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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διαδικασία επιλογής επαγγέλματος συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη κινήτρων 

που ωθούν το άτομο και καθορίζουν τις επαγγελματικές του επιλογές. Τα κίνητρα και τα 

κριτήρια επιλογής επαγγέλματος έχουν διερευνηθεί εκτενώς σε διάφορα εργασιακά 

περιβάλλοντα, μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτικού χώρου, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  δεν 

έχει –κυρίως στην Ελλάδα- προσεγγιστεί και μελετηθεί ικανοποιητικά από τους ερευνητές.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των κριτηρίων και 

παραγόντων που ώθησαν τους καθηγητές της Παιδαγωγικής Σχολής, του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, να επιλέξουν το ακαδημαϊκό επάγγελμα.  

Σκοπός της έρευνας είναι να απεικονισθεί και να διερευνηθεί η επίδραση ατομικών 

και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων (τόπος διαμονής, γόητρο, απολαβές, προσφορά 

κ.λπ.) καθώς και του οικογενειακού περιβάλλοντος (μορφωτικό επίπεδο γονέων, 

επάγγελμα γονέων κ.λπ.), που διαμορφώνουν και καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές 

και αποφάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται σε ποιο βαθμό οι ερωτώμενοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές δηλώνουν δικαιωμένοι από την επιλογή τους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως ενδογενή και αλτρουιστικά κίνητρα 

διαδραματίζουν ακόμη κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή ακαδημαϊκής καριέρας, σχετίζονται 

με την εργασιακή ικανοποίηση και δικαιώνουν την απόφαση των πανεπιστημιακών να 

εισέλθουν επαγγελματικά στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επαγγελματική επιλογή, κίνητρα. 
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ABSTRACT 

 

Choosing a profession is directly connected with the individual’s inspirations and 

motivations referring to his professional choices. Motivations and career selection criteria 

have been extensively explored in various work environments, including the educational 

area, both in Primary and Secondary Education. However, the area of Higher Education 

has not been approached and studied adequately by the researchers - especially in Greece. 

This paper is an attempt to investigate the criteria and factors that prompted 

professors of the Pedagogical Faculty in the University of Western Macedonia to choose 

the specific academic profession. 

The purpose of the survey is to reflect and explore the impact of individual and 

socio-economic factors (place of residence, prestige, income, social offer, etc.) as well as 

the family environment (parental educational level, profession of parents, etc.) that 

determine professional choices and decisions. At the same time, it is examined to what 

extent the university professors declare that they are justified by their choice. 

The results of the research have shown that intrinsic and altruistic motivations still 

play a dominant role in academic career choices and they are related to the job satisfaction. 

They also justify the decision of the university professors to enter professionally in the 

field of University Education. 

Keywords: University Education, professional choice, motivation. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το ερευνητικό πρόβλημα αφορά στους παράγοντες, που ωθούν τους 

πανεπιστημιακούς στην απόφαση για την επιλογή του επαγγέλματος στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση καθώς, η επαγγελματική μου ιδιότητα ως διοικητικός στον χώρο αυτό και η 

καθημερινή συνεργασία μαζί τους, κίνησε το ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η επιλογή πεδίου ή θέματος έρευνας, πολύ συχνά «είναι συνάρτηση τόσο της 

προσωπικότητας του ερευνητή όσο και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται και 

εργάζεται» (Φίλιας, 2001:19). 

Η καινοτομία της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάζεται, τεκμηριώνεται στην 

προέρευνα, όπου προκύπτει ότι, ενώ υπάρχουν μελέτες για τα κριτήρια επιλογής 

επαγγέλματος σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς (Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης) εντοπίζεται κενό για μια σύγχρονη μελέτη στα κριτήρια επιλογής, που 

αφορούν στην επαγγελματική ομάδα των καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής του επαγγέλματος είναι δεδομένη 

καθώς ο ανταγωνισμός στον εργασιακό χώρο είναι μεγάλος. Παλαιότερα είχαμε συνηθίσει 

τη στερεότυπη διαδικασία: τα παιδιά να ακολουθούν το επάγγελμα των γονέων. 

Στη σύγχρονη κοινωνία όμως ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει την πρόσβαση στη 

γνώση και να επιλέξει επαγγέλματα που προσφέρουν οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. 

Οι αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με κοινωνικούς ερευνητές είναι απόρροια διαφόρων 

παραγόντων, οι οποίοι αφορούν σε επιδράσεις που δέχεται το άτομο από το οικογενειακό 

περιβάλλον καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον (Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη & Ψαράκης, 2004). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπαιδευτικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και 

επιδιώκεται η διερεύνηση των παραγόντων εκείνων, ατομικών και κοινωνικών, οι οποίοι 

επηρέασαν τις επιλογές για επαγγελματική ανέλιξη, καθώς η  επαγγελματική επιλογή είναι 

μια δυναμική διαδικασία, η οποία είναι δυνατόν να επανεξετάζεται και να μεταβάλλεται 

μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιδράσεων  (Δημητρόπουλος, 2004).   
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να απεικονισθούν και να διερευνηθούν, τόσο 

οι κοινωνικοί και ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν και ωθούν τους 

καθηγητές/εκπαιδευτικούς στην επιλογή εργασίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και οι 

ανάγκες τις οποίες αυτή η επιλογή καλύπτει. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται γύρω από τον κεντρικό σκοπό της 

έρευνας και συγκεκριμένα: κατά πόσο το οικογενειακό περιβάλλον (μορφωτικό επίπεδο 

γονέων, επάγγελμα γονέων κ.λ.π.) καθώς και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (τόπος 

διαμονής, κοινωνικό γόητρο, απολαβές, προσφορά κ.λπ.) επιδρούν, επηρεάζουν και εν 

τέλει καθορίζουν την επιλογή επαγγέλματος. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: α) το θεωρητικό πλαίσιο και β) την έρευνα.  

Το πρώτο μέρος, το οποίο αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, επιμερίζεται σε τέσσερις 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται η διευκρίνιση των όρων «επάγγελμα» και 

«λειτούργημα» ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση των θεωριών που 

σχετίζονται με τα κίνητρα και τη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Ακολουθεί η τρίτη 

ενότητα με την παρουσίαση και ανάλυση των ατομικών και κοινωνικών παραγόντων, οι 

οποίοι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, επιδρούν στις επαγγελματικές επιλογές. 

