ ηαζ 

θεζημονβία ηδξ επζζηδιμκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

Αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή εκκμζχκ, επζζηδιμκζηχκ πνμηάζεςκ ηαζ 

οπμεέζεςκ ηαζ δζέπεηαζ απυ έκακ νοειζζηζηυ ηαζ έκημκα ηνζηζηυ 

παναηηήνα.(Πέηνμξ Α. Γέιπημξ,2004) 

Θεηηθηζκόο: Η Δπζζηδιμθμβία μνβακχεδηε ςξ αοηυκμιμξ ηθάδμξ ηα 

ηεθεοηαία 70 πνυκζα. Οζ νίγεξ ηδξ υιςξ ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ ζημκ 

Θεηζηζζιυ.  

Η πνχηδ χεδζδ βζα ημκ Θεηζηζζιυ πνμήθεε απυ ημκ Γάθθμ θζθυζμθμ August 

Comte (1798-1857) ειπκέμκηαξ ημκ John Stuart Mill ζηδκ Αββθία. Ο Αββθζηυξ 
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ηαζ Γαθθζηυξ Θεηζηζζιυξ ήηακ δζαθμνεηζηυξ απυ αοηυκ ημο ηφηθμο ηδξ 

Βζέκκδξ.(Birger Hjorland,2005) 

Ο Θεηζηζζιυξ πμο ακαπηφπεδηε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Αοζηνία ηαζ ηδ 

Γενιακία ηδκ δεηαεηία ημο 1920, είκαζ έκαξ υνμξ ιε πμθθέξ πνήζεζξ. Ο 

Θεηζηζζιυξ επδνεάζηδηε απυ : 

1. ηδκ Λμβζηή ηαζ ηα Μαεδιαηζηά  

2. ημκ παναδμζζαηυ ειπεζνζζιυ 

3. ηδκ ελέθζλδ ζηδ θοζζηή 

 Οζ πνχηεξ επελενβαζίεξ ήνεακ απυ ημκ ηφηθμ ηδξ Βζέκκδξ ιζαξ μιάδαξ 

θζθμζυθςκ ηαζ επζζηδιυκςκ πμο ιε ηδκ επίδναζδ ημο παθαζυηενμο 

εονςπασημφ Θεηζηζζιμφ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ηφηθμοξ ημο 

Βενμθίκμο,ιεθέηδζακ ζοζηδιαηζηά ηα εειέθζα ηςκ επζζηδιχκ. Κμζκή αάζδ 

υθςκ ηςκ Θεηζηζζηχκ ήηακ δ θμβζηή ακάθοζδ ηαζ ειπεζνζηή εειεθίςζδ ηδξ 

επζζηήιδξ.  

Με ιία ιαηνμζημπζηή ιαηζά εα θέβαιε υηζ πενζθαιαάκεζ ηάεε πνμζέββζζδ πμο 

εθανιυγεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ. Σμκ εεηζηζζιυ ημκ απαζπμθεί δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ βκχζδξ ηαζ 

υπζ βζα ημ πχξ θηάζαιε ζηδκ βκχζδ. Η εειεθζχδδξ ανπή ημο Θεηζηζζιμφ είκαζ 

δ πίζηδ ζηδκ μοζζαζηζηή εκυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο. Γζα ημκ 

Θεηζηζζιυ δ βκχζδ είκαζ έβηονδ ιυκμ ακ ααζίγεηαζ ζηδκ παναηήνδζδ.(Martin 

Hollis,2005) 

Ο ενεοκδηήξ πμο αημθμοεεί αοηή ηδκ ένεοκα ενεοκά: 

1) Δνεοκά ηα ανπεία πνμηεζιέκμο κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα ηζξ πδβέξ, βζα 

κα επζζδιάκεζ κέα ζημζπεία. 

2) Μέζα απυ ηζξ πδβέξ ζοβηεκηνχκεζ κέα ζοιαάκηα ηαζ βεβμκυηα, ιε 

ζημπυ κα ηα ζενανπήζεζ ηαζ κα ηα παναεέζεζ ζε βναιιζηή πμνεία. 

3) Δθανιυγεζ ηδκ ηνζηζηή ιέεμδμ, βζα κα εθέβλεζ ηδκ βκδζζυηδηα ηαζ ηδκ 

αλζμπζζηία ηςκ πδβχκ. 
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4) Πανμοζζάγεζ ηα βεβμκυηα ιε πνμκμθμβζηή ζεζνά βζα κα απμδείλεζ ηδκ 

αημθμοεία αζηίμο-αζηζαημφ. 

5) Ακαθφεζ-ενιδκεφεζ υθεξ ηζξ ιεηααμθέξ πμο έπμοκ ζοιαεί.(Ηθίαξ 

Γ.Μπάημξ,1999) 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ μ Θεηζηζζιυξ δζαπςνίγεζ ηδ εεςνία 

απυ ηδκ ένεοκα, δδιζμονβμφκηαζ οπμεέζεζξ ιέζς ηδξ εεςνίαξ ηαζ αθμφ 

εθεβπημφκ ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ηδκ ενιδκεία ηςκ οπυ ελέηαζδ 

κυιςκ.(Κονζαγυπμοθμξ, αιακηά,2011) 

Φαηλνκελνινγία: ημκ ακηίπμδα ημο Θεηζηζζιμφ ανίζηεηαζ δ Φαζκμιεκμθμβία, 

δ μπμία είκαζ ζδζάγμοζα ηαζ θαίκεηαζ κα έπεζ πθμφζζα ηαζ πενίπθμηδ ζζημνία. 

Γζα ηδκ Φαζκμιεκμθμβία δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ έκαξ ημζκά παναδεηηυξ 

μνζζιυξ, αθθά ηαηά ημκ E. Husserl (1859-1938), μ μπμίμξ ήηακ ηαζ μ 

εειεθζςηήξ αοημφ ημο θζθμζμθζημφ νεφιαημξ, ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ είκαζ δ 

ζοκεζδδηή ιαξ ειπεζνία..(John M.Budd,2005)  

Η Φαζκμιεκμθμβία οπμζηδνίγεζ ηδ ιεθέηδ ηςκ θαζκμιέκςκ υπςξ ειθακίγμκηαζ 

ζηδ ζοκείδδζδ ιαξ. πεηίγεηαζ ιε ημ πναβιαηζηυ πςνίξ ημ ακηζηεζιεκζηυ κα 

ιδδεκίγεηαζ, πανά ιυκμ ηίεεηαζ εκηυξ πανεκεέζεςκ.(Cohen,2005) 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ζηα 

πένζα δζαθμνεηζηχκ ακενχπςκ βζα αοηυ ηαζ βζα πμθθμφξ επζηνζηέξ ηδξ δεκ 

ιπμνεί κα οπάνπεζ απυθοηδ αθήεεζα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μ ενεοκδηήξ πμο 

πνδζζιμπμζεί αοηή ηδ ιέεμδμ ένεοκαξ πνμζπαεεί κα πενζμνίζεζ ηδκ ημζκή 

αίζεδζδ πμο έπμοκ βζα ημ ίδζμ θαζκυιεκμ δζαθμνεηζημί άκενςπμζ ιε ζημπυ κα 

πνμηφρεζ δ έβηονδ βκχζδ.  

Αημθμοεχκηαξ ηδκ θαζκμιεκμθμβζηή ένεοκα μ ενεοκδηήξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ 

ιε ιία κέα εεςνία, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηα εονήιαηα.    

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

οκμρίγμκηαξ ιε ζημπυ ηδκ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεευδμο μ Θεηζηζζιυξ ή 

αθθζχξ ακηζηεζιεκζζιυξ ιανηονά πςξ υθδ δ βκχζδ ιαξ πνμένπεηαζ απυ ημκ 

ελςηενζηυ ηυζιμ. Σα πάκηα δζαεέημοκ ιζα ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα. 
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Ακηίεεηα, δ άθθδ δζάζηαζδ μ οπμηεζιεκζζιυξ ή θαζκμιεκμθμβία δίκεζ ζημ 

οπμηείιεκμ ημκ ηφνζμ θυβμ δδιζμονβίαξ ηδξ βκχζδξ. Αοηή δ άπμρδ 

οπμζηδνίγεζ πςξ υθδ δ βκχζδ ανίζηεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ιαξ ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ βεκζηέξ έκκμζεξ. (Γ.ηαιίνδξ, 1986) 

Ο Θεηζηζζιυξ ηαζ δ Φαζκμιεκμθμβία είκαζ απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ 

πνμζεββίζεζξ ζημ ημιιάηζ ηςκ ενεοκχκ. Ο Θεηζηζζιυξ απυ ηδ ιία πθεονά 

ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ πμζμηζηή ένεοκα, ακηίεεηα δ θαζκμιεκμθμβία 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πμζμηζηή ενεοκδηζηή ιέεμδμ.( Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

Απυ ηδκ παναπάκς δζαηφπςζδ παναηδνείηαζ πςξ δ αηαδδιασηή ένεοκα 

απμννίπηεζ ηδκ μκημθμβία ηαζ ειπζζηεφεηαζ ηδκ βκςζζμεεςνία ή αθθζχξ 

επζζηδιμθμβία πνμηεζιέκμο κα θηάζεζ ζηδκ εβηονυηδηα ηδξ βκχζδξ.  

Δπηινγή κεζόδνπ: Μεηά ηδκ ακάθοζδ υθςκ ηςκ πνμζεββίζεςκ ηαείζηαηαζ 

ακαβηαίμ κα επζθεπεεί δ ηαηαθθδθυηενδ ιέεμδμξ. Η πανμφζα ένεοκα 

ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο Θεηζηζζιμφ, βζαηί μ Θεηζηζζιυξ ααζίγεηαζ ζηδκ ένεοκα 

ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ζηαηζζηζηχκ ηαζ πνμζδίδεζ αλζμπζζηία ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα 

ζηδκ ένεοκα. Αηυια επζθέβεηαζ ςξ θζθμζμθία, βζαηί ελεηάγμκηαζ ήδδ 

οπάνπμοζεξ εεςνίεξ ηαζ εα δζαηοπςεμφκ οπμεέζεζξ πμο εα ηαεμδδβήζμοκ 

ηδκ ένεοκα, ηαεχξ επίζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ήδδ οπάνπμοζεξ ένεοκεξ, πμο 

έπμοκ δδιμζζεοεεί ζε επζζηδιμκζηά άνενα. Η ηαηαβναθή ηςκ δεδμιέκςκ εα 

είκαζ αηνζαήξ ηαζ ακεπδνέαζηδ απυ πνμζςπζηέξ απυρεζξ. 

 

4.2: Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

Σα ααζζηυηενα είδδ ενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ ιε αάζδ ηδ θμβζηή ανπή είκαζ δ 

επαβςβζηή ηαζ δ παναβςβζηή ιέεμδμξ. 

Η επαβςβζηή ιέεμδμξ (inductive) ζηδνίγεηαζ ζημκ επαβςβζηυ ζοθθμβζζιυ ηαζ 

πανάβεζ ημ βεκζηυ απυ ημ ιενζηυ – εζδζηυ. Η ιέεμδμξ αοηή: 

1) Υνδζζιμπμζεί ηδκ παναηήνδζδ. 
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2) Δλεηάγεζ ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ιε απυθοηδ αηνίαεζα ηα θαζκυιεκα ηαζ ηα 

βεβμκυηα. 

3) Ακαγδηεί ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηα θαζκυιεκα ηαζ ηα βεβμκυηα. 

Αοηή δ ιέεμδμξ απυ ηδκ παναηήνδζδ πενκάεζ ζημ πείναια, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ 

δ ηεθεζυηενδ ηαζ αηνζαέζηενδ παναηήνδζδ βζαηί είκαζ ανζειδηζηά ιεηνήζζιμ. 

Καηά ηδκ επαβςβζηή ιέεμδμ πνχηα δζαεέημοιε ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα ηαζ 

έπεζηα ηαηαζηεοάγμοιε ηδ εεςνία. (Ηθίαξ Γ. Μπάημξ,1999) 

 

 

Εικόνα 1: A.F. Chalmers 2007. Τι είναι αυτό που το λζμε επιςτιμθ. 

 

 

Ο ενεοκδηήξ- παναηδνδηήξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ αηέναζα αζζεδηήνζα υνβακα 

ηαζ μθείθεζ κα ηαηαβνάθεζ πζζηά υηζ παναηδνεί πςνίξ 

πνμηαηαθήρεζξ.(A.F.Chalmers,2007) 

Σμ ααζζηυ πνυαθδια αοηήξ ηδξ ιεευδμο επεζδή ααζίγεηαζ ζηδκ παναηήνδζδ 

είκαζ υηζ πναηηζηά είκαζ αδφκαημ κα ηαηαβναθμφκ υθα ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα.( 

A.F.Chalmers,2007) 
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά έκαξ ενεοκδηήξ έπεζ ζηδ δζάεεζδ ημο ηδκ παναβςβζηή 

ιέεμδμ (deductive) πμο πναβιαημπμζείηαζ δ ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία απυ ηδκ 

επαβςβζηή. ε αοηή ηδ ιέεμδμ οζμεεηείηαζ εη ηςκ πνμηένςκ ιία αλζςιαηζηή 

εεςνία ηαηά ηδκ μπμία ζοθθέβμκηαζ ζημζπεία απυ ημκ επζζηήιμκα, ιε ζημπυ 

κα απμδείλεζ ή κα δζαρεφζεζ ηδ εεςνία. Έπεζ ςξ αάζδ ημκ παναβςβζηυ 

ζοθθμβζζιυ.  (A.F.Chalmers,2007) 

Δπηινγή πξνζέγγηζεο: φιθςκα ιε ηδκ εέζδ ηςκ Κονζαγυπμοθμ-

αιακηά(2011) μ Θεηζηζζιυξ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηυζμ ιε 

παναβςβζηή ιέεμδμ, ιε ηδκ μπμία μζ πενζζζυηενμζ ενεοκδηέξ ημκ έπμοκ 

ηαοηίζεζ, υζμ ηαζ ιε ηδκ επαβςβζηή. Η ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζείηαζ  είκαζ 

ααζζζιέκδ ζηδ Θεηζηζζηζηή θζθμζμθία ηαζ ςξ εη ημφημο εα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ 

παναβςβζηή πνμζέββζζδ, ιεθεηχκηαξ ηζξ ήδδ ηαηαβεβναιιέκεξ εεςνίεξ ιε 

ζημπυ ηδκ απυδεζλδ ή ηδκ δζάρεοζδ αοηχκ.  

 

4.3: Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή 

Η ενεοκδηζηή ζηναηδβζηή δζαπςνίγεηαζ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ: 

Πείξακα: Σμ πείναια μθείθεζ πμθθά ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ. Σα απθμφζηενα 

πεζνάιαηα εθέβπμοκ ηδ ζπέζδ ελάνηδζδξ ιεηαλφ δφμ ιεηααθδηχκ εκχ 

ακηίεεηα ηα πζμ πμθφπθμηα ηείκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα δίκμοκ 

απακηήζεζξ ζηα πςξ ηαζ ηα βζαηί. (Saunders et al,2009) 

Γεληθεπκέλε έξεπλα(Survey):Η ένεοκα αοηή, ζοπκά ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

επαβςβζηή πνμζέββζζδ. Μπμνεί εφημθα κα ηαηακμδεμφκ ηαζ κα ελδβδεμφκ ηα 

απμηεθέζιαηά ηδξ, βζαηί ιεβάθμ ιένμξ ημο ηυζιμο ζηέθηεηαζ ηαζ θεζημονβεί ιε 

αοηυ ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθμοκ ηα απμηεθέζιαηα. Σμ εεηζηυ ηδξ ένεοκαξ 

αοηήξ είκαζ, υηζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ απμηεθέζιαηα ακηζπνμζςπεοηζηά βζα 

ημ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ ηαζ αοηυ ιε ιδδαιζκυ ηυζημξ. Οζ ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ 

δεδμιέκςκ πμο πνδζζιμπμζεί αοηή δ ένεοκα, δεκ είκαζ ιυκμ ημ 

ενςηδιαημθυβζμ αθθά ηαζ δ δμιδιέκδ παναηήνδζδ ηαζ μζ δμιδιέκεξ 

ζοκεκηεφλεζξ. (Saunders et al,2009) 
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Μειέηε Πεξίπησζεο (Case Study):Η ζηναηδβζηή ιεθέηδ πενίπηςζδξ αθμνά 

ηδκ ειπεζνζηή δζενεφκδζδ εκυξ θαζκμιέκμο. ε ιία ηέημζα ιεθέηδ ηαηακμείηαζ 

ημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ αθθά οπμβναιιίγεηαζ πςξ ηα 

υνζα ημο θαζκμιέκμο ηαζ ημο πθαζζίμο δεκ είκαζ δζαηνζηά. Όηακ ηάπμζμξ 

ενεοκδηήξ πναβιαημπμζεί case study ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ανίζηεζ 

απακηήζεζξ ζηα „βζαηί‟. Οζ ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ είκαζ μζ ζοκεκηεφλεζξ, 

παναηήνδζδ, ακάθοζδ εββνάθςκ ηαεχξ ηαζ ενςηδιαημθυβζα. Η ζηναηδβζηή 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ είκαζ έκαξ αλζυθμβμξ ηνυπμξ βζα κα δζενεοκδεεί δ 

οπάνπμοζα εεςνία. Μία ηαθά ηαηαζηεοαζιέκδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ημκ ενεοκδηή ζηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ζηδκ παναβςβή 

κέςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ. (Saunders et al,2009) 

Έξεπλα Γξάζεο(Action Research):ηδκ ένεοκα δνάζδξ έπμοιε ένεοκα ζε 

δνάζδ ηαζ υπζ ένεοκα βζα ηδ δνάζδ. Υνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ εζδζηά βζα ηδκ επίθοζδ μνβακςηζηχκ 

εειάηςκ. Ο ενεοκδηήξ πμο δζεκενβεί ηδκ ένεοκα αοηή είκαζ ιέθμξ ημο θμνέα, 

υπμο μζ αθθαβέξ θαιαάκμοκ πχνα. Απακηάεζ ζε ενςηήζεζξ ημο πχξ. 