Συγκεκριμένα, στους ατομικούς παράγοντες αναλύεται το φύλο και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά (προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, αξίες), ενώ στους κοινωνικούς 

παράγοντες αναλύεται η επίδραση της οικογένειας, του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, οι οικονομικοί και τυχαίοι παράγοντες. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα του 

πρώτου μέρους γίνεται αναφορά στην ερευνητική ανασκόπηση σχετικά με προηγούμενες 

παρεμφερείς έρευνες, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. 

Το δεύτερο μέρος, το οποίο αφορά την έρευνα, περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Η 

πρώτη αναφέρεται στον σκοπό της εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ η δεύτερη 

παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και ειδικότερα το ερευνητικό εργαλείο, 

το δείγμα, τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς και τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της. 

Στην τρίτη ενότητα διενεργείται η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση των  

αποτελεσμάτων αυτής, τα οποία αφορούν στα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος, στα στοιχεία της οικογένειας, σε στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα και στα 

χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού προφίλ. Στην τελευταία ενότητα ακολουθεί η συζήτηση, 

όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 

 

Η ώσμωση/αλληλεπίδραση των οικονομικών – τεχνολογικών αλλαγών, που 

συντελούνται στον 21
ου 

 αιώνα έχει ως φυσικό επακόλουθο και αλλαγές σε βαθύτερους 

τομείς της κοινωνίας, ένας εκ των οποίων είναι ο θεσμός της εκπαίδευσης.  

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και να μείνει 

ανεπηρέαστη από τις αλλαγές αυτές.  

Παρατηρούμε δηλαδή μια μεταστροφή στον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, το 

οποίο, ενώ άλλοτε πρέσβευε την παροχή και διάδοση της γνώσης, σήμερα, μέσα στα 

πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, μετατρέπεται σε έναν τεχνοκρατικό 

μηχανισμό κάτω από την πίεση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αναγκών. Είναι 

αρκετά τα παραδείγματα, όπου πολλοί πανεπιστημιακοί προσφέρουν τις γνώσεις για 

δραστηριότητες πέραν του ακαδημαϊκού έργου και φαίνεται να προκαλούν τη 

διάσπαση  του ακαδημαϊκού σώματος (Ράσης, 2010).  

Η επιλογή του ακαδημαϊκού επαγγέλματος, ενώ παλαιότερα στηριζόταν σε 

χαρακτηριστικά όπως, οι ευκαιρίες για έρευνα, καλό εργασιακό περιβάλλον, κύρος, ευελιξία 

ωραρίου, σήμερα τείνει να χάσει την ελκυστικότητά του καθώς, όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά, αντικαθίστανται από άλλα, μεταξύ των οποίων χαμηλότερα μισθολόγια, 

αυξημένος φόρτος εργασίας, διοικητικά καθήκοντα, συνεχής αξιολόγηση.  

Παρά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές αλλαγές όμως που 

συντελούνται στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, μεταμορφώνοντας το πανεπιστήμιο 

και τον πανεπιστημιακό ρόλο, ο πανεπιστημιακός θεσμός έχει αποδείξει την ικανότητά του 

να επιβιώνει (Κιμουρτζής, 2010). 
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ΜΕΡΟΣ 1
Ο
 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Διευκρίνιση όρων (Επάγγελμα – Λειτούργημα) 

 «Καθένας έχει δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμα του, να 

έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την 

ανεργία. 

Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε 

εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε 

αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε 

αυτά για την προάσπιση των συμφερόντων του». Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) 

 Άρθρο 23 

 

Η επιλογή επαγγέλματος, ως όρος, χρησιμοποιείται για να δηλώσει μέσα από ποιες 

διαδικασίες το άτομο εισέρχεται στην αγορά εργασίας. Σήμερα, το επιστημονικό 

ενδιαφέρον επικαιροποιείται προς την ανάλυση και ερμηνεία του όρου «επάγγελμα», λόγω 

της μείζονος σημασίας που έχει διαχρονικά για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική 

ζωή. 

Στο αγγλοσαξονικό και αμερικάνικο σύστημα, το επάγγελμα χαρακτηρίζεται ως 

profession και αφορά ομάδα ατόμων, τα οποία κατέχουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες 

μέσα σε εξειδικευμένα πεδία, όπως αυτά της έρευνας και της εκπαίδευσης και στοχεύουν 

στην εξάσκησή τους προς το κοινωνικό όφελος. 

Έτσι, ο όρος profession αναφέρεται στο επάγγελμα ως λειτούργημα και αφορά 

κυρίως σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά επαγγέλματα και γενικά επαγγέλματα 

πανεπιστημιακού επιπέδου  (Βαρβιτσιώτη &  Σπηλιώτη, 2007).  

Σύμφωνα με τους Teichler, Arimoto & Cummings (2013), ο όρος «profession» 

αφορά μία μειοψηφία επαγγελμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένη γνώση 

και κατάρτιση και ενδεχομένως με αυστηρούς κανόνες εισδοχής σε αυτή την 

επαγγελματική ομάδα. 

Τα χαρακτηριστικά μιας εργασίας, ώστε αυτή να θεωρηθεί ως «επάγγελμα», είναι 

τα εξής: 

• Απασχόληση full-time  

• Αναγνωρισμένη τριτοβάθμια βασική εκπαίδευση 

• Ύπαρξη ενώσεων (σωματίων) σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο  
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• Θέσπιση εσωτερικού κώδικα ηθικής 

Η κατάταξή τους διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες  

• Σε πλήρως αναγνωρισμένα, ολοκληρωμένα ή αναγνωρισμένα (Fully-fledged 

professions )  

• Ημι-επαγγέλματα (semi-professions) (Etzioni, 1969). 

 Στην νεοελληνική γλώσσα, διαχρονικά, ο όρος «επάγγελμα» έχει αλλάξει 

σημασίες καταλήγοντας στη σημερινή έννοια δηλ. «ό,τι τις επαγγέλλεται», την τέχνη ή την 

επιστήμη που ασκεί το άτομο για να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες (Σιάνου – Κύργιου, 

2014).  

 Σύμφωνα με την Κασιμάτη (1991, σελ. 28) το επάγγελμα «θα μπορούσε να οριστεί 

ως η εργασία ή η υπηρεσία η οποία εκτελείται με συντονισμένο τρόπο, με σωματική ή 

πνευματική προσπάθεια από το άτομο εκείνο, που μπορεί να συμμετέχει στην οικονομική 

δραστηριότητα». 

Το επάγγελμα ως όρος, στη γενικότερη αντίληψη, θεωρείται η κάθε βιοποριστική 

ενασχόληση, ανά κλάδο ή αντικείμενο, στην οποία επιδίδεται κάποιος αφού έχει ειδικευτεί 

σε αυτή, με σκοπό την εξοικονόμηση απαραίτητων αγαθών προς ικανοποίηση των 

βιοτικών του αναγκών.  

Στην αγοράς εργασίας, η έννοια του επαγγέλματος συναντάται με τις κοινές 

σημασίες, όπως αυτές προσλαμβάνονται στη καθημερινή χρήση, όπως π.χ. απασχόληση, 

εργασία, κ.λπ.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, κάθε προσπάθεια ορισμού αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, 

καθώς η έννοια του επαγγέλματος αποτελεί μια ιστορική κατασκευή, η οποία λαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά ανάλογα με το χώρο και το χρόνο, επηρεάζεται και προσαρμόζεται 

ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα (Σιάνου – Κύργιου, 

2014). 

 Εξετάζοντας τους ορισμούς «λειτουργός» και «δημόσιος υπάλληλος» 

διαπιστώνουμε ότι, ο δημόσιος λειτουργός αποτελεί κατασκευή των σύγχρονων 

γραφειοκρατικά δομημένων κοινωνιών. Ο έχων τον ρόλο του «λειτουργού» (ιατρός, 

δικαστικός, εκπαιδευτικός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) αυτενεργεί, δεν περιορίζεται σε 

διοικητικά κανονιστικά πλαίσια και έχει συναίσθηση του ρόλου και ευρύτερα του έργου 

του (Σηφάκης, 2003). 

Σε αντίθεση, ο «δημόσιος υπάλληλος» στερείται αυτονομίας και τελεί σε 

υπηρεσιακή σχέση εξάρτησης, υπακούοντας στην ιεραρχική δομή χωρίς δυνατότητα 
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παρέκκλισης από τις εντολές και οδηγίες της εκάστοτε προϊσταμένης αρχής (Βασιλού – 

Παπαγεωργίου, 1992).  

Ο υπουργός Παιδείας Π. Ζέππος το 1975, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νέου 

Συντάγματος, κάνει μια ακριβέστερη διάκριση των δύο όρων, ορίζοντας ότι «ο μεν 

δημόσιος υπάλληλος εκτελεί εντολάς, ενώ ο ασκών το δημόσιον λειτούργημα είναι βεβαίως 

δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει όμως κάποιαν ανεξαρτησίαν» (Σοφός & Χρόνη, 2015). 

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, ο όρος επαγγελματισμός, σύμφωνα με τον Hoyle, 

είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις εκάστοτε συνθήκες και να 

ενημερώνονται για τη θεωρία και τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής. Η επαγγελματοποίηση 

της διδασκαλίας θεωρήθηκε ως παράδειγμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και πως με 

τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου. Ο συνδυασμός προσωπικών ιδιοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων συνθέτουν το 

προφίλ ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή 

επιτέλεση του έργου του. Η επιτυχία εξαρτάται και από την ικανότητά του να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν, λόγω του ότι η εκπαίδευση είναι 

χώρος που υπόκειται σε μια ρευστή και μεταβαλλόμενη δυναμική (στο Παπαναούμ, 2003).  

Όσον αφορά την επαγγελματική επιλογή θα πρέπει να γίνει διασάφηση πως 

διαφέρει από την απόφαση καθώς αυτή (απόφαση) αποτελεί τη διαδικασία επιλογής και το 

αποτέλεσμα που αυτή συνεπάγεται.  

Ο όρος «επιλογή» αφορά στις εναλλακτικές προοπτικές που παρουσιάζονται και 

οδηγούν στην απόφαση (Δημητρόπουλος, 1985). 

 Για το λόγο αυτό, η επαγγελματική επιλογή θεωρείται μια δυναμική και εξελικτική 

διαδικασία, που αφορά όλα τα στάδια εξέλιξης του ατόμου, η οποία επηρεάζεται από μια 

σύνθεση παραγόντων και επιδράσεων που δέχεται το άτομο, αρχής γενομένης του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και του ευρύτερου περιβάλλοντος (Μωυσιάδου, 2012).  

Στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται, επίσης, συχνά ο όρος επαγγελματική 

ανάπτυξη (career development). Οι διαφορετικοί ορισμοί που κατά καιρούς δόθηκαν στον 

όρο, συγκλίνουν στο γεγονός ότι πρόκειται για μια δυναμική πορεία. Ανεξάρτητα από τα 

στάδια ανάπτυξης, το νέο μοντέλο μετατοπίζει το κέντρο προσοχής πέραν της 

παραδοσιακής συμμετοχής των επαγγελματιών σε επιμορφωτικά σεμινάρια και τη συνδέει 

με την ανάπτυξη του ίδιου του επαγγελματία ως ατόμου, στα πλαίσια της δια βίου 

μάθησής του.  

Παραθέτουμε τον ορισμό των  Wolfe και Kolb (1980) που παραμένει επίκαιρος: «η 

επαγγελματική ανάπτυξη αφορά όλη τη ζωή του ατόμου, όχι μόνο το επάγγελμά του. Σαν 
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τέτοια αφορά το άτομο στην ολότητά του.... Ακόμη περισσότερο, αφορά στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πλαίσιο της ζωής του. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και περιορισμοί,  η σχέση 

που το συνδέει με τους σημαντικούς «άλλους», οι ευθύνες για τα παιδιά και τους 

ηλικιωμένους γονείς, η συνολική δομή των συνθηκών που περιστοιχίζουν το άτομο είναι 

επίσης παράγοντες που πρέπει να κατανοηθούν και να συνυπολογιστούν. Με αυτή την 

έννοια, η επαγγελματική ανάπτυξη και η προσωπική ανάπτυξη συγκλίνουν. Το άτομο και οι 

συνθήκες που αλλάζουν, εξελίσσονται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση – αποτελούν το επίκεντρο 

της επαγγελματικής ανάπτυξης» (στο Patton & McMahon, 2006:9).  

 

2. Θεωρίες κινήτρων – επαγγελματικής επιλογής 

 

Η επαγγελματική επιλογή αποτελεί μια διαδικασία πολύπλοκη και πολυδιάστατη, 

γιατί ενέχει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή τόσο του ίδιου του ατόμου όσο και της 

κοινωνίας, γι’ αυτό και έχει απασχολήσει τόσο τις επιστήμες της  κοινωνιολογίας όσο και 

τις ψυχολογίας.  