(Saunders et al,2009) 

Θεκειησκέλε Έξεπλα(Grounded Theory):Η ένεοκα αοηή, είκαζ πμθφ ζηεκά 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ επαβςβζηή πνμζέββζζδ. Θεςνείηαζ ςξ δ ηαθφηενδ 

επζθμβή, βζα κα πνμαθέρεζ ηαζ κα ελδβήζεζ ηακείξ ηδκ ζοιπενζθμνά. Η 

ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ λεηζκά, πςνίξ ηδ ανπζηή εεςνδηζηή αάζδ. Η εεςνία 

ακαπηφζζεηαζ απυ ηα δεδμιέκα, ηα μπμία έπμοκ πνμηφρεζ απυ ιία ζεζνά 

παναηδνήζεςκ ηαζ ζοκέπεζα μδδβμφιαζηε ζε πνμαθέρεζξ, πμο ελεηάγμκηαζ ιε 

πενεηαίνς παναηδνήζεζξ. (Saunders et al,2009) 

Δζλνγξαθία(Ethnographic Research):Με ηδκ επαβςβζηή πνμζέββζζδ 

ζπεηίγεηαζ ηαζ αοηή δ ζηναηδβζηή ένεοκα. Η εεκμβναθία πνμένπεηαζ απυ ημκ 

πχνμ ηδξ ακενςπμθμβίαξ ηαζ ζημπυ έπεζ κα πενζβνάρεζ ημκ ημζκςκζηυ ηυζιμ. 

Δίκαζ ανηεηά πνμκμαυνμξ δζαδζηαζία ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ θαιαάκεζ πχνα ζε 

ιία ανηεηά παναηεηαιέκδ πενίμδμ, ηαεχξ μ ενεοκδηήξ εα πνέπεζ κα 

πνμζανιυγεηαζ ηαζ ζηζξ αθθαβέξ πμο δδιζμονβμφκηαζ, αθθάγμκηαξ ημκ ηνυπμ 
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ζηέρδξ ημο. Η Δεκμβναθία δεκ πνδζζιμπμζεί ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ 

πανά ιυκμ ηδκ παναηήνδζδ. (Saunders et al,2009) 

Αξρεηαθή Έξεπλα(Archive Research):Η ηεθζηή ζηναηδβζηή, δ μπμία 

ακαθφεηαζ είκαζ δ ανπεζαηή ένεοκα. Η ένεοκα αοηή ηάκεζ πνήζδ ηςκ 

δζμζηδηζηχκ ιδηνχκ ηαζ εββνάθςκ ηςκ ζδζςηζηχκ ή δδιμζίςκ θμνέςκ. Σα 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα αθμνμφκ ημ πανεθευκ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα 

απακηδεμφκ βζαηί πενζμνίγμκηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ ιδηνχςκ ηαζ 

εββνάθςκ.(Saunders et al,2009) 

Δπηινγή ζηξαηεγηθήο: Η ζηναηδβζηή ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Case Study) 

θαίκεηαζ κα είκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ επζθμβή βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα. 

Αθεκυξ εα ηαηακμδεεί ηαθφηενα ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ, ιέζα 

απυ ιία πναβιαηζηή ιεθέηδ πενίπηςζδξ, ζημκ ηθάδμ ηδξ ειπμνίαξ 

αοημηζκήηςκ πμο έπμοιε επζθέλεζ βζα κα απεοεφκμοιε ηδκ ένεοκα ηαζ 

αθεηένμο ιία case study ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ εφημθα ηζξ απακηήζεζξ ζηα βζαηί 

πμο εα εέζμοιε. 

 

4.4: Δίδε έξεπλαο 

Οζ ένεοκεξ ιπμνεί κα ηαλζκμιδεμφκ ςξ ελήξ: 

Πεξηγξαθηθή έξεπλα: Η πενζβναθζηή ένεοκα πμο πνμζπαεεί κα ακαηαθφρεζ 

ηαζ κα  απακηήζεζ ζηα βζαηί πμο εέημοκ μζ ενεοκδηέξ. Η πενζβναθζηή ένεοκα 

ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ είηε πμζμηζηή ιέεμδμ είηε πμζμηζηή. Πενζθαιαάκεζ 

αηυια ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ πμο πενζβνάθμοκ ηα δεδμιέκα ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηα μνβακχκεζ, ηα ηαηαπςνεί ηαζ ηα απεζημκίγεζ. Γζα κα απεζημκίζεζ ηα 

δεδμιέκα πνδζζιμπμζεί βναθήιαηα ηαζ δζαβνάιιαηα πμο αμδεμφκ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Ακαθένμοκ ζημζπεία υπςξ δζάιεζμξ, 

επζηναημφζα ηζιή, δζαηφιακζδ, πμζμζηυ ηαζ ζοζπέηζζδ ιεηααθδηχκ. 

(Saunders et al,2009) 

Δμεξεπλεηηθή έξεπλα: Η ένεοκα αοηή πναβιαημπμζείηαζ βζα ενιδκεοηζημφξ 

ηαζ δζαβκςζηζημφξ ζημπμφξ. Πνμζπαεεί κα ακαηαθφρεζ ημκ βεκζηυ παναηηήνα 
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ημο πνμαθήιαημξ, ηζξ ιεηααθδηέξ πμο ημ παναηηδνίγμοκ ηαζ ηδκ επίδναζή 

ημο. ε αοηή ηδκ ένεοκα ημ πνυαθδια δεκ είκαζ ηαθά μνζζιέκμ. Μπμνεί κα 

είκαζ ηυζμ πμζμηζηή υζμ ηαζ πμζμηζηή. ηυπμξ ηδξ είκαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηα 

υνζα ημο πνμαθήιαημξ ηαζ κα εκημπίζεζ ημοξ ηονζυηενμοξ πανάβμκηεξ ή 

ιεηααθδηέξ πμο έπμοκ πανμοζζαζηεί ζημ πενζαάθθμκ ημο πνμαθήιαημξ 

πανυθμ πμο ζηενείηαζ απυ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πνυαθδια. Η ένεοκα αοηή 

ζηενείηαζ απυ επίζδιδ δμιή αθθά παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθμ ααειυ 

εοεθζλίαξ. (Νζηυθαμξ Α. Πακαβζχημο,2008) 

Δπεμεγεκαηηθή έξεπλα: Πμθθέξ θμνέξ δ ένεοκα αοηή ιπμνεί κα 

πανμοζζαζηεί ηαζ ςξ ακαθοηζηή. Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ είκαζ κα 

εκημπζζημφκ ηοπυκ ζπέζεζξ ιεηαλφ αζηίμο ηαζ αζηζαημφ ηαζ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

ιεηααθδηχκ πμο αθμνμφκ ημ πνυαθδια ηδξ ένεοκαξ. Η ένεοκα αοηή εζηζάγεζ 

ζε ζοκεκηεφλεζξ μιάδςκ ενβαζίαξ (focus groups) βζα ηα εέιαηα πμο είκαζ 

ενεοκχκηαζ. (Saunders et al,2009) 

Η επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεευδμο εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί ιε αάζδ 

ηα πνμαθήιαηα πμο πζεακυκ κα πνμηφρμοκ ιε ζημπυ, δ ακάθμβδ ένεοκα, κα 

ιπμνέζεζ κα ένεεζ ακηζιέηςπδ ιε αοηά ηαζ κα δχζεζ θφζεζξ. Πζεακά 

πνμαθήιαηα ίζςξ είκαζ δ υπζ ηαεανά δζαηοπςιέκδ οπυεεζδ, δ φπανλδ ή υπζ 

ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ζοβηεηνζιέκςκ παναιέηνςκ, δ επελήβδζδ 

ή υπζ ημο θαζκμιέκμο η.α. (Πακαβζχημο,2008). 

Δπηινγή έξεπλαο: Η πανμφζα ένεοκα επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πενζβναθζηή 

ένεοκα δ μπμία πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενμ ηδκ πμζμηζηή ιέεμδμ. Θα 

πνδζζιμπμζδεμφκ πενζβναθζηά ζημζπεία βζα ημ εέια ημ μπμίμ εα ιεθεηδεεί ηαζ 

δζενεοκδεεί, ηα μπμία εα απεζημκίγμκηαζ ζε δζαβνάιιαηα ηαζ βναθήιαηα.  

 

4.5: Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

ηζξ ένεοκεξ πνδζζιμπμζμφιε δφμ ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ηδκ πμζμηζηή 

ηαζ ηδκ πμζμηζηή ιέεμδμ. Η δζάηνζζή ημοξ βίκεηαζ απυ ηδκ εζηίαζδ αοηχκ ζηα 

ανζειδηζηή ή ιδ ανζειδηζηά δεδμιέκα πμο ζοθθέβμοκ. 
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Πνζνηηθή είκαζ δ ιέεμδμξ δ μπμία βζα μπμζαδήπμηε ηεπκζηή ζοθθμβήξ ηαζ 

ακάθοζδξ δεδμιέκςκ, πνδζζιμπμζεί ανζειδηζηά δεδμιέκα. Η πμζμηζηή 

ιέεμδμξ ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ εθανιυγεζ πμζμηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ. Αοηή δ ιέεμδμξ ηαοηίγεηαζ απυθοηα ιε ηζξ 

πναηηζηέξ ημο Θεηζηζζιμφ. (Saunders,2009) Γζα κα εεςνείηαζ ιία πμζμηζηή 

ιέεμδμξ επζηοπδιέκδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή εα πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε ιεβάθμ 

δείβια ημο πθδεοζιμφ ζημπεφμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ  έκα  ιεβάθμ  ιένμξ  ημο  πθδεοζιμφ 

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

Πνηνηηθή είκαζ δ ιέεμδμξ δ μπμία έπεζ ςξ ζοκχκοιμ ηα ιδ-ανζειδηζηά 

δεδμιέκα ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ςξ δεδμιέκα θυβζα, θςημβναθίεξ ηαζ 

αίκηεμ. Πναβιαημπμζεί ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ιε ηζξ εζξ αάεμξ 

ζοκεκηεφλεζξ (Saunders,2009). Η επζηοπία ηςκ ζοκεκηεφλεςκ έπεζ κα ηάκεζ ιε 

ημ ακ ηαζ ηαηά πυζμ μ ενεοκδηήξ έπεζ πείζεζ ημκ ενςηχιεκμ κα ημκ 

ειπζζηεοηεί ηαζ ακ μ ηεθεοηαίμξ είκαζ μ ηαηάθθδθμξ βζα κα δχζεζ απακηήζεζξ. Η 

ένεοκα αοηή έπεζ ηαηδβμνδεεί βζα έθθεζρδ επζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ςξ απάκηδζδ μζ ενεοκδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ 

πμζμηζηή ιέεμδμ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ ιέεμδμξ αοηή έπεζ ζηαεενυηδηα ηαζ 

δοκαηυηδηα ακαπαναβςβήξ ( Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011). 

Πναβιαημπμζχκηαξ ηδκ ένεοκα μ ενεοκδηήξ ιπμνεί είηε κα πνδζζιμπμζήζεζ 

ιία ιυκμ ηεπκζηή (mono-method)βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, είηε κα 

ηάκεζ πνήζδ πενζζζυηενςκ απυ ιία δζαδζηαζζχκ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ 

πνμηεζιέκμο κα απακηήζεζ ζηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ένεοκαξ. (multi-method) 

Ακ ηεθζηά μ ενεοκδηήξ επζθέλεζ κα ηάκεζ ζοκδοαζιμφξ ιεευδςκ ηυηε έπεζ 4 

δοκαημφξ ζπεδζαζιμφξ. Έηζζ ιπμνεί κα επζθέλεζ ηδκ πμθφ-ιέεμδμ πμζμηζηήξ 

ιεθέηδξ (multi-method quantitative studies), δ μπμία ιπμνεί κα ηάκεζ πνήζδ 

δφμ ενςηδιαημθμβίςκ εκχ ηαοηυπνμκα κα πνδζζιμπμζεί ηαζ ηδ δμιδιέκδ 

παναηήνδζδ, αθθά δ ακάθοζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ εα βίκεζ ιυκμ ιε πμζμηζηή 

δζαδζηαζία. Δκαθθαηηζηά ιπμνεί κα επζθέλεζ ηδκ πμθφ-ιέεμδμ πμζμηζηήξ 

ιεθέηδξ (multi-method qualitative studies). 
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Σέθμξ ιζα αηυιδ πνμζέββζζδ ένεοκαξ είκαζ δ ιζηηή ιέεμδμξ(mixed-method), δ 

μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εέθμοκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ 

πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ. 

Τπμδζαζνείηαζ ζε 2 ηφπμοξ: α)ηδκ ιζηηή ιέεμδμ ένεοκαξ ηαηά ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμζεί πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα είηε πανάθθδθα είηε δζαδμπζηά 

πςνίξ κα ηα ζοκδοάγεζ. α)ηδκ ενεοκδηζηή ιέεμδμ ιζηημφ ιμκηέθμο. 

Οζ πμθθαπθέξ ιέεμδμζ είκαζ πνήζζιεξ ιυκμ εάκ πανέπμοκ ηαθφηενεξ εοηαζνίεξ 

κα απακηήζμοιε ζηα ενςηήιαηα ηδξ ένεοκαξ, ημ μπμίμ εα επζηνέρεζ ζημκ 

ενεοκδηή κα αλζμθμβήζεζ ηαθφηενα ηα εονήιαηα ηαζ έηζζ κα οπάνπεζ 

ιεβαθφηενδ ειπζζημζφκδ ζηα απμηεθέζιαηα (Saunders et  al, 2009). 

 

Εικόνα 2: Ερευνθτικζσ επιλογζσ. Πθγι: Research Methods for Business Students, Saunders et al 

(2009) 

 

Δπηινγή: Έπεζηα απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ πνμζεββίζεςκ 

ημοξ, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Θεηζηζζιμφ ηαζ 

ηδξ παναβςβζηήξ ιεευδμο, δ ενεοκδηζηή ιέεμδμξ πμο ηνίκεηαζ ηαηάθθδθδ βζα 

ηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ δ πμζμηζηή.  
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4.6: Σερληθέο έξεπλαο 

Οζ πδβέξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζηδκ ένεοκα πςνίγμκηαζ ζε 2 ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ. 

Έηζζ πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζήζμοιε ιία ένεοκα έπμοιε: 

Πξσηνγελείο πεγέο είκαζ αοηέξ πμο πανάβμοκ αθθά ηαζ πενζέπμοκ 

πεζνάιαηα, ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ, εεκμβναθζηέξ ιεθέηεξ, ένεοκεξ, δεδμιέκα 

παναηήνδζδ, μιάδεξ εζηίαζδξ η.α. 

Γεπηεξνγελείο πεγέο είκαζ δζάθμνα ανπεία εηαζνζχκ, ζημζπεία απμβναθχκ, 

ηοαενκδηζηέξ πδβέξ, ηνζηζηέξ ηεζιέκςκ, ζζημνζηέξ ιεθέηεξ, ανζειδηζηά 

δεδμιέκα ή δεοηενμβεκήξ ακάθοζδ δεδμιέκςκ, ζηαηζζηζηχκ ηαζ ιμκηέθςκ.  

Η δεοηενμβεκήξ ακάθοζδ πνμζθένεζ ανηεηά μθέθδ πμο αθμνμφκ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ βκχζδξ. Σμ ααζζηυηενμ 

πθεμκέηηδια ηδξ δεοηενμβεκμφξ ακάθοζδξ είκαζ ημ παιδθυ μζημκμιζηυ 

ηυζημξ, μ θζβμζηυξ πνυκμξ ηαζ πνμζςπζηυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δζελαβςβή 

ηδξ ένεοκαξ.(Hyman,1972) 

Όπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Sobal (1982) δ δεοηενμβεκήξ ακάθοζδ 

απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ενβαθείμ, ηονίςξ βζα ημοξ ζπμοδαζηέξ πμο 

ημοξ επζηνέπεζ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε ενςηδιαημθυβζα πμζμηζηχκ ενεοκχκ. 

Δπηινγή: ηδκ πανμφζα ένεοκα πνδζζιμπμζμφκηαζ δεοηενμβεκή ζημζπεία 

πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεεί ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα 

ακαγήηδζδ ενςηδιαημθμβίςκ. Πνςημβεκείξ πδβέξ  πενζέπμκηαζ ζημ 

ενεοκδηζηυ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ. 

 

4.7: ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ίζςξ δ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ ζοθθμβήξ 

δεδμιέκςκ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε δμιδιέκμ 

ενςηδιαημθυβζμ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκεζ ζοκμθζηά  ενςηήζεζξ 

ηθεζζημφ ηφπμο μζ μπμίεξ ηαηακέιμκηαζ ζε δφμ εκυηδηεξ. 
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Μένμξ Α. Γδιμβναθζηά ημζπεία. 

ηδκ εκυηδηα αοηή πενζθαιαάκμκηαζ επηά ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα. Οζ ενςηήζεζξ ζηυπμ 

έπμοκ κα δζενεοκήζμοκ ημ θφθμ, ημ δθζηζαηυ βηνμοπ ζημ μπμίμ ακήημοκ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ, ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ φπανλδ παζδζχκ, ημ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ, ηα πνυκζα πνμτπδνεζίαξ ηαεχξ ηαζ ηδ εέζδ ζημκ υιζθμ. 