Κοινή παραδοχή αποτελεί η άποψη  πως  η  διαδικασία αυτή (επιλογής 

επαγγέλματος) συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη  εργασιακών κινήτρων, δηλαδή 

παραγόντων που επηρεάζουν τις επαγγελματικές  επιλογές του ατόμου, καθώς το 

επάγγελμα δεν εξασφαλίζει μόνο τις οικονομικές απολαβές αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί 

και ανάγκες κοινωνικές, αυτοεκτίμησης και γνώσεων (Κασιμάτη, 1991, Παπάνης, 2009). 

Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς σχετικά με τα κίνητρα και τη 

διαδικασία επιλογής επαγγέλματος, από τις οποίες άλλες δίνουν έμφαση στα ατομικά 

χαρακτηριστικά, άλλες στο κοινωνικό περιβάλλον και άλλες στον συνδυασμό ατομικών 

και κοινωνικών παραγόντων. 

Σύμφωνα με τους Κάντα & Χατζή (1991) γίνεται ένας βασικός διαχωρισμός των 

θεωριών σε δύο κατηγορίες: α) στις ψυχολογικές και β) στις κοινωνιολογικές, 

προσπαθώντας έτσι να αναδείξουν τις διαφορετικές οπτικές των δύο αυτών επιστημών. 

Σύμφωνα με τον διαχωρισμό αυτό, οι ψυχολογικές θεωρίες επικεντρώνονται στο άτομο 

δίνοντας μικρότερη σημασία στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο γίνονται οι 

επιλογές και τους περιορισμούς που ενδέχεται να προκύψουν. 

 Αντίθετα, οι κοινωνιολογικές θεωρίες τονίζουν τους περιορισμούς που μπορεί να 

επιβάλλει το κοινωνικό πλαίσιο και πως οι επιλογές των ατόμων είναι απόρροια του 

κοινωνικού συστήματος. 
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 Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχουν επικαλύψεις στις θεωρίες των δύο 

επιστημών. 

Ο Crites (1969) διαχωρίζει τις θεωρίες σε τρεις κατηγορίες: α) τις μη ψυχολογικές, 

σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή εξαρτάται από παράγοντες εξωτερικούς όπως 

οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και τυχαίους, β) τις ψυχολογικές, στις οποίες 

υπάγονται οι θεωρίες των χαρακτηριστικών – παραγόντων, οι θεωρίες των αναγκών και οι 

εξελικτικές θεωρίες και γ) τις γενικές θεωρίες, οι οποίες αποδίδουν την επαγγελματική 

επιλογή σε οικονομικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, οι 

οποίοι, είτε μεμονωμένα είτε αλληλεπιδρώντας, επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές 

(στο Κάντας & Χαντζή, 1991, Δημητρόπουλος, 2004). 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε συνοπτικά μερικές από τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις που εξετάζουν και αναφέρονται στα κίνητρα και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων στις επαγγελματικές επιλογές. 

Οι πρώτες θεωρίες αρχίζουν να εμφανίζονται μετά το 1950, σύμφωνα με τις οποίες 

η παρακίνηση του ατόμου για εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  με τις ανάγκες του.  

Ο Abraham Maslow θεωρείται πως έθεσε τη βάση στις θεωρίες κινήτρων, ο οποίος 

ιεράρχησε πυραμιδικά τις ανθρώπινες ανάγκες, ταξινομώντας έτσι τα κίνητρα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε στη βάση της πυραμίδας τις 

φυσιολογικές ανάγκες συνεχίζοντας ανοδικά με τις ανάγκες ασφάλειας, τις κοινωνικές 

ανάγκες, την ανάγκη αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης και φτάνει στην κορυφή με την ανάγκη 

αυτοπραγμάτωσης. Παρόλο που η θεωρία του Maslow δεν αναφέρεται στον χώρο 

εργασίας, είχε μεγάλη απήχηση στον χώρο αυτό, κυρίως στα πρώτα χρόνια εμφάνισής της 

(στο Κάντας, 1998). 

Η θεωρία της τύχης, η οποία ανήκει στις κοινωνιολογικές – μη ψυχολογικές 

θεωρίες και εκφράστηκε από τους Miller & Form καθώς και από τον Caplow, υποστηρίζει 

πως οι επαγγελματικές επιλογές είναι αποτέλεσμα τύχης και συγκυριών, εξωτερικών 

δηλαδή δυνάμεων που το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει.  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι οικονομικές θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες η 

επιλογή του ατόμου καθορίζεται από οικονομικούς παράγοντες και περιορίζεται από τον 

νόμο της προσφοράς και της ζήτησης (στο Δημητρόπουλος, 1991). 

Κατά τη θεωρία του Roberts, γνωστή και ως «δομή των ευκαιριών», αμφισβητείται 

η έννοια της επιλογής, γιατί η επιλογή του επαγγέλματος εξαρτάται από τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στα άτομα, αρχικά στην εκπαίδευση και κατόπιν στην απασχόληση, ενώ 

οι φιλοδοξίες αποτελούν αντανάκλαση των κοινωνικών διαρθρώσεων (στο Κασιμάτη, 
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1991). Θεωρεί δηλαδή πως η επαγγελματική επιλογή εξαρτάται από τις ευκαιρίες, οι 

οποίες είναι διαθέσιμες προς το άτομο και που αποτελούν συνάρτηση τριών παραγόντων: 

α) της οικογένειας, β) του εκπαιδευτικού συστήματος και γ) της κατάστασης που επικρατεί 

στην αγορά εργασίας (Κάντας & Χατζή, 1991). 

Μια από τις πρώτες διεπιστημονικές προσπάθειες, που αφορά στη διαδικασία 

επαγγελματικής επιλογής, θεωρείται η θεωρία του Blau (1956) καθώς η ομάδα του 

απαρτίζονταν από οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, θέματα όπως η επαγγελματική επιλογή δεν πρέπει να εξετάζονται 

μονόπλευρα αλλά να λαμβάνονται υπόψη διάφορες ψυχολογικές, οικονομικές και 

κοινωνιολογικές μεταβλητές. Όπως υποστηρίζει η θεωρία αυτή, η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας επηρεάζεται ανάλογα με τις οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες γίνεται η τελική επιλογή (στο Δημητρόπουλος, 1991, Κάντας & Χατζή,1991). 

Δύο ακόμη σημαντικές θεωρίες, οι οποίες εντάσσονται στις ψυχολογικές – 

εξελικτικές θεωρίες, διατυπώθηκαν από τους Ginzberg  και Super. 