Φύλο παρόντος manager 

ηδκ εκυηδηα αοηή πενζθαιαάκμκηαζ μηηχ ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

θφθμ πανυκημξ manager ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνμζςπζηή ειπεζνία ηςκ 

ενςηδεέκηςκ βζα εέζεζξ manager. Γζα πανάδεζβια, εάκ έπμοκ δζαηεθέζεζ 

manager, εάκ εα ήεεθακ κα πνμζθδθεμφκ ζε ακάθμβδ εέζδ ηαεχξ απυ ηζξ 

απακηήζεζξ ημοξ ιπμνμφιε κα δμφιε ημο θυβμοξ ηαηά ημοξ μπμίμοξ 

επζεοιμφκ ή υπζ ακάθμβδ εέζδ. ε αοηή ηδκ εκυηδηα επίζδξ θαιαάκμοιε 

απακηήζεζξ βζα ηδκ άπμρή ημοξ πενί ενβαζίαξ ζε επζπείνδζδ ιε βοκαίηα ή 

άκηνα manager ακηίζημζπα. 

Μένμξ Β. Κονίςξ Ένεοκα. 

ηδκ εκυηδηα αοηή πενζθαιαάκμκηαζ 29 ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημκ 

ημνιυ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ, ηα ειπυδζα 

πμο ζοκακημφκ μζ βοκαίηεξ ηαεχξ ηαζ ηοπυκ ηυζηδ. Πζμ ακαθοηζηά, μζ 

ενςηήζεζξ ζημπυ έπμοκ κα δζενεοκήζμοκ : 

Α. Σδκ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ (6 ενςηήζεζξ) 

δζενεοκχκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ βζα: 

 Σμ εάκ πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε εέζεζξ 

manager ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ.  

 Σμ εάκ είκαζ απμδεηηυ κα ζοκαβςκίγμκηαζ μζ βοκαίηεξ ημοξ άκδνεξ βζα ηδκ 

ηαηάηηδζδ ηςκ ορδθχκ εέζεςκ.  

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ ςξ manager είκαζ πζμ ζοκαζζεδιαηζηέξ απυ ημοξ 

άκδνεξ. 
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 Σμ εάκ ζημκ ημιέα ημο management μζ βοκαίηεξ είκαζ πζμ ακαπμθάζζζηεξ. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ πνέπεζ κα οπενέπμοκ ζε εέζεζξ manager ηαζ ηέθμξ 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ ηα ηαηαθένκμοκ ηαθφηενα ζε άθθμοξ ημιείξ πανά ζημκ 

ημιέα ηδξ δζμίηδζδξ. 

 

Β. Σα ειπυδζα πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ζηδκ ακέθζλδ ηςκ 

βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ (15 ενςηήζεζξ) δζενεοκχκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ 

ενςηδεέκηςκ βζα: 

 

 Σμ εάκ μζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ ςξ manager ιζαξ επζπείνδζδξ.  

 Σμ εάκ μζ άκδνεξ ςξ managers είκαζ πζμ θμβζημί απυ ηζξ βοκαίηεξ. 

 Σμ εάκ μζ άκδνεξ ςξ managers είκαζ πζμ ζηακμί ζηδκ θήρδ ζμαανχκ 

απμθάζεςκ απυ ηζξ βοκαίηεξ. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ κα δζμζημφκ 

επζηοπδιέκα. 

 Σμ εάκ ημ management ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ πζμ εφημθμ βζα ημοξ 

άκδνεξ. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ εέθμοκ κα ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ εδθοηυηδηά ημοξ 

χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager. 

 Σμ εάκ δ βοκαίηα πμο δεκ ενβάγεηαζ ζε εέζδ manager είκαζ ηαθφηενδ ζηδκ 

δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ πανμοζζάγμοκ έθθεζρδ πνμζανιμβήξ ζηζξ απαζηήζεζξ 

εέζεςξ manager. 

 Σμ εάκ έκαξ άκηναξ ιπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενα ηοπζηά πνμζυκηα απυ 

ιία βοκαίηα βζα ηδκ απυηηδζδ εέζδξ manager. 
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 Σμ εάκ δ βοκαίηα manager ιζαξ επζπείνδζδξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ηαθή 

ιδηένα. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ επζεοιμφκ ζδζαίηενα κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ακέαμοκ ηδκ ζενανπζηή ηθίιαηα. 

 Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ λένμοκ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηαζ 

επμιέκςξ έηζζ ακαθαιαάκμοκ θζβυηενμ νίζημ ζε εέζεζξ manager. 

 Σμ εάκ δ βοκαίηα manager ηείκεζ κα πάκεζ ηδκ εδθοηυηδηά ηδξ ιέζς εκυξ 

αοζηδνμφ ηαζ ηάπςξ «ακδνζημφ» ζηοθ έκδοζδξ. 

 

Γ. Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ (8 

ενςηήζεζξ) δζενεοκχκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ βζα: 

 Σμ εάκ είκαζ ζπαηάθδ ακενςπμδφκαιδξ δ ιδ απμννυθδζδ βοκαζηχκ ζε 

εέζεζξ manager. 

 Σμ εάκ δ απμοζία πμζηζθμιμνθίαξ ζε εέζεζξ manager επζθένεζ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ. 

 Σμ εάκ δ απμβμήηεοζδ ηςκ βοκαζηχκ πμο ιέκμοκ ζηάζζιεξ θένεζ ηεθζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα. 

 Σμ εάκ μ ιεζςιέκμξ ανζειυξ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ manager ζηενεί απυ ηδκ 

επζπείνδζδ ιζα πμθφηζιδ πδβή κέμο ηαθέκημο. 

 Σμ εάκ δ ζζυηζιδ εηπνμζχπδζδ ηςκ θφθςκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ 

απμθάζεςκ απμθένεζ ζπμοδαία μθέθδ. 

 Σμ εάκ δ πανμοζία  πενζζζυηενςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ 

ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ηαζκμηυιμο πενζαάθθμκημξ 

ιεβζζημπμζχκηαξ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ επζδυζεζξ. 

 Σμ εάκ δ βοκαζηεία οπμεηπνμζχπδζδ εηθνάγεζ ηδκ άκζζδ ιεηαπείνζζδ 

ζηδκ ενβαζία 

 Σμ εάκ μζ ενβμδυηεξ πναβιαημπμζμφκ δζαηνίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ 

ενβαζίαξ ηςκ βοκαζηχκ. 
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4.8: Γεηγκαηνιεςία 

Με ημκ υνμ δεζβιαημθδρία εκκμμφιε ηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ δείβιαημξ. Οζ 

ηεπκζηέξ δεζβιαημθδρίαξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ ηφπμοξ: 

1) Πζεακά δείβιαηα ή ακηζπνμζςπεοηζηή δεζβιαημθδρία. 

2) Μδ πζεακά δείβιαηα ή επζηνζηζηή δεζβιαημθδρία. 

Η ακηζπνμζςπεοηζηή δεζβιαημθδρία πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

-Σελ απιή/ηπραία δεηγκαηνιεςία (simple random sampling): 

Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ιεευδμο αοηήξ είκαζ δ αιενυθδπηδ επζθμβή ημο δείβιαημξ 

ηαεχξ ηάεε ιέθμξ έπεζ ίδζεξ πζεακυηδηεξ επζθμβήξ. Δίκαζ δ απθμφζηενδ 

ιέεμδμξ αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ δ πζμ αλζυπζζηδ. Μεζμκέηηδιά ηδξ είκαζ πςξ 

πνμτπμεέηεζ ορδθυ ηυζημξ.(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σελ ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία (systematic sampling): Δίκαζ δ 

εκαθθαηηζηή ιέεμδμξ ηδξ ηοπαίαξ, είκαζ απθή ηαζ εφημθδ ηαζ δεκ απαζηεί ηδκ 

ανίειδζδ ηςκ ιεθχκ ημο πθδεοζιμφ. Γζα ημ δείβια απαζηείηαζ έκα ηνζηήνζμ, 

ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ εα βίκεζ δ επζθμβή. (Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σελ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία(stratified sampling): ε αοηυκ 

ημκ ηφπμ έπμοιε ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια επζαάθθμκηαξ πενζμνζζιμφξ 

πνμηεζιέκμο, κα δδιζμονβδεεί. Υςνίγμοιε ημκ πθδεοζιυ ζε ζηνχιαηα, ηάεε 

έκα απυ ηα ζηνχιαηα απμηεθεί έκακ οπμπθδεοζιυ απυ ημκ μπμίμ επζθέβμοιε 

δείβια. Σα ζηνχιαηα δδιζμονβμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηάπμζεξ ιεηααθδηέξ υπςξ 

δθζηία, επάββεθια, θφθμ, ηαημζηία εζζυδδια, ιμνθςηζηυ επίπεδμ. Αοηή δ 

ιέεμδμξ απμηθείεζ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιδ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ ημο 

δείβιαημξ. (Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σε δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο (cluster sampling): ε αοηή ηδ ιέεμδμ ηα 

ιέθδ ημο πθδεοζιμφ ακήημοκ ζε ηάπμζεξ θεζημονβζηέξ μιάδεξ. 

Γδιζμονβμφκηαζ ζενανπζηά ηαλζκμιδιέκεξ μιάδεξ ηαζ δ επζθμβή 

ζοβηεηνζιέκςκ πενζπηχζεςκ βίκεηαζ ιε ηοπαίμ ηνυπμ. Ακ ηαζ βίκεηαζ ιε ηοπαίμ 
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ηνυπμ δεκ είκαζ απυθοηα ακελάνηδηδ ιέεμδμξ. 

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σε δεηγκαηνιεςία θαηά ζηάδηα(multi-stage sampling): Αοηή δ ιέεμδμξ 

είκαζ παναθθαβή ηδξ ιεευδμο ηαηά μιάδεξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε ένεοκεξ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ υηακ δεκ 

οπάνπεζ ηαηάθμβμξ  ηςκ ιεθχκ  ημο  πθδεοζιμφ. 

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

Η επζηνζηζηή δεζβιαημθδρία πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

-Σελ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο: ε αοηή ηδ ιέεμδμ δδιζμονβείηαζ έκα είδμξ 

εεεθμκηζημφ δείβιαημξ βζαηί ζοιιεηέπμοκ υζμζ είκαζ άιεζα πνμζαάζζιμζ ηαζ 

πνυεοιμζ κα ζοιιεηάζπμοκ. Η ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα αιθζζαδηείηαζ αθθά ςξ 

ιέεμδμξ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζδζαίηενα υηακ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

κα οπάνλεζ πνυζααζδ ζημκ οπυ δζενεφκδζδ πθδεοζιυ. 

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σελ εκπεηξηθή δεηγκαηνιεςία: ε αοηή ηδ ιέεμδμ μζ ενεοκδηέξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηνίζδ ημοξ βζα κα επζθέλμοκ ημ δείβια. 

(Κονζαγυπμοθμξ,αιακηά,2011) 

-Σελ δεηγκαηνιεςία πνζνζηώζεσλ: Σμ δείβια επζθέβεηαζ ιε αάζδ 

μνζζιέκεξ ιεηααθδηέξ, έηζζ χζηε κα ακηζπνμζςπεφεζ ηάπμζεξ οπυ μιάδεξ ημο 

πθδεοζιμφ ιε ζηυπμ ηδκ έβηονδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ εκυξ 

ενεοκδηζημφ γδηήιαημξ (Κονζαγυπμοθμξ, αιακηά, 2011). 

-Σελ δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο: Η ιέεμδμξ αοηή επζηοβπάκεηαζ 

γδηχκηαξ απυ έκακ ζοιιεηέπμκηα κα πνμηείκεζ έκακ άθθμ μ μπμίμξ είκαζ 

ηαηάθθδθμξ (Κονζαγυπμοθμξ, αιακηά, 2011). 
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Εικόνα 3: Research Methods for Business Students, Saunders et al (2009) 

 

-Δπηινγή: Μεηά απυ ηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ δζαεέζζιςκ δεζβιαημθδπηζηχκ 

οπμδεζβιάηςκ, εα αημθμοεδεεί εηείκμ ημο ηοπαίμο ηαζ απθμφ δείβιαημξ. Σμ 

πανυκ οπυδεζβια επζθέπεδηε ηαεχξ είκαζ ημ πζμ αλζυπζζημ. 

Σμ δείβια εα είκαζ πζεακυ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα βοκαίηεξ ηαζ άκηνεξ ιεζαία 

ηαζ ακχηενα ζηεθέπδ ημο μιίθμο Διπμνίαξ ηαζ Δζζαβςβήξ Αοημηζκήηςκ, ζημκ 

μπμίμ εα απεοεοκεεί δ ένεοκα. Σίεεηαζ ςξ ζηυπμξ, κα ζοιπθδνχζμοκ ηα 

ενςηδιαημθυβζα πενζζζυηενμζ απυ 100 οπάθθδθμζ.  
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4.9: Αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο 

Οζ ενςηχιεκμζ πμο εα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ένεοκα εα έπμοκ ηα παναηάης 

παναηηδνζζηζηά πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ δ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο 

δείβιαημξ: 

 Να είκαζ Έθθδκαξ οπήημμξ. 

 Να είκαζ οπάθθδθμξ ημο μιίθμο. 

 Να επζηνέπεζ δ εέζδ ημο οπαθθήθμο κα ακαννζπδεεί ζηδκ ζενανπία. 

 Να είκαζ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ υθμζ μζ οπάθθδθμζ.  
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5: Απνηειέζκαηα κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

5.1: Αλάιπζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 

Σα δδιμβναθζηά ζημζπεία ιεθεηχκηαζ έηζζ χζηε κα ζηζαβναθδεεί ημ πνμθίθ 

ηςκ ενςηδεέκηςκ ενβαγμιέκςκ ημο μιίθμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ ημ θφθμ, ηδκ 

δθζηία, ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ φπανλδ παζδζχκ, ημ ιμνθςηζηυ 

επίπεδμ, ηδκ ιυκζιδ ηαημζηία, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, ηδκ εέζδ απαζπυθδζδξ 

ζημκ υιζθμ ηαεχξ ηαζ ηδκ εζδζηυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ. 

5.1.α: Φύιν 

ηδκ ένεοκά ιαξ ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 117 άημια εη ηςκ μπμίςκ μζ 71 ήηακ 

άκηνεξ ηαζ μζ 46 βοκαίηεξ. Οζ βοκαίηεξ απμηεθμφκ ημ 39,3% ημο δείβιαηυξ ιαξ, 

εκχ ηςκ ακηνχκ ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζημ 60,7%. 

 
Πίνακασ 1: Κατανομι δείγματοσ ανά φφλο 

Φύιν 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

Άκδναξ 71 60,7 60,7 60,7 

Γοκαίηα 46 39,3 39,3 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  
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5.1.β: Ηιηθία 

Η δθζηζαηή ηαηακμιή ημο δείβιαημξ υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα 2 

ακαθένεζ υηζ ημ 33% είκαζ ηάης ηςκ 30 εηχκ, 51,3% δθζηίαξ 31-40 έηδ, 15,4% 

δθζηίαξ 41-50 έηδ ηαεχξ δεκ οπάνπμοκ ενβαγυιεκμζ ημο μιίθμο πμο κα 

απάκηδζακ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ κα λεπενκμφκ ηδκ δθζηία ηςκ 50 εηχκ. 

 
Πίνακασ 2: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τθν θλικία 

Ηιηθία 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

<30 39 33,3 33,3 33,3 

31-40 60 51,3 51,3 84,6 

41-50 18 15,4 15,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  
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5.1.γ: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ύπαξμε παηδηώλ 

ηδκ ένεοκά ιαξ ημ 53,8% είκαζ έββαιμζ αθήκμκηαξ ημ οπυθμζπμ 46,2 κα είκαζ 

άβαιμζ (Πίκ. 3) ηαεχξ επίζδξ πανμοζία παζδζχκ ακαθένμοκ ιυκμ ημ 30,8% 

(Πίκ. 4). ηδκ πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ ενβαγμιέκςκ πμο είκαζ άβαιμζ αθθά 

έπμοκ παζδζά αημθμοεεί μ Πίκαηαξ 5 υπμο ηαηαβνάθεζ υηζ δεκ οπάνπεζ άβαιμξ 

πμο κα έπεζ παζδζά. 

Πίνακασ 3: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τθν οικογενειακι του κατάςταςθ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

Άβαιμξ 1 ,9 ,9 ,9 

Άβαιμξ/δ 53 45,3 45,3 46,2 

Έββαιμξ/δ 63 53,8 53,8 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  
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Πίνακασ 4: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τθν φπαρξθ παιδιϊν 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

Ναζ 36 30,8 30,8 30,8 

Όπζ 81 69,2 69,2 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

 

 

 
Πίνακασ 5: Συνδυαςμζνθ κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τθν οικογενειακι του κατάςταςθ και 

τθν φπαρξθ παιδιϊν 

Count 

 Παζδζά φκμθμ 

Ναζ Όπζ 

Οζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ 

Αβαιμξ 0 1 1 

Άβαιμξ/δ 0 53 53 

Έββαιμξ/δ 36 27 63 

φκμθμ 36 81 117 
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5.1.δ: Μνξθσηηθό επίπεδν 

ηδκ ένεοκά ιαξ ημ 50,4 % ηςκ ενςηδεέκηςκ είκαζ απυθμζημζ ΣΔΙ/ΑΔΙ, 13,7% 

είκαζ ηάημπμζ Μεηαπηοπζαημφ, 27,4% είκαζ απυθμζημζ Λοηείμο, 0,9% είκαζ 

απυθμζημζ Γοικαζίμο ηαζ 7,7% πανμοζζάγμκηαζ ςξ άημια πμο δεκ ακήημοκ ζε 

ηάπμζα απυ ηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ (Πίκαηαξ 6). 

 
Πίνακασ 6: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

Άθθμ 9 7,7 7,7 7,7 

Γοικάζζμ 1 ,8 ,8 8,5 

Λφηεζμ 32 27,4 27,4 35,9 

Μεηαπηοπζαηυ 16 13,7 13,7 49,6 

ΣΔΙ/ΑΔΙ 59 50,4 50,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  
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5.1.ε: Έηε απαζρόιεζεο ζηελ εηαηξεία θαη εηδηθόηεηα 

Σμ 55,6% ηςκ ενςηδεέκηςκ ενβάγεηαζ ζημκ υιζθμ πμο βίκεηαζ δ ένεοκα βζα 

θζβυηενμ απυ 2 πνυκζα, 5,1% βζα δζάζηδια 2-5 εηχκ, 15,2 βζα 5-10 πνυκζα 

ηαεχξ οπάνπμοκ ηαηαβναθέξ 23,1% πμο ήδδ λεπενκμφκ ηα 10 πνυκζα 

ζοκεπμφξ απαζπυθδζδξ ζημκ υιζθμ (Πζκ. 7). Πανάθθδθα, αημθμοεεί μ 

Πίκαηαξ 8 υπμο ακαθένμκηαζ ηα πμζμζηά επί ηςκ εζδζημηήηςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ημο μιίθμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 17,9% ακήηεζ ζημ Βμδεδηζηυ 

πνμζςπζηυ, 6% ζημ Γζμζηδηζηυ, 17,1% ζημ Λμβζζηζηυ- Οζημκμιζηυ, 0,9% ζημ 

ηιήια Μάνηεηζκβη ηαζ ηέθμξ ημ 58,1% ζημ ηιήια Πςθήζεςκ.  

Πίνακασ 7: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τα ζτθ απαςχόλθςθσ ςτον όμιλο 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

<2 65 55,6 55,6 55,6 

>10 27 23,1 23,1 78,6 

2-5 6 5,1 5,1 83,8 

5-10 19 16,2 16,2 100,0 

φκμθ

μ 
117 100,0 100,0 
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Πίνακασ 8: Κατανομι δείγματοσ ωσ προσ τθν ειδικότθτα 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

   

Βμδεδηζηυ πνμζςπζηυ 21 17,9 17,9 17,9 

Γζμζηδηζηυ 7 6,0 6,0 23,9 

Λμβζζηζηυ-Οζημκμιζηυ 20 17,1 17,1 41,0 

Μάνηεηζκβη 1 ,9 ,9 41,9 

Πςθήζεζξ 68 58,1 58,1 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  
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5.1.δ: Γεληθά ζπκπεξάζκαηα δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

-Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα απμηεθείηαζ απυ 

άκηνεξ ιε πμζμζηυ 60,7% 

-Σμ 84,6% ακήηεζ ζηδκ δθζηζά ηθίιαηα <40 εκχ πμθφ ιζηνυηενδ ζοιιεημπή 

ζηδκ ένεοκα έπμοκ μζ δθζηίεξ 41+ (15,4%) 

-Σμ 53,8 είκαζ έββαιμζ ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ελ αοηχκ κα έπμοκ έζης ηαζ 

έκα παζδί. 

-Σμ 64,1% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα δήθςζακ υηζ έπμοκ ζοκεπίζεζ ηδ 

ιυνθςζή ημο ιε ιεηαθοηεζαηή εηπαίδεοζδ (ΣΔΙ/ΑΔΙ ή Μεηαπηοπζαηυ). 

-Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα απμηεθείηαζ απυ 

άημια πμο ενβάγμκηαζ ζημκ υιζθμ ιέπνζ 2 έηδ (55,6%) ηαεχξ ηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ακήηεζ ηαζ ζε ενβαγυιεκμοξ ημο ηιήιαημξ πςθήζεςκ 

(58,1%). 
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5.2: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο κέζσ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha ηνπ 

Cronbach γηα θάζε εξώηεζε 

 

Γζα ηδκ ακάθοζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο είκαζ απαναίηδηδ δ εηηίιδζδ ηδξ 

εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ ημο. Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ 

εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ημο ενςηδιαημθμβίμο αθθά ηαζ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε μ ζηαηζζηζηυξ έθεβπμξ 

Cronbach‟s Alpha. 

 φιθςκα ιε ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία (Nunnally, 1978), δ ηζιή ημο 

δείηηδ Cronbach‟s Alpha ηοιαίκεηαζ απυ 0 έςξ 1. οβηεηνζιέκα, μ παναπάκς 

δείηηδξ ηαηαηάζζεζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 

ένεοκαξ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 [9, 10) ελαζνεηζηή εβηονυηδηα 

 [7,9) πμθφ ηαθή εβηονυηδηα 

 [6,7) απμδεηηή εβηονυηδηα 

 [5,6) ιζηνή εβηονυηδηα 

 [0,5) ιδ απμδεηηή εβηονυηδηα 

Γεκζηυηενα, υηακ μ δείηηδξ Cronbach‟s Alpha παίνκεζ ηζιέξ ιεβαθφηενεξ 

ημο 0,7 ηυηε θέιε υηζ δ ένεοκα είκαζ έβηονδ ηαζ αλζυπζζηδ.   

Η ζηακυηδηα πμο θένεζ έκα ενςηδιαημθυβζμ- ηθίιαηα ζημ κα πνμζθένεζ 

ίδζα απμηεθέζιαηα ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ είκαζ δ επμκμιαγυιεκδ 

Αλζμπζζηία (Reliability).  

 

 

 

 

 

 



80 
 

Οιάδα ενςηήζεςκ Β1 : Απμδμπή βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ 

Απυ ημκ πίκαηα Reliability Statistics έπμοιε υηζ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Cronbach 

είκαζ (0,460). Άνα μζ 6 αοηέξ ενςηήζεζξ ζοκεέημοκ ιζα υπζ ηυζμ  ζηακμπμζδηζηή  

ηθίιαηα. 

 
Πίνακασ 9: Β1 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,460 ,497 6 

 

ημκ παναηάης πίκαηα Item Statistics αθέπμοιε ηδ ιέζδ ηζιή ηαζ ηοπζηή 

απυηθζζδ ηάεε οπμενχηδζδξ.  

 
Πίνακασ 10: Β1 Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ 

ίζεξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ 

ζε εέζεζξ manager ζε 

άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ. 

3,74 ,966 117 

Δίκαζ απμδεηηυ κα 

ζοκαβςκίγμκηαζ μζ βοκαίηεξ 

ημοξ άκδνεξ βζα ηδκ 

ηαηάηηδζδ ηςκ ορδθχκ 

εέζεςκ. 

1,64 ,814 117 

ημκ ημιέα ημο 

management μζ βοκαίηεξ 

είκαζ πζμ ακαπμθάζζζηεξ. 

3,11 1,065 117 

Οζ βοκαίηεξ ηα ηαηαθένκμοκ 

ηαθφηενα ζε άθθμοξ ημιείξ 

πανά ζημκ ημιέα ηδξ 

δζμίηδζδξ. 

3,44 ,951 117 

ημ πθαίζζμ Scale Statistics πμο αημθμοεεί ιαξ δίκεηαζ δ ιέζδ ηζιή, δ 

δζαηφιακζδ, δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ 

πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηθίιαηα. Απυ ηδκ ηζιή 16,73/6=2,8 παναηδνμφιε υηζ 
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δζαθαίκεηαζ ιία πνχηδ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ (1= 

Απμδμπή, 0= Μδ απμδμπή). 
 

Πίνακασ 11: Β1 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16,73 7,442 2,728 6 

 

Οιάδα ενςηήζεςκ Β2: Διπυδζα πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ 

ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ 

 
Απυ ημκ πίκαηα Reliability Statistics έπμοιε υηζ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Cronbach 

είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ (0,709). Άνα μζ 15 αοηέξ ενςηήζεζξ ζοκεέημοκ 

ζηακμπμζδηζηά ιία ηθίιαηα. 

 
Πίνακασ 12: Β2 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,709 ,728 15 

 

ημκ παναηάης πίκαηα Item Statistics αθέπμοιε ηδ ιέζδ ηζιή ηαζ ηοπζηή 

απυηθζζδ ηάεε οπμενχηδζδξ.  
 

Πίνακασ 13: Β2 Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Οζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ ςξ managers ιζαξ 

επζπείνδζδξ. 
3,42 ,997 116 

Οζ άκδνεξ ςξ managers είκαζ πζμ θμβζημί απυ ηζξ 

βοκαίηεξ. 
3,43 ,857 116 

Οζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ κα 

δζμζημφκ επζηοπδιέκα. 
4,08 ,674 116 

Σμ management ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ πζμ εφημθμ 

βζα ημοξ άκδνεξ. 
3,70 ,749 116 

Οζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ εέθμοκ κα 

ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ. 
3,92 ,661 116 
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Οζ βοκαίηεξ πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ 

εδθοηυηδηά ημοξ χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ 

manager. 

3,59 ,589 116 

Η βοκαίηα πμο δεκ ενβάγεηαζ ζε εέζδ manager είκαζ 

ηαθφηενδ ζηδκ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ. 
3,63 ,626 116 

Έκαξ άκδναξ ιπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενα ηοπζηά 

πνμζυκηα απυ ιία βοκαίηα βζα ηδκ απυηηδζδ εέζδξ 

manager. 

3,61 ,911 116 

Οζ βοκαίηεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ακέαμοκ ηδκ 

ζενανπζηή ηθίιαηα. 
3,91 ,527 116 

Οζ βοκαίηεξ δεκ λένμοκ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημκ 

ηίκδοκμ ηαζ έηζζ ακαθαιαάκμοκ θζβυηενμ νίζημ ζε 

δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. 

3,66 ,835 116 

 

 

ημ πθαίζζμ Scale Statistics πμο αημθμοεεί ιαξ δίκεηαζ δ ιέζδ ηζιή, δ 

δζαηφιακζδ, δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ 

πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηθίιαηα. Απυ ηδκ ηζιή 55,32/15=3,7 παναηδνμφιε υηζ 

δζαθαίκμκηαζ ηάπμζα ειπυδζα πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ 

ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ (1= Πανμοζία ειπμδίςκ, 0= 

Απμοζία ειπμδίςκ). 
 

Πίνακασ 14: Β2 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

55,32 30,097 5,486 15 

 

Οιάδα ενςηήζεςκ Β3: Δπζπηχζεζξ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

βοάθζκδξ μνμθήξ 

Απυ ημκ πίκαηα Reliability Statistics έπμοιε υηζ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Cronbach 

είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ (0,829). Άνα μζ 8 αοηέξ ενςηήζεζξ ζοκεέημοκ 

ζηακμπμζδηζηά ιία ηθίιαηα. 
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Πίνακασ 15: Β3 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,829 ,831 8 

 

 

ημκ παναηάης πίκαηα Item Statistics αθέπμοιε ηδ ιέζδ ηζιή ηαζ ηοπζηή 

απυηθζζδ ηάεε οπμενχηδζδξ.  
 

Πίνακασ 16: Β3 Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Δίκαζ ζπαηάθδ ακενςπμδφκαιδξ δ ιδ 

απμννυθδζδ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ manager. 
3,00 1,037 107 

Η απμοζία πμζηζθμιμνθίαξ ζε εέζεζξ manager 

επζθένεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ. 
2,80 1,041 107 

Η απμβμήηεοζδ ηςκ βοκαζηχκ πμο ιέκμοκ 

ζηάζζιεξ θένεζ ηεθζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ 

παναβςβζηυηδηα. 

2,41 ,900 107 

Ο ιεζςιέκμξ ανζειυξ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ 

manager ζηενεί απυ ηδκ επζπείνδζδ ιζα 

πμθφηζιδ πδβή κέμο ηαθέκημο. 

2,29 ,813 107 

Η ζζυηζιδ εηπνμζχπδζδ ηςκ θφθςκ ζηδ 

δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ απμθένεζ 

ζπμοδαία μθέθδ. 

2,89 1,127 107 

Η πανμοζία πενζζζυηενςκ βοκαζηχκ ζε 

δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ ηαζκμηυιμο πενζαάθθμκημξ 

ιεβζζημπμζχκηαξ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ επζδυζεζξ. 

2,21 ,714 107 

Οζ ενβμδυηεξ πναβιαημπμζμφκ δζαηνίζεζξ ςξ 

πνμξ ημοξ υνμοξ ενβαζίαξ ηςκ βοκαζηχκ. 
2,71 ,765 107 
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ημκ πίκαηα Scale Statistics πμο αημθμοεεί ιαξ δίκεηαζ δ ιέζδ ηζιή, δ 

δζαηφιακζδ, δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ 

πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηθίιαηα. Απυ ηδκ ηζιή 20,25/8=2,5 παναηδνμφιε υηζ 

πανμοζζάγμκηαζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ 

μνμθήξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ υιζθμ (1= Πανμοζία επζπηχζεςκ, 0= Απμοζία 

επζπηχζεςκ). 

 
 

Πίνακασ 17: Β3 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20,25 23,945 4,893 8 

 

 

 
5.3: Αλάιπζε εγθπξόηεηαο 

Ο παναηάης Πίκαηαξ 18 ιαξ εκδιενχκεζ βζα ημ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ 

ηδξ ηάεε ιίαξ ιεηααθδηήξ – πνυηαζδξ. Οζ ηζιέξ πμο είκαζ ιεβαθφηενεξ ημο 0,5 

εεςνμφκηαζ ζηακμπμζδηζηέξ εκχ ακηίεεηα ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ηζιή είκαζ 

ιζηνυηενδ ημο 0,5 πανμοζζάγεηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ιεηααθδηχκ 

κα ιδκ ελδβείηαζ ζηακμπμζδηζηά απυ ημ απμηέθεζια ηδξ Ακάθοζδξ 

Παναβυκηςκ. ηδκ δζηή ιαξ πενίπηςζδ υθεξ μζ ηζιέξ είκαζ >0,5. 

 
Πίνακασ 18: Communalities 

 Initial Extraction 

Πνέπεζ κα πνμζθένμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε 

εέζεζξ manager ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ. 
1,000 ,903 

Δίκαζ απμδεηηυ κα ζοκαβςκίγμκηαζ μζ βοκαίηεξ ημοξ 

άκδνεξ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ορδθχκ εέζεςκ. 
1,000 ,646 

ημκ ημιέα ημο management μζ βοκαίηεξ είκαζ πζμ 

ακαπμθάζζζηεξ. 
1,000 ,743 

Οζ βοκαίηεξ ηα ηαηαθένκμοκ ηαθφηενα ζε άθθμοξ ημιείξ 

πανά ζημκ ημιέα ηδξ δζμίηδζδξ. 
1,000 ,772 

Σμ management ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ πζμ εφημθμ βζα 

ημοξ άκδνεξ. 
1,000 ,606 

Οζ βοκαίηεξ πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ 

εδθοηυηδηά ημοξ χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager. 
1,000 ,656 
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Οζ βοκαίηεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ακέαμοκ ηδκ 

ζενανπζηή ηθίιαηα. 
1,000 ,760 

Οζ ενβμδυηεξ πναβιαημπμζμφκ δζαηνίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ 

υνμοξ ενβαζίαξ ηςκ βοκαζηχκ. 
1,000 ,563 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 

5.4: Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

ζηόρνπο κε παξάιιειε δηθαηνιόγεζε ή απόξξηςε ησλ ππνζέζεσλ (κε 

Advanced Statistics) 

Οζ ενεοκδηζημί ζηυπμζ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ακαθένμκηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ 

αοηήξ, υιςξ βζα θυβμοξ ακάθοζδξ ηαζ δζηαζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

πμο αθμνμφκ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ ακαθένμοιε ηαζ πάθζ, έηζζ χζηε κα 

πνμπςνήζμοιε ζε πανάθθδθδ δζηαζμθυβδζδ ή απυννζρδ ηςκ οπμεέζεςκ. 

1νο Δξεπλεηηθόο ζηόρνο 

Να ελεηαζημφκ μζ απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμδμπή ηςκ 

βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. 