 Ο Ginzberg  υποστηρίζει πως η επιλογή επαγγέλματος είναι μια εξελικτική 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια: α) το στάδιο της φαντασίας (6-11 ετών), β) 

το δοκιμαστικό στάδιο (11-17 ετών) και γ) το ρεαλιστικό στάδιο (18 και άνω).  

Επίσης υποστηρίζει πως η επαγγελματική επιλογή αποτελεί συμβιβασμό του 

ατόμου ανάμεσα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις κοινωνικές αξίες, τις παρεχόμενες 

δυνατότητες και τέλος στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν σε κρίσιμες περιόδους της 

ζωή του.  

Στην τελευταία αναθεώρηση της θεωρίας του, ο Ginzberg  δέχεται πως η επιλογή 

επαγγέλματος δεν καταλήγει πάντα σε συμβιβασμό, αλλά υπάρχει η δυνατότητα 

«βελτιστοποίησης» μέσα από το συνδυασμό των προσωπικών επιδιώξεων και της 

πραγματικότητας (κοινωνικής-οικονομικής-εργασιακής) (στο Κασιμάτη, 1991, Κάντας & 

Χατζή, 1991). 

Η θεωρία του Super υποστηρίζει πως το άτομο διακατέχεται από επαγγελματικές 

ανησυχίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και δεν σταματούν μετά την επαγγελματική 

επιλογή, διακρίνοντας σε αυτή την εξελικτική διαδικασία πέντε στάδια: της ανάπτυξης, 

διερεύνησης, αποκατάστασης, διατήρησης και αποδέσμευσης ή παρακμής. Καίρια σημεία 

της θεωρίας του αποτελούν η αυτοαντίληψη και η πραγμάτωσή της μέσα από τις 

επαγγελματικές επιλογές, οι οποίες δέχονται επιδράσεις τόσο από την αυτοαντίληψη όσο 

και από εσωτερικά ερεθίσματα (όπως αξίες, ικανότητες, ενδιαφέροντα) και εξωτερικά 

ερεθίσματα (όπως οικονομικές συνθήκες και συνθήκες αγοράς εργασίας). Σε γενικές 
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γραμμές η άποψη του Super ήταν πως, η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί κυρίως μια 

προσπάθεια εφαρμογής της αυτοαντίληψης  (στο Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles, 

2008). 

Στις αναφορές θεωριών δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί και η τυπολογική θεωρία 

του Holland, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτή: το άτομο αναζητεί 

επαγγέλματα που ανταποκρίνονται περισσότερο στην προσωπικότητά του και με το 

σκεπτικό αυτό ταξινομεί τα άτομα σε έξι τύπους προσωπικότητας: Ρεαλιστικός, 

Ερευνητικός – Διανοητικός, Κοινωνικός, Συμβατικός, Επιχειρηματικός και Καλλιτεχνικός. 

Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα γνωρίσματα και 

συμπεριφορές και κατέχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και ικανότητες για εργασία, 

σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η επαγγελματική επιλογή (στο Βίκη, 2008). 

Συνοψίζοντας, η επιλογή επαγγέλματος φαίνεται πολύπλευρη και πολύπλοκη 

διαδικασία για την οποία διατυπώθηκαν τόσο ψυχολογικές όσο και κοινωνιολογικές 

θεωρίες, εκ των οποίων, οι μεν ψυχολογικές εστιάζουν στο άτομο, οι δε κοινωνιολογικές 

στο κοινωνικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που αυτό θέτει. Θα πρέπει όμως να τονιστεί 

πως οι θεωρίες αυτές δεν συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά εξετάζουν το υπό μελέτη 

αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

 Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2004), όλες οι θεωρίες παρέχουν σημαντικά 

στοιχεία για την επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου, τα οποία όμως, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε μια ρεαλιστική βάση, θα πρέπει να ακολουθείται μια «εκλεκτική» 

οδός. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούνται στοιχεία των θεωριών αυτών, συνδυασμένα 

κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

πραγματικότητα στην οποία εφαρμόζονται.  

3. Παράγοντες που επιδρούν στην επαγγελματική συμπεριφορά/επιλογή 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει πλήθος ερευνών και 

θεωριών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές και μεγάλο μέρος αυτών 

ασχολήθηκαν με παράγοντες που, άμεσα ή έμμεσα, επιδρούν στην τελική απόφαση. Όπως 

η προσωπικότητα του κάθε ατόμου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από γενετικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες έτσι και οι επιλογές του καθορίζονται από ενδογενείς και 

εξωγενείς μεταβλητές, οι οποίες, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, επενεργούν στις 

αποφάσεις (Παπάνης, 2009).  
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Στους ενδογενείς παράγοντες συγκαταλέγονται στοιχεία όπως τα ενδιαφέροντα, οι 

κλίσεις, οι προσωπικές επιθυμίες, οι ικανότητες, τα οποία, λόγω του ότι προέρχονται από 

εσωτερικές δομές της προσωπικότητας, θεωρούνται ως πιο ανθεκτικά και αποτελεσματικά 

σε σχέση με άλλα κίνητρα. 

 Οι εξωγενείς παράγοντες από την άλλη μεριά σχετίζονται με το οικογενειακό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τις οικονομικές απολαβές, την αγορά εργασίας, την 

επαγγελματική ασφάλεια και σιγουριά, το γόητρο.  

Πέρα όμως από αυτές τις δύο κατηγορίες παραγόντων, πολλοί μελετητές 

αναφέρονται και σε μια τρίτη κατηγορία, κυρίως όσον αφορά το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, στην οποία περιλαμβάνονται αλτρουιστικά κίνητρα, όπως η επαφή με 

παιδιά και νέους ανθρώπους, η παιδαγωγική «αγάπη» και η κοινωνική προσφορά (στο 

Tomšik, 2016, Kyriakou & Coulthard, 2010).  

Η επαγγελματική επιλογή τελικά διαμορφώνεται μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο, όπου 

ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. 

 Ο Super (1990), στηριζόμενος σε αυτούς τους δύο παράγοντες, παρουσίασε τη 

λεγόμενη «Αψίδα των Καθοριστικών Παραγόντων» (Archway of Determinants) θέλοντας 

να τονίσει την αλληλεπίδραση αυτών των δύο μεταβλητών, οι οποίες εμπλέκονται και 

τροφοδοτούν τις προσωπικές επιλογές.  