Τπνζέζεηο 1νπ εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

Η0: Οζ βοκαίηεξ είκαζ απμδεηηέξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Η1: Οζ βοκαίηεξ δεκ είκαζ απμδεηηέξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απυρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Γζα κα έπμοιε έκακ πίκαηα ζοκάθεζαξ μ μπμίμξ εα πανμοζζάζεζ εάκ ημ θφθμ 

ηαζ δ εέζδ ενβαζίαξ είκαζ ελανηδιέκα ή ακελάνηδηα εθέβπμοιε ανπζηά ηζξ 

παναηάης ζηήθεξ: Υνδζζιμπμζμφιε απυ ηζξ δδιμβναθζηέξ ενςηήζεζξ ημ Φφθμ 

ηαζ ηδκ ενχηδζδ «εάκ ημοξ δίκμκηακ δ δοκαηυηδηα κα επζθέλμοκ ακάιεζα ζε 

ενβαζία ιε άκδνα ή βοκαίηα manager, πμζα επζπείνδζδ εα επέθεβακ». 
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Πίνακασ 19: Crosstabulation Φφλο * Αν ςασ δινόταν θ δυνατότθτα να επιλζξετε εργαςία ςε μια 

επιχείρθςθ με άνδρα ι γυναίκα manager ποια επιχείρθςθ κα επιλζγατε; 

 Ακ ζαξ δζκυηακ δ δοκαηυηδηα κα επζθέλεηε ενβαζία 

ζε ιζα επζπείνδζδ ιε άκδνα ή βοκαίηα manager πμζα 

επζπείνδζδ εα επζθέβαηε; 

φκμθμ 

Με άκδνα 

manager 

Με βοκαίηα 

manager 

Αδζάθμνμ 

Φφθμ 

Γοκαίηα 
Count 32 1 13 46 

% within Φφθμ 69,6% 2,2% 28,3% 100,0% 

Άκδναξ 
Count 20 11 40 71 

% within Φφθμ 28,2% 15,5% 56,3% 100,0% 

φκμθμ 
Count 52 12 53 117 

% within Φφθμ 44,4% 10,3% 45,3% 100,0% 

 

Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ απμηέθεζια υηζ μζ άκδνεξ ηαηαβνάθμοκ ιεβαθφηενδ 

απμδμπή απυ υηζ μζ βοκαίηεξ ζε ιία εέζδ manager υιςξ δεκ πνέπεζ κα 

παναθείρμοιε ηαζ ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ «Αδζάθμνμ» πμο 

αββίγεζ ημ 45,3% βεβμκυξ πμο ιεηαθνάγεηαζ υηζ ζπεδυκ μζ ιζζμί ηςκ 

ενςηδεέκηςκ απάκηδζακ υηζ δεκ έπεζ δζαθμνά ημ θφθμ ημο manager ημοξ. 

Γζα κα ιπμνέζμοιε κα πναβιαημπμζήζμοιε έθεβπμ ηςκ οπμεέζεςκ εα 

οπμθμβίζμοιε ηδ ιέεμδμ ιε  ημ Υ2.Ο ιδ παναιεηνζηυξ έθεβπμξ Υ2 (chi square 

test) είκαζ έκα ηνζηήνζμ βκςζηυ ςξ ημκ έθεβπμ ακελανηδζίαξ ηαζ είκαζ απυ ηζξ 

πζμ δζαδεδμιέκεξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ πμζμηζηχκ 

δεδμιέκςκ.  Οζ υνμζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο Υ2 είκαζ ηεηναβςκζημί (δδθαδή 

≥0). Έηζζ, υζμ πζμ ιεβάθμ ημ Υ2 ηυζμ πζμ ζίβμονμζ είιαζηε βζα ηδκ ελάνηδζδ. 

Παναηάης, εθέβπμκηαξ ημ «Φφθμ» ηαζ ηδκ ενχηδζδ «Οζ βοκαίηεξ ηα 

ηαηαθένκμοκ ηαθφηενα ζε άθθμοξ ημιείξ πανά ζημκ ημιέα ηδξ δζμίηδζδξ» 

παναηδνμφιε υηζ δ asymptotic significance (βκςζηή ηαζ ςξ p value) είκαζ 

p<0,05 άνα απμννίπημοιε ηδκ Η0 ηαζ δεπυιαζηε ηδκ Η1. Απυ ηδκ ακάβκςζδ 

ηςκ ζημζπείςκ ημο παναηάης πίκαηα θαίκεηαζ πςξ οπάνπεζ ζδιακηζηή ζπέζδ 

ηαζ ελάνηδζδ  ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ.  
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Πίνακασ 20: Chi-Square Tests Φφλο* Οι γυναίκεσ τα καταφζρνουν καλφτερα ςε άλλουσ τομείσ 

παρά ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,277
a
 3 ,004 

Likelihood Ratio 13,596 3 ,004 

N of   Cases 117   

 

2νο Δξεπλεηηθόο ζηόρνο 

Να δζενεοκδεμφκ ηα ειπυδζα πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ 

ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. 

Τπνζέζεηο 2νπ εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

Η0: Οζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ειπμδίγμοκ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ 

ενβαζζαηυ πχνμ. 

Η1: Οζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ δεκ ειπμδίγμοκ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ 

ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ. 

Βαζζηή ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ εεςνείηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

ημ υηζ μζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ ςξ manager ιζαξ επζπείνδζδξ. 

 

Φύιν * Οη άλδξεο είλαη θαιύηεξνη σο managers κηαο επηρείξεζεο. Crosstabulation 

 Οζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ ςξ managers ιζαξ 

επζπείνδζδξ. 

φκμθμ 

οιθςκχ Οφηε 

ζοιθςκχ, 

μφηε δζαθςκχ 

Γζαθςκχ Γζαθςκχ 

απυθοηα 

Φφθμ 

Γοκαίηα 

Count 13 9 10 14 46 

% within 

Φφθμ 
28,3% 19,6% 21,7% 30,4% 100,0% 

Άκδναξ 

Count 3 53 2 13 71 

% within 

Φφθμ 
4,2% 74,6% 2,8% 18,3% 100,0% 

φκμθμ Count 16 62 12 27 117 
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% within 

Φφθμ 
13,7% 53,0% 10,3% 23,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,299
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 41,801 3 ,000 

N of   Cases 117   

 

ηδκ πενίπηςζή ιαξ ημ p=0,000 άνα εθυζμκ ημ p<0.05 απμννίπηεηαζ δ Η0 ηαζ 

δεπυιαζηε ηδκ Η1. Άνα πανμοζζάγεηαζ υηζ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ δεκ 

ειπμδίγμοκ ηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ 
 

Η απυννζρδ ηδξ Η0 πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα υπμο 

οπμθμβίγεηαζ ημ «Φφθμ» ηαζ δ ενχηδζδ «Σμ management ιζαξ επζπείνδζδξ 

είκαζ πζμ εφημθμ βζα ημοξ άκδνεξ» δζυηζ p<0.05. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,855
a
 3 ,049 

Likelihood Ratio 7,802 3 ,050 

N of   Cases 117   

 

 

3νο Δξεπλεηηθόο ζηόρνο 

Να δζενεοκδεμφκ μζ επζπηχζεζξ βζα ημκ μνβακζζιυ, απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ.  
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Τπνζέζεηο 3νπ εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

Η0: Γεκ ηαηαβνάθμκηαζ επζπηχζεζξ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

Η1: Καηαβνάθμκηαζ επζπηχζεζξ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ φπανλδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ  

«Φφθμ» ηαζ ιε ηδκ ενχηδζδ ακ  «Δίκαζ ζπαηάθδ ακενςπμδφκαιδξ δ ιδ 

απμννυθδζδ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ manager». Σμ απμηέθεζια απυ ημκ 

παναηάης πίκαηα ηαηαβνάθεζ p<0,05 άνα απμννίπηεηαζ δ Η0 ηαζ δεπυιαζηε 

ηδκ Η1. Αοηυ ζοκάδεζ ιε ηδκ βεκζηυηενδ άπμρδ υηζ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ υιζθμ 

ηαηαβνάθμκηαζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ 

μνμθήξ. 

 
Πίνακασ 21: Chi-Square Tests Φφλο* Είναι ςπατάλθ ανκρωποδφναμθσ θ μθ απορρόφθςθ 

γυναικϊν ςε κζςεισ manager 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,097
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 18,799 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
11,912 1 ,001 

N of   Cases 107   
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5.5: Καηαξηηζκόο πίλαθα ζεκαηνπνίεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε/ 

απόξξηςε ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ θάζε ζηόρν 

 

Γζα ηδκ οπυεεζδ ημο πνχημο ζηυπμο δδθαδή ηδκ ελέηαζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ 

εέζεζξ αημθμοεμφκ μζ Πίκαηεξ 22-27. 

 
Πίνακασ 22: Πρζπει να προςφζρονται ίςεσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε κζςεισ manager ςε άνδρεσ 

και γυναίκεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 87 74,4 74,4 74,4 

οιθςκχ 21 17,9 17,9 92,3 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
9 7,7 7,7 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Με ηδκ άπμρδ κα πνμζθένμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε εέζεζξ 

manager ηαζ ζηα δφμ θφθα ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζοιθςκεί απυθοηα 

(74,4%). 
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Πίνακασ 23: Δίλαη απνδεθηό λα ζπλαγσλίδνληαη νη γπλαίθεο ηνπο άλδξεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ησλ πςειώλ ζέζεσλ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 67 57,3 57,3 57,3 

οιθςκχ 25 21,4 21,4 78,6 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
25 21,4 21,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Σμκ ζοκαβςκζζιυ ηςκ βοκαζηχκ πνμξ ημοξ άκδνεξ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ 

ορδθχκ εέζεςκ ηδκ απμδέπμκηαζ απυθοηα ή απθχξ ημκ απμδέπμκηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ενςηδεέκηςκ («οιθςκχ απυθοηα» ηαζ 

«οιθςκχ» ζοκμθζηά 78,6%) 
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Πίνακασ 24: Οι γυναίκεσ ωσ managers είναι πιο ςυναιςκθματικζσ από τουσ άνδρεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 12 10,3 10,3 10,3 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
47 40,2 40,2 50,4 

Γζαθςκχ 51 43,6 43,6 94,0 

Γζαθςκχ απυθοηα 7 6,0 6,0 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Ο ζοκαζζεδιαηζζιυξ ηςκ βοκαζηχκ ιε ανκδηζηυ πνυζδιμ ζε εέζδ manager 

ηαηαβνάθεηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ «Γζαθςκχ» ζε 43,6 ηαζ «Οφηε ζοιθςκχ, 

μφηε δζαθςκχ» ζε 40,2% ηςκ απακηήζεςκ. Ακηίεεηα ημ 10,3% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ δδθχκεζ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ manager είκαζ πζμ ζοκαζζεδιαηζηέξ. 
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Πίνακασ 25: Στον τομζα του management οι γυναίκεσ είναι πιο αναποφάςιςτεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 11 9,4 9,4 9,4 

οιθςκχ 16 13,7 13,7 23,1 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
50 42,7 42,7 65,8 

Γζαθςκχ 29 24,8 24,8 90,6 

Γζαθςκχ απυθοηα 11 9,4 9,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Σδκ ακαπμθάζζζηδ θφζδ ηςκ βοκαζηχκ ζε εέζδ manager οπμζηδνίγεζ ιυκμ 

ημ 23,1% αενμζζηζηά ιε απακηήζεζξ «οιθςκχ απυθοηα» ηαζ «οιθςκχ». 

Μεβαθφηενμ είκαζ ημ πμζμζηυ υζςκ «Γζαθςκμφκ» ή «Γζαθςκμφκ απυθοηα»  
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Πίνακασ 26: Οι γυναίκεσ δεν κα πρζπει να υπερζχουν ςε κζςεισ manager 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 6 5,1 5,1 5,1 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
37 31,6 31,6 36,8 

Γζαθςκχ 49 41,9 41,9 78,6 

Γζαθςκχ απυθοηα 25 21,4 21,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Σδκ άπμρδ υηζ μζ βοκαίηεξ δεκ εα πνέπεζ κα οπενέπμοκ ζε εέζεζξ manager 

ηδκ ζοιιενίγεηαζ απυθοηα ιυκμ ημ 5,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηδεέκηςκ. Με 

πμζμζηυ πμο λεπενκά ημ 63% μζ ενςηδεέκηεξ δδθχκμοκ υηζ «Γζαθςκμφκ» ηαζ 

«Γζαθςκμφκ Απυθοηα» ιε αοηή ηδ εέζδ βεβμκυξ πμο πανμοζζάγεζ ηδκ άπμρδ 

υηζ μζ ενςηδεέκηεξ απμδέπμκηαζ ηζξ βοκαίηεξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. 
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Πίνακασ 27: Οι γυναίκεσ τα καταφζρνουν καλφτερα ςε άλλουσ τομείσ παρά ςτον τομζα τθσ 

διοίκθςθσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 7 6,0 6,0 6,0 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
61 52,1 52,1 58,1 

Γζαθςκχ 32 27,4 27,4 85,5 

Γζαθςκχ απυθοηα 17 14,5 14,5 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Μυκμ 7 εη ηςκ 117 αηυιςκ ζοιθςκμφκ απυθοηα ιε αοηή ηδ εέζδ, ιε 

παναπάκς απυ ημοξ ιζζμφξ εη ημο ζοκυθμο (52,1%) κα ιδκ δδθχκμοκ 

ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ απακηχκηαξ «Οφηε ζοιθςκχ, μφηε δζαθςκχ». Απυ ηζξ 

απακηήζεζξ ηδξ ενχηδζδξ ημο Πίκαηα 27 πανμοζζάγεηαζ υηζ ιεβάθμ πμζμζηυ 

(41,9%) ηςκ ενςηδεέκηςκ δζαθςκμφκ ηαζ ζοβπνυκςξ ιε ημ ιζηνυ πμζμζηυ 

ηςκ αηυιςκ πμο «οιθςκμφκ» ηαζ «οιθςκμφκ απυθοηα» (6%) υηζ μζ 

βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα ηα ηαηαθένμοκ ηαθά ζε δζάθμνμοξ ημιείξ. 

. 
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Γζα ηδκ οπυεεζδ ημο δεφηενμο ζηυπμο δδθαδή ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ειπμδίςκ 

πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ 

ενβαζζαηυ πχνμ αημθμοεμφκ μζ Πίκαηεξ 28-42. 

 
Πίνακασ 28: Οι άνδρεσ είναι καλφτεροι ωσ managers μιασ επιχείρθςθσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 16 13,7 13,7 13,7 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
62 53,0 53,0 66,7 

Γζαθςκχ 12 10,3 10,3 76,9 

Γζαθςκχ απυθοηα 27 23,1 23,1 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ενςηδεέκηςκ δεκ έδςζε ζαθή απάκηδζδ 

(«Οφηε ζοιθςκχ, μφηε δζαθςκχ» 53%) ζηδκ ενχηδζδ ημο Πίκαηα 28. 

Πανάθθδθα απυ ημ οπυθμζπμ 47% ιυκμ ημ 13,7 απθχξ «οιθςκεί» ιε ηδ 

ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ υηζ μζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ ζε εέζεζξ manager. Άνα 

αοηή δ ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ δεκ ηαηαβνάθεζ έκημκδ πανμοζία ζημκ υιζθμ. 
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Πίνακασ 29: Οι άνδρεσ ωσ managers είναι πιο λογικοί από τισ γυναίκεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 12 10,3 10,3 10,3 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
41 35,0 35,0 45,3 

Γζαθςκχ 32 27,4 27,4 72,6 

Γζαθςκχ απυθοηα 32 27,4 27,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Ο Πίκαηαξ 29 ηαηαβνάθεζ υηζ δ θμβζηή ηςκ ακδνχκ manager δεκ οπενηενεί 

αοηή ηςκ βοκαζηχκ (54,8%) ζε ζοκδοαζιυ ιε ιυκμ ημ 10,3% κα «οιθςκεί» 

βζα ημ ακηίεεημ. 
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Πίνακασ 30: Οι άνδρεσ ωσ managers είναι πιο ικανοί ςτθν λιψθ ςοβαρϊν αποφάςεων από τισ 

γυναίκεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 14 12,0 12,0 12,0 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
52 44,4 44,4 56,4 

Γζαθςκχ 37 31,6 31,6 88,0 

Γζαθςκχ απυθοηα 14 12,0 12,0 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η ζηακυηδηα ηςκ ακδνχκ ςξ manager ζηδ θήρδ ζμαανχκ απμθάζεςκ 

ζοβηνζηζηά ιε ηζξ βοκαίηεξ ζε ακηίζημζπεξ εέζεζξ (Πίκαηαξ 30) εεςνείηαζ απυ 

ημοξ ενςηδεέκηεξ υηζ δεκ δζαθένεζ (43,6%: «Γζαθςκχ» ηαζ «Γζαθςκχ 

απυθοηα»). Πανάθθδθα, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ εκχ δεκ οπήνπακ εεηζηέξ 

απμηνίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενχηδζδ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, ανηεηά ιεβάθμ 

πμζμζηυ ήηακ αοηυ ηςκ υζςκ «Οφηε ζοιθςκμφζακ, μφηε δζαθςκμφζακ» 

(44,4%). 
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Πίνακασ 31: Οι γυναίκεσ ωσ managers δεν ζχουν ςυνθκίςει να διοικοφν επιτυχθμζνα 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
22 18,8 19,0 19,0 

Γζαθςκχ 63 53,8 54,3 73,3 

Γζαθςκχ απυθοηα 31 26,5 26,7 100,0 

φκμθμ 116 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

φκμθμ 117 100,0   

ημκ Πίκαηα 31 πανμοζζάγεηαζ υηζ δεκ οπάνπμοκ εεηζηέξ απακηήζεζξ 

ακαθμνζηά ιε ημ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ κα δζμζημφκ 

επζηοπδιέκα. 
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Πίνακασ 32: Το management μιασ επιχείρθςθσ είναι πιο εφκολο για τουσ άνδρεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 11 9,4 9,4 9,4 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
22 18,8 18,8 28,2 

Γζαθςκχ 75 64,1 64,1 92,3 

Γζαθςκχ απυθοηα 9 7,7 7,7 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η εοημθία ημο management ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ ημ εέια ηδξ ενχηδζδξ ημο 

Πίκαηα 32 ακαθμνζηά ιε ημοξ άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ. Φαίκεηαζ εη ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ υηζ δ δζαθςκία ιε ημ υηζ είκαζ πζμ εοημθδ δζαδζηαζία βζα ημοξ 

άκδνεξ αββίγεζ ημ 71,8% εη ηςκ ενςηδεέκηςκ. 
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Πίνακασ 33: Οι γυναίκεσ ωσ managers δεν κζλουν να αναλαμβάνουν ευκφνεσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 8 6,8 6,8 6,8 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
6 5,1 5,1 12,0 

Γζαθςκχ 90 76,9 76,9 88,9 

Γζαθςκχ απυθοηα 13 11,1 11,1 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η ακάθδρδ εοεοκχκ απυ ηζξ βοκαίηεξ ζε εέζεζξ manager είκαζ ημ εέια ηδξ 

ενχηδζδξ ημο Πίκαηα 33 πμο ηαηαβνάθεηαζ παναπάκς. Δη ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημ 88% απακηά ανκδηζηά ζημ υηζ μζ βοκαίηεξ ζε εέζδ 

manager δεκ εέθμοκ κα ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ. 
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Πίνακασ 34: Οι γυναίκεσ χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουν τθ κθλυκότθτά τουσ ϊςτε να βρεκοφν 

ςε κζςθ manager 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
16 13,7 13,7 13,7 

Γζαθςκχ 65 55,6 55,6 69,2 

Γζαθςκχ απυθοηα 36 30,8 30,8 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Ο Πίκαηαξ 34 ακαθένεζ ηδκ ενχηδζδ βζα ημ εάκ μζ βοκαίηεξ πνεζάγεηαζ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ εδθοηυηδηα ημοξ χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager. 

Γεκ οπάνπμοκ ζφιθςκεξ απακηήζεζξ ζε αοηή ηδ ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ ιε ημ 

86,4% κα «Γζαθςκεί» ή κα «Γζαθςκεί απυθοηα». 
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Πίνακασ 35: Η γυναίκα που δεν εργάηεται ςε κζςθ manager είναι καλφτερθ ςτθν 

διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν τθσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 11 9,4 9,4 9,4 

οιθςκχ 33 28,2 28,2 37,6 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
16 13,7 13,7 51,3 

Γζαθςκχ 38 32,5 32,5 83,8 

Γζαθςκχ απυθοηα 19 16,2 16,2 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Γζα ημ εάκ δ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ βοκαίηαξ πμο δεκ ενβάγεηαζ ζε 

εέζδ manager είκαζ ηαθφηενδ απυ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ πμο ενβάγεηαζ ζε 

ακηίζημζπδ εέζδ είκαζ ημ εέια ηδξ ενχηδζδξ πμο απακηάηαζ ζημκ Πίκαηα 35. 

ε πμζμζηυ πμο θηάκεζ ημ 37,6% μζ ενςηδεέκηεξ «οιθςκμφκ» ηαζ 

«οιθςκμφκ απυθοηα». Η παναπάκς ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ δείπκεζ ημ 

48,7% κα «Γζαθςκεί» ηαζ κα «Γζαθςκεί απυθοηα». 
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Πίνακασ 36: Οι γυναίκεσ παρουςιάηουν ζλλειψθ προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ κζςεωσ 

manager. 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
26 22,2 22,2 22,2 

Γζαθςκχ 83 70,9 70,9 93,2 

Γζαθςκχ απυθοηα 8 6,8 6,8 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η έθθεζρδ πνμζανιμβήξ ζηζξ απαζηήζεζξ εέζεςξ manager κα πανμοζζάγεηαζ 

ζηζξ βοκαίηεξ θένκεζ ζε δζαθςκία ημ 77,7% ηςκ ενςηδεέκηςκ ζημκ Πίκαηα 36. 
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Πίνακασ 37: Ζνασ άνδρασ μπορεί να ζχει περιςςότερα τυπικά προςόντα από μία γυναίκα για 

τθν απόκτθςθ κζςθσ manager 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 17 14,5 14,5 14,5 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
28 23,9 23,9 38,5 

Γζαθςκχ 55 47,0 47,0 85,5 

Γζαθςκχ απυθοηα 17 14,5 14,5 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

ημκ Πίκαηα 37 ηαηαβνάθεηαζ ημ υηζ μζ άκδνεξ ιπμνεί κα έπμοκ πενζζζυηενα 

ηοπζηά πνμζυκηα απυ ιία βοκαίηα βζα ηδκ απυηηδζδ εέζδξ manager ςξ ιία 

ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ ηαηά ηδκ μπμία μζ ενςηδεέκηεξ ημο μιίθμο 

ζοιθςκμφκ ιυκμ ηαηά ημ 14,5% ιε ημ 61,5% κα «Γζαθςκεί» ηαζ κα 

«Γζαθςκεί απυθοηα».  
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Πίνακασ 38: Η γυναίκα manager μιασ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να είναι και καλι μθτζρα 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 7 6,0 6,0 6,0 

οιθςκχ 12 10,3 10,3 16,2 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
37 31,6 31,6 47,9 

Γζαθςκχ 41 35,0 35,0 82,9 

Γζαθςκχ απυθοηα 20 17,1 17,1 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ υηζ ιία βοκαίηα ζε εέζδ manager δεκ ιπμνεί κα 

είκαζ ηαζ ηαθή ιδηένα ανίζηεζ ακηίεεημοξ ημ 52,1% ηαζ ζφιθςκμοξ ιυκμ ημ 

16,3% ηςκ ενςηδεέκηςκ υπςξ ηαηαβνάθμκηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ 

ενςηδεέκηςκ ημο μιίθμο ζημκ Πίκαηα 38. 
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Πίνακασ 39: Οι γυναίκεσ δεν επικυμοφν ιδιαίτερα να βρεκοφν ςε κζςθ manager 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 4 3,4 3,4 3,4 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
41 35,0 35,0 38,5 

Γζαθςκχ 70 59,8 59,8 98,3 

Γζαθςκχ απυθοηα 2 1,7 1,7 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Σμ εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ επζεοιμφκ ζδζαίηενα κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager 

ανίζηεζ ακηίεεημοξ ημοξ ενςηδεέκηεξ ημο μιίθμο ζε 61,5% ιέζς ηςκ 

απακηήζεςκ «Γζαθςκχ» ηαζ «Γζαθςκχ απυθοηα» ζημκ Πίκαηα 39. 
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Πίνακασ 40: Οι γυναίκεσ δεν γνωρίηουν πϊσ να ανζβουν τθν ιεραρχικι κλίμακα 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
22 18,8 18,8 18,8 

Γζαθςκχ 84 71,8 71,8 90,6 

Γζαθςκχ απυθοηα 11 9,4 9,4 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

 

ημκ Πίκαηα 40 δεκ οπάνπμοκ ζφιθςκεξ απακηήζεζξ ζηδκ ζηενεμηοπζηή 

ενχηδζδ ημο υηζ μζ βοκαίηεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ακέαμοκ ηδκ ζενανπζηή 

ηθίιαηα ιε απμηέθεζια μζ απακηήζεζξ «Γζαθςκχ» ηαζ «Γζαθςκχ απυθοηα κα 

αββίγμοκ ημ 81,2%. 
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Πίνακασ 41: Οι γυναίκεσ δεν ξζρουν πϊσ να αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο και ζτςι 

αναλαμβάνουν λιγότερο ρίςκο ςε διοικθτικζσ κζςεισ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 8 6,8 6,8 6,8 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
19 16,2 16,2 23,1 

Γζαθςκχ 87 74,4 74,4 97,4 

Γζαθςκχ απυθοηα 3 2,6 2,6 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η ακάθδρδ θζβυηενμο νίζημο ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ απυ ηζξ βοκαίηεξ θυβς ημο 

υηζ δεκ λένμοκ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ, ακ ηαζ ανίζηεζ ημ 6,8% 

ηςκ ενςηδεέκηςκ απμθφηςξ ζφιθςκμοξ, ανίζηεζ πανάθθδθα ημ ιεβάθμ 

πμζμζηυ 77% εη ημο ζοκυθμο κα δδθχκεζ πςξ «Γζαθςκεί» ή «Γζαθςκεί 

απυθοηα». Έηζζ ηαηαβνάθεηαζ δ ακηίδναζδ ηςκ ενςηδεέκηςκ ζε αοηή ηδκ 

ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ ζημκ Πίκαηα 42. 
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Πίνακασ 42: Η γυναίκα manager τείνει να χάνει τθν κθλυκότθτά τθσ μζςω ενόσ αυςτθροφ και 

κάπωσ ανδρικοφ ςτυλ ζνδυςθσ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 7 6,0 6,0 6,0 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
31 26,5 26,5 32,5 

Γζαθςκχ 77 65,8 65,8 98,3 

Γζαθςκχ απυθοηα 2 1,7 1,7 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

 

Σέθμξ, ζημκ Πίκαηα 42 πμο ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ενχηδζδ ημο 

δεφηενμο ζηυπμο ημο ενςηδιαημθμβίμο ακαθμνζηά ιε ηδκ φπανλδ ειπμδίςκ 

θυβς ζηενεμηοπζηχκ ακηζθήρεςκ ηαηαβνάθεηαζ υηζ ιυκμ 6% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ βοκαίηα manager ηείκεζ κα 

πάκεζ ηδκ εδθοηυηδηά ηδξ ιέζς εκυξ αοζηδνμφ ηαζ ηάπςξ ακδνζημφ ζηοθ 

έκδοζδξ. 
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Ο ηνίημξ ενεοκδηζηυξ ζηυπμξ δζενεοκά ηζξ επζπηχζεζξ βζα ημκ μνβακζζιυ απυ 

ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. Έηζζ, βζα ηδκ πνμζπάεεζα 

ηαηαβναθήξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζε 

αοηυκ ημκ ζηυπμ αημθμοεμφκ μζ παναηάης πίκαηεξ 43-50. 

Πίνακασ 43: Είναι ςπατάλθ ανκρωποδφναμθσ θ μθ απορρόφθςθ γυναικϊν ςε κζςεισ manager 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 8 6,8 7,5 7,5 

οιθςκχ 33 28,2 30,8 38,3 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
17 14,5 15,9 54,2 

Γζαθςκχ 49 41,9 45,8 100,0 

φκμθμ 107 91,5 100,0  

Missing System 10 8,5   

φκμθμ 117 100,0   

ημκ Πίκαηα 43 απακηάηαζ δ ενχηδζδ πενί απυρεςξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ 

υιζθμ βζα ημ εάκ είκαζ ζπαηάθδ ακενςπμδφκαιδξ δ ιδ απμννυθδζδ βοκαζηχκ 

ζε εέζεζξ manager. Μέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ ηαηαθήβμοιε υηζ μζ απυρεζξ 

δζίζηακηαζ δζυηζ ημ 35% ζοιθςκεί εκχ ημ 41,9% δζαθςκεί ιε αοηήκ ηδκ εέζδ. 
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Πίνακασ 44: Η απουςία ποικιλομορφίασ ςε κζςεισ manager επιφζρει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 8 6,8 6,8 6,8 

οιθςκχ 53 45,3 45,3 52,1 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
9 7,7 7,7 59,8 

Γζαθςκχ 47 40,2 40,2 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η ειθάκζζδ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ είκαζ απμηέθεζια ηδξ απμοζίαξ 

πμζημθμιμνθίαξ ζε εέζεζξ manager ακαθένεζ δ ενχηδζδ ηζξ μπμίαξ μζ 

απακηήζεζξ ηαηαβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 44. Η πμζηζθμιμνθία ζε αοηήκ ηδκ 

ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζηδκ πανμοζία βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ ζε ακηίζημζπδ 

εέζδ. Σμ 52,1% «οιθςκεί απυθοηα» ηαζ «οιθςκεί» ιε αοηή ηδκ εέζδ. 
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Πίνακασ 45: Η απογοιτευςθ των γυναικϊν που μζνουν ςτάςιμεσ φζρει τελικζσ ςυνζπειεσ ςτθν 

παραγωγικότθτα 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 14 12,0 12,0 12,0 

οιθςκχ 63 53,8 53,8 65,8 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
17 14,5 14,5 80,3 

Γζαθςκχ 23 19,7 19,7 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

ημκ Πίκαηα 45 ηαηαβνάθμκηαζ μζ απακηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμβμήηεοζδ 

ηςκ βοκαζηχκ πμο ιέκμοκ ζηάζζιεξ ιε απμηέθεζια ζοκέπεζεξ κα ηαηαθήβμοκ 

ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ. Η ζοκέπεζεξ αοηέξ ιεηά απυ ηζξ 

απακηήζεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ οπάνπμοκ ζημ 71,8% εη ημο ζοκυθμο. 
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Πίνακασ 46: Ο μειωμζνοσ αρικμόσ γυναικϊν ςε κζςεισ manager ςτερεί από τθν επιχείρθςθ μια 

πολφτιμθ πθγι νζου ταλζντου 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 15 12,8 12,8 12,8 

οιθςκχ 70 59,8 59,8 72,6 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
20 17,1 17,1 89,7 

Γζαθςκχ 12 10,3 10,3 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Δκ ζοκεπεία μζ ενςηδεέκηεξ απάκηδζακ ζηδκ ενχηδζδ ημο Πίκαηα 46 ζημ εάκ 

ζοιθςκμφκ ιε ημ υηζ μ ιεζςιέκμξ ανζειυξ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ manager 

ζηενεί απυ ηδκ επζπείνδζδ ιζα πμθφηζιδ πδβή κέμο ηαθέκημο. Έηζζ, 

απακηήεδηε υηζ «οιθςκμφκ» ηαζ «οιθςκμφκ απυθοηα» ιε αοηή ηδ εέζδ ημ 

ιεβάθμ πμζμζηυ ημο 72,6% εη ηςκ ενςηδεέκηςκ. 
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Πίνακασ 47: Η ιςότιμθ εκπροςϊπθςθ των φφλων ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων αποφζρει 

ςπουδαία οφζλθ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 38 32,5 32,5 32,5 

οιθςκχ 46 39,3 39,3 71,8 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
33 28,2 28,2 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

ημκ Πίκαηα 47 αθέπμοιε υηζ δεκ δζαθςκεί ηακέκαξ εη ηςκ ενςηδεέκηςκ ζηδκ 

εέζδ υηζ δ ζζυηζιδ εηπνμζχπδζδ ηςκ θφθςκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ 

απμθάζεςκ απμθένεζ ζπμοδαία μθέθδ. 
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Πίνακασ 48: Η παρουςία περιςςότερων γυναικϊν ςε διευκυντικζσ κζςεισ μπορεί να ςυμβάλλει 

ςτθ δθμιουργία ενόσ καινοτόμου περιβάλλοντοσ μεγιςτοποιϊντασ τισ επιχειρθματικζσ επιδόςεισ 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 16 13,7 13,7 13,7 

οιθςκχ 69 59,0 59,0 72,6 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
27 23,1 23,1 95,7 

Γζαθςκχ 5 4,3 4,3 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

Η φπανλδ επζπηχζεςκ βζα ημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο 

ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ δζενεοκάηαζ ηαζ ιε ηδκ εέζδ ημο πίκαηα 48. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μζ πενζζζυηενμζ εη ηςκ ενςηδεέκηςκ «οιθςκμφκ» ή 

«οιθςκμφκ απυθοηα» (72,7%) υηζ δ πανμοζία πενζζζυηενςκ βοκαζηχκ ζε 

δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ηαζκμηυιμο 

πενζαάθθμκημξ ιεβζζημπμζχκηαξ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ επζδυζεζξ. 

 

 

 



118 
 

Πίνακασ 49: Η γυναικεία υποεκπροςϊπθςθ εκφράηει τθν άνιςθ μεταχείριςθ ςτθν εργαςία 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ απυθοηα 16 13,7 13,7 13,7 

οιθςκχ 30 25,6 25,6 39,3 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
18 15,4 15,4 54,7 

Γζαθςκχ 53 45,3 45,3 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

ηδκ εέζδ υηζ δ βοκαζηεία οπμεηπνμζχπδζδ εηθνάγεζ ηδκ άκζζδ ιεηαπείνζζδ 

ζηδκ ενβαζία θένεζ ημο ενςηδεέκηεξ κα δζαθςκμφκ ηαηά 45,3% ζημκ Πίκαηα  

49. 
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Πίνακασ 50: Οι εργοδότεσ πραγματοποιοφν διακρίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ εργαςίασ των 

γυναικϊν 

 οπκυηδηα Πμζμζηυ Έβηονμ 

Πμζμζηυ 

Αενμζζηζηυ 

Πμζμζηυ 

  

οιθςκχ 56 47,9 47,9 47,9 

Οφηε ζοιθςκχ, μφηε 

δζαθςκχ 
40 34,2 34,2 82,1 

Γζαθςκχ 21 17,9 17,9 100,0 

φκμθμ 117 100,0 100,0  

 

Σέθμξ, δ εέζδ ημο υηζ μζ ενβμδυηεξ πναβιαημπμζμφκ δζαηνίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ 

υνμοξ ενβαζίαξ ηςκ βοκαζηχκ θένεζ ημοξ ενςηδεέκηεξ ζε εκημκυηενδ 

ζοιθςκία (47,9%) πανά ζε δζαθςκία (17,9%). 
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6: Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ 

6.1: πδήηεζε (εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη ζύλδεζε ηνπο κε ηελ 

ζεσξία) 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ είκαζ έκαξ υνμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εδχ 

ηαζ δεηαεηίεξ ηαζ ακαθένεηαζ ζημ αυναημ ειπυδζμ ιπνμζηά απυ ηζξ βοκαίηεξ 

πμο επζδζχημοκ κα ηζκδεμφκ πνμξ ηα επάκς ζηζξ μνβακςηζηέξ ζενανπίεξ 

(Powell, 2012). ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ βίκεηαζ ένεοκα βζα ηδκ 

βοκαζηεία εηπνμζχπδζδ ςξ έηθναζδ άκζζδξ ιεηαπείνζζδξ ζημκ πχνμ 

ενβαζίαξ εκηυξ εκυξ μιίθμο ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ. 