Σύμφωνα με την αψίδα αυτή, κορυφή θεωρείται ο εαυτός, η προσωπική δηλαδή 

σταδιοδρομία, η οποία μέσα από εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές φτάνει στην 

αποκορύφωση. Η βάση της Αψίδας συμβολίζει βιογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία όπου 

στα μεν βιογραφικά συμπεριλαμβάνεται το φύλο, η φυλή, η κοινωνικοοικονομική τάξη, η 

οικογένεια, στα δε γεωγραφικά οι εθνικές και πολιτιστικές επιδράσεις, οι οποίες δεν είναι 

αμελητέες αν λάβουμε υπόψη πως διαφορετικές κουλτούρες αντιμετωπίζουν διαφορετικά 

τον ρόλο αντρών και γυναικών, ενώ σε άλλες δεν παρέχεται η ελευθερία επιλογής 

(Amundson et al, 2008).  

Από την αλληλεπίδραση αυτών των βιογραφικών και γεωγραφικών παραγόντων 

διαμορφώνονται και τα ανάλογα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα.  

Ένας άλλος διαχωρισμός, που αναφέρεται από διάφορους μελετητές, είναι αυτός 

των ατομικών και εξωατομικών παραγόντων: οι ατομικοί παράγοντες διακρίνονται α) σε 

βιολογικούς-κληρονομικούς (φύλο, ικανότητες, ταλέντα, νοημοσύνη), οι οποίοι είναι 

καθορισμένοι γενετικά και β) σε επίκτητους που αφορούν στοιχεία της προσωπικότητας 

όπως αυτοαντίληψη, ενδιαφέροντα και αξίες, τα οποία μέσα από περιβαλλοντικές και 

κληρονομικές επιδράσεις μπορούν να εξελιχθούν (στο Δημητρόπουλος, 2004). 
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 Οι εξωατομικοί παράγοντες, αφορούν σε επιδράσεις που δέχεται το άτομο έξω 

από αυτό (οικογενειακό περιβάλλον, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εκπαίδευση, οι 

επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τυχαίοι παράγοντες) που επηρεάζουν άμεσα ή 

έμμεσα τις επιλογές του.  

Στην μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζουμε για το επάγγελμα του 

πανεπιστημιακού, όπου το ερευνητικό, ακαδημαϊκό, διοικητικό, κοινωνικό και 

διδασκαλικό έργο εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται ή και αντιφάσκουν, 

αναρωτιόμαστε για τα κριτήρια επιλογής της διδασκαλίας ως επαγγέλματος.  

Οπότε παραπέμπουμε στην έκθεση του OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development).  

Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, όπως αναφέρει ο Yüce et al. (2013), έρευνες σε 

Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Ολλανδία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο 

αναφέρουν πως τα περισσότερο αναφερόμενα κίνητρα ήταν: η εργασία με παιδιά και 

ενήλικες, η επιθυμία πνευματικής ανάπτυξης και η κοινωνική προσφορά.  

Αντίθετα, σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικά κοινωνικοπολιτιστικά 

πλαίσια, όπως το Μπρουνέι, Ζιμπάμπουε, Καμερούν και Τζαμάικα, η επιλογή συνδέεται 

περισσότερο με εξωγενή κίνητρα, όπως ο μισθός, η ασφάλεια της εργασίας και το κύρος. 

Άρα, στις ανεπτυγμένες κοινωνίες η επιλογή της διδασκαλίας ως επαγγέλματος, βασίζεται 

σε αλτρουιστικά και ενδογενή κίνητρα, ενώ στις αναπτυσσόμενες ή μη κοινωνίες η 

επιλογή βασίζεται σε εξωγενή κίνητρα (Yüce, Şahin, Koçer & Kana, 2013).   

Στη συνέχεια αναλύονται μερικοί από τους παράγοντες που ενδιαφέρουν την 

παρούσα έρευνα.  

3.1. Ατομικοί παράγοντες 

Το φύλο 

Το φύλο αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες στην επαγγελματική 

επιλογή γιατί επηρεάζεται από τα κοινωνικά στερεότυπα που επικρατούν και 

διαφοροποιούν τον ρόλο ανδρών και γυναικών. Από την παιδική ακόμα ηλικία 

διαφαίνονται οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα, ως προς τα ενδιαφέροντα, διαφορές οι 

οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις δραστηριότητες αλλά και στα πρότυπα και τους ρόλους  

που κατασκευάζονται.  
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Εντοπίζονται πολλαπλές στερεοτυπικές αντιλήψεις που καθορίζουν τους 

κοινωνικούς ρόλους ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, οι οποίες αναπτύσσονται 

αρχικά μέσα από την οικογένεια και δευτερευόντως από την κοινωνία.  

Θεωρείται ότι ο άνδρας έχει μεγαλύτερη ελευθερία στις επαγγελματικές επιλογές 

και επικεντρώνεται στην σταδιοδρομία, ενώ στις γυναίκες οι επιλογές αυτές είναι στατικές 

ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο στις επαγγελματικές όσο και τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις (Εξαρχοπούλου, 2009).  

Οι κοινωνικές και οικογενειακές απαιτήσεις φαίνεται επίσης να διαφέρουν έμφυλα, 

καθώς, σύμφωνα με τις αντιλήψεις, ο φυσικός ρόλος της γυναίκας είναι η μητρότητα και η 

δημιουργία οικογένειας. Έτσι, παρά την αύξηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και 

την δια νόμου ισότητα των αμοιβών, παρατηρούμε το φαινόμενο της «Γυάλινης Οροφής». 

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αόρατα αλλά αδιαπέραστα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προώθησή τους σε ανώτερα επίπεδα, διοικητικά ή 

εκτελεστικά (Stockdale & Crosby, 2004).  

Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, το ποσοστό των γυναικών που φτάνει σε ανώτατα 

κλιμάκια είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό των ανδρών, γεγονός που μπορεί να οφείλεται, 

εκτός από τα κοινωνικά στερεότυπα, και στο ότι οι γυναίκες, μετά την μητρότητα, είτε 

σταματούν να εργάζονται είτε εργάζονται λιγότερο (Χαδιά, 2015).   

Ο διαχωρισμός των ρόλων δεν καταδεικνύει ισομερισμό της εργασίας, αλλά 

αντίθετα μια ιεράρχηση ανάμεσα στην ανδρική και γυναικεία εργασία, όπου η ανδρική, 

λόγω της συμμετοχής και της επίδρασης στις κοινωνικές εξελίξεις, θεωρείται 

σημαντικότερη, ενώ η γυναικεία εργασία ως συμπληρωματική και, όπως υποστηρίζει ο 

Foucault, υποδεέστερη (Κασιμάτη, 1989). Ακόμα και σε επαγγέλματα όπου παρατηρείται 

πλειοψηφία γυναικών, όπως το επάγγελμα της/του εκπαιδευτικού, διαφαίνεται η 

ανισότητα που επικρατεί στην ιεραρχία, καθώς η παρουσία των γυναικών σε υψηλόβαθμες 

θέσεις εξακολουθεί να είναι περιορισμένη (Τεπέρογλου, Μαράτου – Αλιπράντη, 

Τσίγκανου, Κετσετζοπούλου & Παπλιάκου, 2001).  