Καηά ηδκ επελενβαζία ημο ενεοκδηζημφ ιένμοξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ 

πανμοζζάζηδηακ ηνεζξ ενεοκδηζημί ζηυπμζ ιε ηφνζμ εέια ηδκ απμδμπή ηςκ 

managers ακάθμβα απυ ημ θφθμ ημοξ, ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ πζεακήξ φπανλδξ 

ειπμδίςκ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ 

πζεακχκ επζπηχζεςκ πμο δδιζμονβεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

ζημκ μνβακζζιυ αοηυκ. Όπςξ ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία, ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

βοάθζκδξ μνμθήξ έπεζ απαζπμθήζεζ ανηεημφξ ενεοκδηέξ ηαζ ζδζαίηενα ζημ 

ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Βαζζγυιεκμζ ζε αοηυ δ πανμφζα ενεοκδηζηή ιεθέηδ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ζηυπμ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απυρεςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

εκυξ μιίθμο ειπμνίαξ αοημηζκήημο, ένεοκα πμο δεκ έπεζ πνμδβδεεί πμηέ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, έβζκε επζθμβή ηδξ πμζμηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ χζηε κα επζηεκηνςεμφιε ζηδ δζενεφκδζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

εειάηςκ ιέζς ενςηήζεςκ ηθεζζημφ ηφπμο. Δζδζηυηενα δζακειήεδηακ 

ενςηδιαημθυβζα πμο εηηυξ απυ ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηςκ ενςηδεέκηςκ 

πενζεθάιαακακ ηαζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ενςηήζεςκ, δμιδιέκεξ αάζεζ 

ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ. 

Ακαθοηζηυηενα ςξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ ηςκ ενβαγμιέκςκ/ 

ενςηδεέκηςκ, μζ δθζηίεξ ημοξ ηοιαίκμκηαζ απυ <30 έςξ ηαζ 50. Οζ ενβαγυιεκμζ 

ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ έββαιμζ (53,8%). Απυ ηζξ 17 βοκαίηεξ πμο ήηακ 

πακηνειέκεξ, μζ 11 έπμοκ παζδζά. Όζμκ αθμνά ημ εηπαζδεοηζηυ οπυααενμ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, δ πθεζμρδθία αοηχκ έπμοκ απμθμζηήζεζ απυ ΑΔΙ/ΣΔΙ (50,4%), 

εκχ ανηεημί δήθςζακ επίζδξ υηζ έπμοκ απμηηήζεζ ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ 

ζπμοδχκ (13,7%). 
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ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηα 

ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ αάζεζ ηςκ αλυκςκ δζενεφκδζδξ ηαζ ηςκ 

επζιένμοξ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ. Ο πνχημξ άλμκαξ δζενεφκδζδξ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απμδμπή ή ιδ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ 

εέζεζξ. Μεβάθμ πμζμζηυ (43,5%) αδζαθμνεί βζα ημ θφθμ ημο manager ημο ζε 

ιία ιέθθμοζα ενβαζία ημο. Πανυθα αοηά βίκεηαζ έθεβπμξ οπμεέζεςκ ηαζ 

ηαηαθήβμοιε ζηδκ απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ απυ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ αοημφ ημο μιίθμο, ζηδκ φπανλδ ζηενεμηοπζηχκ ακηζθήρεςκ 

πμο υιςξ δεκ πνμηαθμφκ ζδζαίηενα ειπυδζα ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ ζε 

εέζεζξ δζμζηδηζηέξ ηαζ ηέθμξ ζηδκ ιδ ζδζαίηενδ πανμοζία επζπηχζεςκ απυ ηδκ 

φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 

Οζ ενςηδεέκηεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνχηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ πμο αθμνμφζε ηδκ 

απμδμπή ηςκ βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ημο μιίθμο δεκ δζαθχκδζε 

ηαευθμο ζηδκ πνμζθμνά ίζςκ εοηαζνζχκ ζοιιεημπήξ ζε εέζεζξ manager ηαζ 

ζηα δφμ θφθα, απμδέπμκηαζ απυθοηα ή απθχξ απμδέπμκηαζ ημκ ζοκαβςκζζιυ 

ηςκ βοκαζηχκ πνμξ ημοξ άκδνεξ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ορδθχκ εέζεςκ 

(78,6%). Σμ 49,6% δδθχκεζ ςξ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απακηήζεςκ πςξ μζ 

βοκαίηεξ ςξ managers δεκ είκαζ πζμ ζοκαζζεδιαηζηέξ απυ ημοξ άκδνεξ υπςξ 

επίζδξ δζαθςκμφκ ή δζαθςκμφκ απυθοηα (34,2%) ζημ υηζ μζ βοκαίηεξ 

manager είκαζ πζμ ακαπμθάζζζηεξ. Οζ ιέπνζ ηχνα απακηήζεζξ δίκμοκ ρήθμ 

ειπζζημζφκδξ ζηδ βοκαίηα ζε δζμζηδηζηή εέζδ. Δκ ζοκεπεία, ηδκ άπμρδ υηζ μζ 

βοκαίηεξ δεκ εα πνέπεζ κα οπενέπμοκ ζε εέζεζξ manager ηδκ ζοιιενίγεηαζ 

απυθοηα ιυκμ ημ 5,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηδεέκηςκ. Με πμζμζηυ πμο 

λεπενκά ημ 63% μζ ενςηδεέκηεξ δδθχκμοκ υηζ «Γζαθςκμφκ» ηαζ «Γζαθςκμφκ 

Απυθοηα» ιε αοηή ηδ εέζδ βεβμκυξ πμο ελαημθμοεεί κα πανμοζζάγεζ ηδκ 

άπμρδ υηζ μζ ενςηδεέκηεξ απμδέπμκηαζ ηζξ βοκαίηεξ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ. Η 

ηεθεοηαία ενχηδζδ αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ ακαθένεηαζ ζημ  υηζ μζ βοκαίηεξ ηα 

ηαηαθένκμοκ ηαθφηενα ζε άθθμοξ ημιείξ πανά ζημκ ημιέα ηδξ δζμίηδζδξ. 

Μυκμ 7 εη ηςκ 117 αηυιςκ ζοιθςκμφκ απυθοηα ιε αοηή ηδ εέζδ, ιε 

παναπάκς απυ ημοξ ιζζμφξ εη ημο ζοκυθμο (52,1%) κα ιδκ δδθχκμοκ 

ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ απακηχκηαξ «Οφηε ζοιθςκχ, μφηε δζαθςκχ». Απυ ηζξ 

απακηήζεζξ πανμοζζάγεηαζ υηζ ιεβάθμ πμζμζηυ (41,9%) ηςκ ενςηδεέκηςκ 

δζαθςκμφκ ηαζ ζοβπνυκςξ ιε ημ ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ πμο 
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«οιθςκμφκ» ηαζ «οιθςκμφκ απυθοηα» (6%) υηζ μζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα ηα 

ηαηαθένμοκ ηαθά ζε δζάθμνμοξ ημιείξ υπςξ ηαζ ζημκ μπμίμ ημιέα δζμίηδζδξ. 

οιπεναζιαηζηά, μζ βοκαίηεξ ζε εέζεζξ δζμίηδζδξ είκαζ απμδεηηέξ απυ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ημο ζοβηεηνζιέκμο μιίθμο. 

Γζα ηδκ δεφηενδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ δδθαδή ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ειπμδίςκ 

πμο πνμηαθμφκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ζηδκ ακέθζλδ ηςκ βοκαζηχκ, ηα 

απμηεθέζιαηα έπμοκ ςξ ελήξ:  

-Δλαζνχκηαξ ηζξ απακηήζεζξ «μφηε ζοιθςκχ, μφηε δζαθςκχ» πμο ηάθορακ 

ημ 53%, ιυκμ ημ 13,7% ζοιθςκεί ζημ υηζ μζ άκδνεξ είκαζ ηαθφηενμζ managers 

ιζαξ επζπείνδζδξ. Η θμβζηή ηςκ ακδνχκ manager δεκ οπενηενεί αοηή ηςκ 

βοκαζηχκ (54,8%) ζε ζοκδοαζιυ ιε ιυκμ ημ 10,3% κα «οιθςκεί» βζα ημ 

ακηίεεημ. Πανάθθδθα, δ ζηακυηδηα ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ςξ manager 

ζηδ θήρδ ζμαανχκ απμθάζεςκ εεςνείηαζ απυ ημοξ ενςηδεέκηεξ υηζ δεκ 

δζαθένεζ (43,6%: «Γζαθςκχ» ηαζ «Γζαθςκχ απυθοηα»). Δπίζδξ, ημ 71,8% 

δζαθςκεί υηζ ημ management ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ πζμ εφημθμ βζα ημοξ 

άκδνεξ. 

-Γεκ ζοιθςκεί ηακείξ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ managers δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ κα 

δζμζημφκ επζηοπδιέκα εκχ ακηίεεηα δζαθςκμφκ έκημκα (88%) ζηδ εέζδ υηζ μζ 

βοκαίηεξ ςξ managers δεκ εέθμοκ κα ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ. Έκημκδ 

δζαθςκία ηαηαβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ πανμοζία έθθεζρδξ πνμζανιμβήξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηζξ απαζηήζεζξ εέζεςξ manager (77,7%). 

-Η ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ πμο εέθεζ ηζξ βοκαίηεξ κα πνεζάγεηαζ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ εδθοηυηδηα ημοξ χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager δεκ 

ανίζηεζ ζφιθςκμ ηακέκακ, ιε ημ 86,4% κα «Γζαθςκεί» ή κα «Γζαθςκεί 

απυθοηα». 

-ηενεμηοπζηή ακηίθδρδ πενί ηαθφηενδξ δζαπαζδαβχβδζδξ ηςκ παζδζχκ ηδξ 

ιίαξ βοκαίηαξ πμο δεκ ενβάγεηαζ ζε εέζδ manager ανίζηεζ ζφιθςκμοξ 

(37,6%) θζβυηενμοξ ενβαγμιέκμοξ απυ υηζ υζμζ είκαζ εηείκμζ πμο δζαθςκμφκ 

(48,7%). Σμ ζηενευηοπμ ηδξ βοκαίηαξ manager πμο δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ 

ηαθή ιδηένα ανίζηεζ ακηίεεημοξ ημ 52,1% ηαζ ζφιθςκμοξ ιυκμ ημ 16,3% ηςκ 

ενςηδεέκηςκ. Δπίζδξ έκημκδ δζαθςκία ηαηαβνάθεηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ εέζδ 

υηζ μζ βοκαίηεξ δεκ επζεοιμφκ ζδζαίηενα κα ανεεμφκ ζε εέζδ manager (61.5%). 
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Η ανκδηζηή ακηίδναζδ ζε αοηή ηδ εέζδ ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδκ ανκδηζηή ακηίδναζδ 

(Γζαθςκία) ιε ηδ εέζδ υηζ μζ βοκαίηεξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ακέαμοκ ηδκ 

ζενανπζηή ηθίιαηα (81,2%) ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ εέζδ υηζ βοκαίηεξ δεκ 

λένμοκ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηαζ έηζζ ακαθαιαάκμοκ θζβυηενμ 

νίζημ ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ (77%). 

-Πθδεχνα πενζζζυηενςκ ηοπζηχκ πνμζυκηςκ εκυξ άκηνα απυ ιία βοκαίηα 

βζα ηδκ απυηηδζδ εέζδξ manager, ανίζηεζ ςξ εέζδ ημ 61,5% κα ιδκ ημ 

ζηδνίγεζ. 

-Η ζηενεμηοπζηή ακηίθδρδ ηδξ ιείςζδξ εδθοηυηδηαξ ιίαξ βοκαίηαξ manager 

ιέζς εκυξ αοζηδνμφ ηαζ ηάπςξ ακδνζημφ ζηοθ έκδοζδξ ανίζηεζ ζφιθςκμ 

ιυκμ ημ 6% ηςκ ενςηδεέκηςκ ιε ακηίεεημ ημ 67,4%. 

οιπεναζιαηζηά, εάκ ηαζ οπάνπμοκ ααζζηέξ ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο μιίθμο, δεκ βίκμκηαζ απμδεηηέξ 

απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ αοηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Γζα ηδκ ηνίηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ πμο αθμνά ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ βζα ημκ υιζθμ απυ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ 

μνμθήξ δεκ θαιαάκμοιε βζα υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ λεηάεανεξ απακηήζεζξ. Γζα 

πανάδεζβια είκαζ ιζηνή δ δζαθμνά υζςκ πζζηεφμοκ υηζ δεκ είκαζ ζπαηάθδ 

ακενςπμδφκαιδξ δ ιδ απμννυθδζδ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ δζμίηδζδξ (41,9%) 

ηαζ υζςκ πζζηεφμοκ ζημ ακηίεεημ (35%). 

Πανάθθδθα, δ ζοιθςκία ιε ηδκ εέζδ υηζ δ απμοζία πμζημθμιμνθίαξ ζε εέια 

θφθμο ζε εέζδ manager επζθένεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ανίζηεζ ζφιθςκμοξ 

ημ 52,1%. Η απμβμήηεοζδ ηςκ βοκαζηχκ υηακ ιέκμοκ ζηάζζιεξ ζηδκ ενβαζία 

ημοξ ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ςξ ααζζηή ζοκέπεζα βζα ημ 71,8% 

ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηδεέκηςκ. Όπςξ επίζδξ ζοκέπεζα είκαζ ηαζ μ ιεζςιέκμξ 

ανζειυξ βοκαζηχκ ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ θυβς ημο υηζ ζηενείηαζ απυ ηδκ 

επζπείνδζδ ιία πμθφηζιδ πδβή κέμο ηαθέκημο (72,6% «οιθςκεί» ηαζ 

«οιθςκεί απυθοηα»). 

Μέζς ηδξ πανμοζίαξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ηαζ ηαηά ηδκ 

πενίπηςζδ πμο δεκ εηπνμζςπμφκηαζ ηαζ ηα δφμ θφθα ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ 

απμθάζεςκ ημο μιίθμο, εεςνείηαζ απυ ημοξ ενςηδεέκηεξ δ ακηίζημζπδ 
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ηαηάζηαζδ απμθένεζ ζοκέπεζεξ ζημκ υιζθμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ζζυηζιδ 

εηπνμζχπδζδ απμθένεζ ζπμοδαία μθέθδ (71,8%). 

Μία αηυιδ ζοκέπεζα πμο υκηςξ παναηδνείηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ 

ενςηδεέκηςκ ακαθμνζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ είκαζ υηζ δ 

απμοζία βοκαζηχκ manager ζοιαάθθεζ ζηδ ιδ δδιζμονβία εκυξ ηαζκμηυιμο 

πενζαάθθμκημξ πςνίξ ηδ ιεβζζημπμίδζδ επζπεζνδιαηζηχκ επζδυζεςκ. Σέθμξ, 

ηαηαβνάθεηαζ ζοιθςκία (47,9%) πανά δζαθςκία (17,9%) ζημ υηζ μζ ενβμδυηεξ 

πναβιαημπμζμφκ δζαηνίζεζξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ ενβαζίαξ ηςκ βοκαζηχκ. 

οιπεναζιαηζηά, δ ραθίδα ηςκ απακηήζεςκ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ εηηυξ 

απυ ιενζηέξ πενζπηχζεζξ βεβμκυξ πμο ζοκάδεζ ζηδκ άπμρδ υηζ ζημκ 

ζοβηεηνζιέκμ υιζθμ, ηαηακμμφκ ηα πνμαθήιαηα πμο επζθένεζ ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 

Δπεζδή δ ένεοκα έπεζ ιζηνή ειαέθεζα, ηα ζοιπενάζιαηα δεκ ιπμνμφιε κα ηα 

βεκζηεφζμοιε, ζηδκ πνμζπάεεζα υιςξ ενιδκείαξ ημοξ αημθμοεεί ηαζ δ 

ζοζπέηζζδ ιε ηδκ αζαθζμβναθία. φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς πανμοζίαζδ ηαζ 

ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πμο εθέπεδζακ 

ζοιπεναίκμοιε υηζ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ υιζθμ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ μζ 

βοκαίηεξ έπμοκ ηζξ ίδζεξ δοκαηυηδηεξ ελέθζλδξ ιε ημοξ άκηνεξ, οπάνπεζ δδθαδή 

βεκζηυηενα απμδμπή αοηχκ ηςκ βοκαζηχκ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο μιίθμο βζα εέζεζξ δζμίηδζδξ. Άνα ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ 

μνμθήξ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνχημο ενεοκδηζημφ 

ζηυπμο, μ υιζθμξ δεκ ακηζιεηςπίγεζ δοζημθίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμδμπή ηςκ 

βοκαζηχκ ζε δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ημο μιίθμο. Γεκ ηαηαβνάθεηαζ μ απυθοημξ 

επαββεθιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ πμο ακαθένεζ μ Νηενιακάηδξ (2005) δδθαδή δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακηνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ζε δζαθμνεηζηά ηιήιαηα υπςξ 

είκαζ αοηυ ημ ηιήια ηδξ δζμίηδζδξ. 

Οζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ πενί θφθμο ηαζ δβεζίαξ αημθμοεμφκ ηδκ 

αζαθζμβναθία εδχ ηαζ ανηεηέξ δεηαεηίεξ, δ απμηφπςζή ημοξ ζηδ ικήιδ ηςκ 

ακενχπςκ είκαζ πμθφ εφημθδ ηαζ δ ακηζζηνμθή αοηήξ ηδξ εζηυκαξ, ζδζαίηενα 

ηαζ ιέζα απυ ηα ΜΜΔ είκαζ ανηεηά δφζημθδ ενβαζία (Σζαμφζδ, 2006). 

Πανάθθδθα, ημ δζμζηδηζηυ ζηενευηοπμ υπμο μ δζμζηδηήξ είκαζ ηαζ απαναίηδηα 

άκηναξ αημθμοεεί επίζδξ πνυκζα ηδξ εέζεζξ δβεζίαξ ζε μνβακζζιμφξ, μιίθμοξ, 
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επζπεζνήζεζξ ηηθ (Gill, 2003). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ενεοκάξ ιαξ εάκ ηαζ 

οπάνπμοκ ααζζηέξ ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο μιίθμο, δεκ βίκμκηαζ απμδεηηέξ απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

αοηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Σέθμξ, ηαηαβνάθεηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

βοάθζκδξ μνμθήξ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ημο μιίθμο ςξ απμηέθεζια πζεακήξ 

εκδιένςζδξ εη ηδξ δζεοεφκζεςξ, ηδξ ίζδξ ακηζιεηχπζζδξ υθςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ακελανηήημο θφθμο η.ά. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

μνίγεηαζ ζε ιέβεεμξ ζοβηνζηζηά ιε ημ πάπμξ ηδξ πμο δοζημθεφεζ πενζζζυηενμ 

ηδκ δζάηνζζή ηδξ. ημκ πανυκηα υιζθμ ηαηακμμφιε υηζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ ακ 

ηαζ οπάνπμοκ απακηήζεζξ πμο ηαηαβνάθμοκ απυρεζξ ανκδηζηέξ ςξ πνμξ ηδκ 

ζζυηδηα, ηδκ ίζδ ακηζιεηχπζζδ ηαζ ηα ίζα δζηαζχιαηα ηςκ δφμ θφθςκ ζημκ 

ημιέα ηδξ δβεζίαξ, ηα βεκζηά ζοιπενάζιαηα ηαηαθήβμοκ ζημ υηζ είκαζ έκα 

θαζκυιεκμ πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ζοκεηά απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ημο μιίθμο. 

 

6.2: Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ (managerial Implications) 

φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Παβημζιίμο Οζημκμιζημφ Φυνμοι (2011), δ πχνα 

ιαξ ανίζηεηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ εέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ ηδξ Δ.Δ. ηαζ παιδθά 

επί ημο ζοκυθμο ηςκ 135 πςνχκ πμο ζοιιεηείπακ (56δ εέζδ) ακαθμνζηά ιε 

ηζξ ίζεξ εοηαζνίεξ ζηα δφμ θφθα ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ 

μζημκμιία. Πανάθθδθα, μζ εηαζνίεξ πμο δζμζημφκηαζ απυ βοκαίηεξ θένμοκ 

ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζε επίπεδα ηενδμθμνίαξ ηαζ νεοζηυηδηαξ ιέζα απυ 

έκα δείβια επζπεζνήζεςκ ζε ένεοκα ηδξ ICAP (2012-2013). 

Η ένεοκα αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ ελεηάγεζ ηδκ άπμρδ ηςκ ενβαγμιέκςκ εκυξ 

μιίθμο ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ 

εκηυξ ημο μιίθμο απυ ηδκ πθεονά ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δβεηζηέξ εέζεζξ. Σα απμηεθέζιαηα πανμοζίαζακ έκα βεκζηυηενμ ανιμκζηυ 

ηθίια ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ πνμξ ηζξ ακάβηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

ηαθφρμοκ ηα δφμ θφθα ζε ηάπμζα δβεηζηή εέζδ εκηυξ ημο μιίθμο. φιθςκα ιε 

ηδκ ηάζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα δμεεί πνμζμπή ζηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ςξ ακενχπζκμ πυνμ, πνμηεζιέκμο κα αολδεεί 
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δ πκεοιαηζηή αάζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ενβαγμιέκςκ χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ 

επανηείξ, ζηακμί, έιπεζνμζ ηαζ πζζημί manager ακελανηήημο θφθμο.  

Οζ μνβακζζιμί εα πνέπεζ κα ηαηακμήζμοκ ηα μθέθδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ ηαζ κα πανέπμοκ ιενζηά πνμβνάιιαηα 

εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ οπαθθήθςκ ημοξ ζπεηζηά ιε ηζξ ακζζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ 

θφθςκ ηαζ βεκζηυηενα εέιαηα ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ. 

Οζ πναηηζηέξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ηδξ 

φπανλδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ βοάθζκδξ μνμθήξ, ιπμνεί κα αολάκεζ ημ ηυζημξ 

εκυξ μνβακζζιμφ ή επζπείνδζδξ υιςξ ιαηνμπνυεεζια μζ επαββεθιαηίεξ εα 

οπενααίκμοκ ζίβμονα ηα ιεζμκεηηήιαηα αοηά. Όζμ ηαθφηενα ακηζιεηςπίγεηαζ 

έκαξ ενβαγυιεκμξ, ηυζμ ιεβαθφηενα είκαζ ηα ηένδδ ηαζ δ παναβςβζηυηδηα 

εκηυξ ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. Αοηά ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιε 

ζηακμπμζδιέκμοξ οπαθθήθμοξ απυ ηδκ δμοθεζά ημοξ βεβμκυξ πμο αεθηζχκεζ 

ηδκ απυδμζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ αθθά ηαζ ηεθζηχξ ηδκ απυδμζδ ημο 

μνβακζζιμφ ζημ ζφκμθυ ημο. 

6.3: πζηάζεηο (γηα κειινληηθή έξεπλα) 

Η παναπάκς ένεοκα πνμηείκεζ ηδκ εοηαζνία βζα ημοξ ενεοκδηέξ πμο 

εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ βοάθζκδξ 

μνμθήξ ζημοξ μνβακζζιμφξ. Πενζζζυηενδ ειπεζνζηή ένεοκα είκαζ ακαβηαία ηαζ 

εα ήηακ ζδζαίηενα πνήζζιμ κα πανέπμκηαζ πζμ ειπεζνζηά ζημζπεία πμο κα 

οπμζηδνίγμοκ ηα εονήιαηα.  

Η ένεοκα πανμοζζάζηδηε ιε ενςηδιαημθυβζα πμο δζακειήεδηακ ζε έκα 

υιζθμ ειπμνίαξ αοημηζκήηςκ. Θα ιπμνμφζε ιεθθμκηζηά κα επζθεβεί ηαζ 

ηάπμζμξ άθθμξ ημιέαξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Αηυιδ κα επζθεπεεί 

ηάπμζμξ υιζθμξ υπμο μζ ενςηδεέκηεξ εα είπακ ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ημοξ υπςξ υθμζ κα ήηακ ιίαξ εζδζηυηδηαξ ή ημιέα ηδξ επζπείνδζδξ. 
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6.4: Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οζ παναηάης δοζημθίεξ πζεακυκ κα απμηεθέζμοκ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ 

ένεοκαξ πμο εα πναβιαημπμζδεεί ηαζ κα επδνεάζμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ. 

 Δπζθέβμκηαξ ςξ θζθμζμθία ημκ Θεηζηζζιυ είκαζ δφζημθμ κα θηάζμοιε 

ζε παναβςβή κέαξ εεςνίαξ. 

 Σμ ιέβεεμξ ηαζ δ βεςβναθζηή ηάθορδ ημο δείβιαημξ ζηζξ μπμίεξ 

ζηδνίπεδηακ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ ηαζ εα είκαζ δφζημθμ κα 

βεκζηεοεμφκ ηα εονήιαηα.  

 Μπμνεί ανηεημί απυ ημοξ οπαθθήθμοξ, κα δίζηαζακ κα ηαηαβνάρμοκ 

ηδκ πναβιαηζηή, πνμζςπζηή ημοξ άπμρδ. 
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην  

Το ερωτθματολόγιο αυτό, απευκφνεται ςε εν ενεργεία υπαλλιλουσ του ομίλου εμπορίασ 

αυτοκινιτων  

Δθμογραφικά ςτοιχεία  

Φφλο 

1. Άνδρασ   □ 2. Γυναίκα   □ 

Ηλικία  

1. <30 □ 2. 31-40 □ 3. 41-50 □ 4. >50 □ 

Οικογενειακι κατάςταςθ 

1. Άγαμοσ/θ □ 2. Ζγγαμοσ/θ □ 

Παιδιά  

1. Ναι □   2. Όχι □ 

Μορφωτικό επίπεδο 

1. Δθμοτικό □ 2. Γυμνάςιο □ 3. Λφκειο □ 4. ΣΕΙ/ΑΕΙ □  

5. Μεταπτυχιακό □ 6. Διδακτορικό 7. Άλλο □ 

Ζτθ απαςχόλθςθσ ςτον όμιλο 

1. <2 □ 2. 2-5 □  3. 5-10 □     4. >10□ 

Ειδικότθτα 

1. Μάρκετινγκ- Πωλιςεισ □ 2. Λογιςτικό- Οικονομικό    □ 

3. Διοικθτικό □ 4. Βοθκθτικό Προςωπικό □ 
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Φφλο παρόντοσ manager 

1. Άνδρασ   □  2. Γυναίκα   □ 

Μζροσ Α. Επιλογζσ και δυνατότθτεσ των εργαηομζνων ενόσ ομίλου εμπορίασ 

αυτοκινιτων. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε εντόσ του □ τθν προτίμθςι ςασ. 

1. Ζχετε διατελζςει manager; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

2. Θα κζλατε να γίνετε manager;  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

3. Εάν ΝΑΙ για ποιουσ από τουσ παρακάτω λόγουσ; 

1. για να ζχω τθν δυνατότθτα να επιτθρϊ άλλουσ □ 

2. γιατί ζχω τα προςόντα □ 

3. γιατί ζχω ελεφκερο χρόνο □ 

4. για ικανοποίθςθ των φιλοδοξιϊν μου □ 

5. γιατί κα υπιρχε αφξθςθ των οικονομικϊν αποδοχϊν μου □ 

 

4. Εάν ΟΧΙ για ποιουσ από τουσ παρακάτω λόγουσ; 

1. για να μθν αναγκαςτϊ να επιτθρϊ άλλουσ   □ 

2. γιατί δεν διακζτω τα προςόντα   □ 

3. γιατί ζχω περιοριςμζνο χρόνο   □ 

4. γιατί δεν διακζτω τζτοιου είδουσ φιλοδοξίεσ   □ 

5. γιατί δεν κα υπιρχε ιδιαίτερθ αφξθςθ ςτισ οικονομικζσ αποδοχζσ μου □ 
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5. Εργαςτικατε ποτζ ςε κζςθ όπου υπιρχε γυναίκα manager; 

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

 

6. Εάν ςασ δίνονταν θ δυνατότθτα να επιλζξετε ανάμεςα ςε εργαςία με άνδρα ι γυναίκα 

manager, ποια επιχείρθςθ κα επιλζγατε; 

1. με άνδρα   □ 2. με γυναίκα   □ 3. αδιάφορο   □ 

 

7. Πιςτεφεται θ δομι του εργαςιακοφ ςυςτιματοσ προςφζρει ίςεσ δυνατότθτεσ ςε άνδρεσ 

και γυναίκεσ ϊςτε να βρεκοφν ςε κζςθ manager; 

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
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Μζροσ Β. Ύπαρξθ διαφορϊν ανάμεςα ςτον άνδρα και τθ γυναίκα εντόσ του εργαςιακοφ 

χϊρου. Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε το □ που ςασ εκφράηει περιςςότερο. 

Β1. Αποδοχι γυναικϊν ςε διευκυντικζσ κζςεισ 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Συμφωνϊ 

απόλυτα 
Συμφωνϊ 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

Οφτε 

διαφωνϊ 

Διαφων

ϊ 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Πρζπει να προςφζρονται ίςεσ 

ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε 

κζςεισ manager ςε άνδρεσ και 

γυναίκεσ.  

□ □ □ □ □ 

2 

Είναι αποδεκτό να 

ςυναγωνίηονται οι γυναίκεσ 

τουσ άνδρεσ για τθν κατάκτθςθ 

των υψθλϊν κζςεων.  

□ □ □ □ □ 

3 

Οι γυναίκεσ ωσ manager είναι 

πιο ςυναιςκθματικζσ από τουσ 

άνδρεσ. 

□ □ □ □ □ 

4 

τον τομζα του management οι 

γυναίκεσ είναι πιο 

αναποφάςιςτεσ. 

□ □ □ □ □ 

5  
Οι γυναίκεσ δεν πρζπει να 

υπερζχουν ςε κζςεισ manager. 
□ □ □ □ □ 

6 

Οι γυναίκεσ τα καταφζρνουν 

καλφτερα ςε άλλουσ τομείσ 

παρά ςτον τομζα τθσ 

διοίκθςθσ. 

□ □ □ □ □ 
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Β2. Εμπόδια που προκαλοφν οι ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ ςτθν ανζλιξθ των γυναικϊν 

ςτον εργαςιακό χϊρο 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Συμφωνϊ 

απόλυτα 
Συμφωνϊ 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

Οφτε 

διαφωνϊ 

Διαφων

ϊ 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 Οι άνδρεσ είναι καλφτεροι ωσ 

manager μιασ επιχείρθςθσ.  
□ □ □ □ □ 

2 Οι άνδρεσ ωσ managers είναι 

πιο λογικοί από τισ γυναίκεσ. 
□ □ □ □ □ 

3 Οι άνδρεσ ωσ managers είναι 

πιο ικανοί ςτθν λιψθ ςοβαρϊν 

αποφάςεων από τισ γυναίκεσ. 

□ □ □ □ □ 

4 Οι γυναίκεσ ωσ managers δεν 

ζχουν ςυνθκίςει να διοικοφν 

επιτυχθμζνα. 

□ □ □ □ □ 

5 Σο management μιασ 

επιχείρθςθσ είναι πιο εφκολο 

για τουσ άνδρεσ. 

□ □ □ □ □ 

6 Οι γυναίκεσ ωσ managers δεν 

κζλουν να αναλαμβάνουν 

ευκφνεσ. 

□ □ □ □ □ 

7 Οι γυναίκεσ χρειάηεται να 

χρθςιμοποιιςουν τθν 

κθλυκότθτά τουσ ϊςτε να 

βρεκοφν ςε κζςθ manager. 

□ □ □ □ □ 

8 Η γυναίκα που δεν εργάηεται 

ςε κζςθ manager είναι 

καλφτερθ ςτθν 

διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν 

τθσ. 

□ □ □ □ □ 

9 Οι γυναίκεσ παρουςιάηουν 

ζλλειψθ προςαρμογισ ςτισ 
□ □ □ □ □ 
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απαιτιςεισ κζςεωσ manager. 

10 Ζνασ άντρασ μπορεί να ζχει 

περιςςότερα τυπικά προςόντα 

από μία γυναίκα για τθν 

απόκτθςθ κζςθσ manager. 

□ □ □ □ □ 

11 Η γυναίκα manager μιασ 

επιχείρθςθσ δεν μπορεί να 

είναι και καλι μθτζρα. 

□ □ □ □ □ 

12 Οι γυναίκεσ δεν επικυμοφν 

ιδιαίτερα να βρεκοφν ςε κζςθ 

manager. 

□ □ □ □ □ 

13 Οι γυναίκεσ δεν γνωρίηουν πϊσ 

να ανζβουν τθν ιεραρχικι 

κλίμακα. 

□ □ □ □ □ 

14 Οι γυναίκεσ δεν ξζρουν πϊσ να 

αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο και 

επομζνωσ ζτςι αναλαμβάνουν 

λιγότερο ρίςκο ςε κζςεισ 

manager. 

□ □ □ □ □ 

15 Η γυναίκα manager τείνει να 

χάνει τθν κθλυκότθτά τθσ μζςω 

ενόσ αυςτθροφ και κάπωσ 

«ανδρικοφ» ςτυλ ζνδυςθσ. 

□ □ □ □ □ 
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Β3. Επιπτϊςεισ από τθν φπαρξθ του φαινομζνου τθσ γυάλινθσ οροφισ 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Συμφωνϊ 

απόλυτα 
Συμφωνϊ 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

Οφτε 

διαφωνϊ 

Διαφων

ϊ 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Είναι ςπατάλθ 

ανκρωποδφναμθσ θ μθ 

απορρόφθςθ γυναικϊν ςε 

κζςεισ manager. 

□ □ □ □ □ 

2 

Η απουςία ποικιλομορφίασ ςε 

κζςεισ manager επιφζρει 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. 

□ □ □ □ □ 

3 

Η απογοιτευςθ των γυναικϊν 

που μζνουν ςτάςιμεσ φζρει 

τελικζσ ςυνζπειεσ ςτθν 

παραγωγικότθτα. 

□ □ □ □ □ 

4 

Ο μειωμζνοσ αρικμόσ γυναικϊν 

ςε κζςεισ manager ςτερεί από 

τθν επιχείρθςθ μια πολφτιμθ 

πθγι νζου ταλζντου. 

□ □ □ □ □ 

5 

Η ιςότιμθ εκπροςϊπθςθ των 

φφλων ςτθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων αποφζρει 

ςπουδαία οφζλθ. 

□ □ □ □ □ 

6 

Η παρουςία  περιςςότερων 

γυναικϊν ςε διευκυντικζσ 

κζςεισ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 

δθμιουργία ενόσ καινοτόμου 

περιβάλλοντοσ 

μεγιςτοποιϊντασ τισ 

επιχειρθματικζσ επιδόςεισ. 

□ □ □ □ □ 

7 

H γυναικεία υποεκπροςϊπθςθ 

εκφράηει τθν άνιςθ μεταχείριςθ 

ςτθν εργαςία 
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8 Οι εργοδότεσ πραγματοποιοφν 

διακρίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ 

εργαςίασ των γυναικϊν. 

□ □ □ □ □ 
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