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, υπάρχει μια 

σταδιακή διαφοροποίηση στις επαγγελματικές επιλογές ανδρών και γυναικών, στις οποίες 

δεν υπάρχει σαφή υπεροχή του ενός έναντι του άλλου φύλου. Η διαρκώς αυξανόμενη 

συμμετοχή των γυναικών στο χώρο εργασίας και η κατάληψη, έστω μικρή, θέσεων που 

παραδοσιακά ανήκαν σε άντρες, αποδεικνύει πως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις αρχίζουν 

σταδιακά να αλλάζουν (Κάντας &  Χατζή,  1991).  
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Προσωπικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, αξίες) 

Η γνώση του «εαυτού» αποτελεί κλειδί στις σωστές επαγγελματικές επιλογές 

καθώς μέσα από αυτή το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία της προσωπικότητάς του, 

τα οποία, συνδυάζοντάς τα, θα μπορέσει να θέσει στόχους και οράματα (Καϊτζή, 2016).  

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, οι 

ικανότητες και οι αξίες, αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σημασίας καθώς συνθέτουν 

βασικά στοιχεία της αυτογνωσίας και μέσω αυτών μπορούν να ληφθούν ορθότερες 

αποφάσεις και επιλογές.  

Η προσωπικότητα δομείται από ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, τα οποία 

οδηγούν το άτομα να αντιδρούν ανάλογα με τις εκάστοτε καταστάσεις.  

Πολλοί ψυχολόγοι ισχυρίστηκαν πως η επιλογή επαγγέλματος είναι η έκφραση της 

προσωπικότητας. Ο Myers, όπως αναφέρουν οι Βίκη και Παπάνης (2007), μέσα από τη 

συσχέτιση προσωπικότητας και επαγγελματικής επιλογής, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

άτομα που κατευθύνονται προς οικονομικά, εμπορικά, εκπαιδευτικά επαγγέλματα 

λειτουργούν περισσότερο με τη λογική, ενώ τα άτομα που προσανατολίζονται προς τις τέχνες 

και τη ψυχολογία λειτουργούν κυρίως με τη διαίσθηση.  

Τα ενδιαφέροντα από την άλλη πλευρά αποτελούν μια εσωτερική δύναμη που ωθεί 

το άτομο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή 

και τα οποία συχνά διαμορφώνονται μέσα από ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το 

περιβάλλον, όπως η οικογένεια, το σχολείο, τα Μ.Μ.Ε. και ο κοινωνικός περίγυρος 

(Γκιάστας, Δημητρόπουλος, Ρέππα & Τσέργας, χ.χ.).  

Τα πρώτα ενδιαφέροντα εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία και με την πάροδο 

του χρόνου αρχίζουν να διαφοροποιούνται, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που 

προαναφέρθηκαν.  

Όπως ισχυρίζεται και ο Holland, οι γονείς αλλά και άλλοι ενήλικες, με την επιρροή 

τους, διαμορφώνουν τα ενδιαφέροντα προσφέροντας δραστηριότητες στα παιδιά. Όταν 

αυτές οι δραστηριότητες ενισχυθούν θετικά, μετατρέπονται σε ενδιαφέροντα, με 

αποτέλεσμα να αναζητούνται επαγγέλματα μέσα από τα οποία θα αξιοποιηθούν τα 

ενδιαφέροντά τους, θα εναρμονιστούν με αυτά και θα ενισχυθεί η εργασιακή ικανοποίηση 

(στο Amundson at al., 2008).  

Η ύπαρξη όμως ενδιαφερόντων δεν είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας των 

επαγγελματικών επιλογών, αφού θα πρέπει να συνδυάζονται με τις ανάλογες ικανότητες 

που απαιτεί το κάθε επάγγελμα  (Βίκη & Παπάνης, 2007).   
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Θα πρέπει να σημειωθεί πως - από ψυχολογικής πλευράς - παρά την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων, αντιπροσωπεύουν δύο σαφώς διαφορετικούς τομείς.  

Οι Hogan και Blake  εξηγούν ότι τα ενδιαφέροντα αντικατοπτρίζουν τους στόχους, 

τις αξίες και τις φιλοδοξίες ενός ατόμου, ενώ τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

αντανακλούν την τυπική συμπεριφορά του (στο De Bruin, 2002). 

Τι συμβαίνει όμως όταν συνυπάρχουν πολλαπλά ενδιαφέροντα και ταλέντα; 

 Σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιείται το σύστημα των αξιών.  

Οι αξίες μπορούν να οριστούν ως το σύνολο των πεποιθήσεων που καθοδηγεί τόσο 

τη ζωή όσο και την εργασία του ατόμου κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, 

επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης. 

 Ο  Hoffer ορίζει τις αξίες ως γενικευμένες πεποιθήσεις σχετικά με επιθυμητές 

συμπεριφορές και καταστάσεις (στο Kaygin & Gulluce, 2013). Οι αξίες ενός ατόμου 

μπορεί να είναι κοινωνικές, θρησκευτικές ή οικονομικές, λόγω του ότι αφορούν διάφορες 

πλευρές της ζωής και δεν είναι ίδιες σε όλους αλλά καθένας έχει το δικό του σύστημα και 

ιεράρχηση αξιών καθώς κάποιες αξίες υπερισχύουν έναντι κάποιων άλλων. 

 Όσον αφορά τις εργασιακές αξίες, συχνά αναφέρονται στοιχεία όπως η ασφάλεια, 

το γόητρο, η ανεξαρτησία, οι αμοιβές, οι συνθήκες εργασίας και ο αλτρουισμός.  

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αξίες είναι δυνατόν να αλλάζουν και να μετακινούνται 

στην ιεραρχική κλίμακα του κάθε ατόμου, ανάλογα με την ηλικία αλλά και το φύλο.  

Έτσι παρατηρείται πως, ενώ στην ηλικία των 15-16 ετών αρχίζει η ιεράρχηση των 

αξιών και ξεκινάει η διαδικασία των επαγγελματικών σχεδίων, στην πορεία και με την 

πάροδο της ηλικίας πιθανόν να δοθεί προτεραιότητα σε άλλες αξίες και οι ιδεαλιστικές να 

δώσουν τη θέση του σε ρεαλιστικές.  

Επίσης, σε σχέση με το φύλο, έχει παρατηρηθεί πως τα αγόρια πραγματοποιούν τις 

επιλογές τους κατευθυνόμενοι κυρίως από εξωγενείς αξίες, όπως αμοιβές, ασφάλεια και 

κοινωνικό γόητρο, ενώ τα κορίτσια επιλέγουν κινούμενα από εσωτερικές αξίες, όπως 

αλτρουισμός, ενδιαφέροντα, δημιουργικότητα  (Βίκη & Παπάνης, 2007, Κάντας & Χαντζή 

1991).  
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3.2. Εξωγενείς παράγοντες 

Οικογένεια  

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο και κύριο πλαίσιο κοινωνικοποίησης του ατόμου, 

μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η ταυτότητα και η προσωπικότητά του, δέχεται 

ερεθίσματα και αναπτύσσονται οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες του. Ο ρόλος της 

οικογένειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

επιλογές, η οποία, είτε άμεσα με υποδείξεις και συμβουλές είτε έμμεσα μέσα από τις 

κοινωνικές στάσεις και αξίες που υιοθετεί, παρεμβαίνει στις επιλογές και αποφάσεις των 

μελών της (Κασιμάτη, 1989, Κάντας &  Χατζή,  1991).  

Η παρέμβαση της οικογένειας και κυρίως των γονέων, ορισμένες φορές, γίνεται 

υπό μορφή πίεσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα δικά τους οράματα και 

φιλοδοξίες. Έτσι μπορεί να πιέζουν για μια επαγγελματική επιλογή την οποία δεν 

κατάφεραν οι ίδιοι να ακολουθήσουν και θέτουν στα παιδιά τους στόχους που πιθανόν να 

προέρχονται από δικά τους ανεκπλήρωτα επαγγελματικά όνειρα και σχέδια (Βάμβουκας, 

1982). Η πίεση μπορεί να έχει και διαφορετική κατεύθυνση, δηλαδή να προσανατολίζεται 

προς την οικογενειακή παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση η επιρροή συμβάλλει στο να 

στραφούν οι επιθυμίες και οι προσδοκίες των παιδιών προς το πατρικό επάγγελμα, ώστε 

να εξασφαλιστεί η επαγγελματική οικογενειακή συνέχεια (Κασιμάτη, 1989).  

Η οικονομική επίσης κατάσταση της οικογένειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

επίδρασης στις επιλογές των παιδιών, καθώς η χαμηλή εισοδηματική κατάσταση δεν 

επιτρέπει οραματισμούς για επαγγέλματα που απαιτούν μακροχρόνιες και κατ’ επέκταση 

πολυέξοδες σπουδές, λόγω της αδυναμίας να ανταπεξέλθουν οικονομικά, με αποτέλεσμα 

να περιορίζονται οι επαγγελματικές φιλοδοξίες (Βάμβουκας, 1982). 

Σημαντικές επίσης επιπτώσεις έχει η κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας 

στην ανάπτυξη επαγγελματικών αξιών.  

Ορισμένες έρευνες επικεντρώθηκαν στις σχέσεις μεταξύ των επαγγελμάτων των 

γονέων, τις αξίες και τις πρακτικές ανατροφής των παιδιών, αποδεικνύοντας ότι, όσο 

υψηλότερη είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων τόσο περισσότερες 

πιθανότητες υπάρχουν στην παροχή αποτελεσματικότερης γονικής μέριμνας – ανατροφής 

καθώς και ενθάρρυνσης για μια πιο στενή επικοινωνιακή σχέση γονέα-παιδιού 

(Τσιαπαρίκου, 2014).  

Οι Schulenberg, Vondracek και Crouter, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

επιρροή της οικογένειας στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή είναι δύο διαστάσεων: 
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α) παρέχοντας ευκαιρίες (εκπαιδευτικές, οικονομικές, πληροφοριακές) και β) μέσω της 

κοινωνικοποίησης (μέσω των γονικών πρακτικών και των σχέσεων γονέων-παιδιού) (στο 

Kirkpatrick Johnson & Mortimer, 2002, σελ. 72 ). 

 Οι Whiston και Keller, βάσει ερευνών που είχαν προηγηθεί, παρουσιάζουν ένα 

διαχωρισμό των οικογενειακών επιδράσεων σε δύο άξονες: 

 α) τις δομικές επιδράσεις και β) τις επιδράσεις διεργασίας. Στην πρώτη κατηγορία 

(δομικές) ανήκουν μεταβλητές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των μελών της 

οικογένειας, όπως το φύλο, η σειρά γέννησης, ο τόπος διαμονής, το μορφωτικό και 

κοινωνικό επίπεδο των γονέων καθώς και το επάγγελμά τους, ενώ οι επιδράσεις 

διεργασίας αφορούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την αλληλεπίδρασή τους στα 

μέλη της οικογένειας.  

Οι παράμετροι που αφορούν σε αυτές τις επιδράσεις διεργασίας είναι τα πρότυπα 

ανατροφής, οι σχέσεις που αναπτύσσονται στην οικογένεια, οι φιλοδοξίες των γονέων, το 

γονικό σύστημα αξιών καθώς και τα επαγγελματικά πρότυπα (Χαροκοπάκη, 2012).  

Τόσο ξένες όσο και ελληνικές έρευνες συμπεραίνουν πως το μορφωτικό επίπεδο 

καθώς και η οικογενειακή κουλτούρα, η οποία επηρεάζεται από την καλλιέργεια των 

γονέων, επιδρούν στις επαγγελματικές αποφάσεις, κυρίως στην παιδική και εφηβική 

ηλικία.  

Το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, η ύπαρξη ή μη κοινωνικής 

και οικονομικής στήριξης και η μετάδοση προτύπων επιδρούν άμεσα στις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές επιλογές. 

 Συνήθως, όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο του 

οικογενειακού περιβάλλοντος τόσο θετικότερη επίδραση έχει στις επιλογές αυτές, ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση (χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο) περιορίζονται οι 

επαγγελματικοί ορίζοντες και φιλοδοξίες των ατόμων (Κασσωτάκης & Μαρμαρινός, 

2004). 

 Επίσης παρατηρείται πως τα άτομα των οποίων το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 

γονέων είναι υψηλό, είναι πιο συνεπή στις αποφάσεις, αποφασίζουν νωρίς για την 

επαγγελματική πορεία και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στις επιλογές τους, σε 

σύγκριση πάντα με εκείνους των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  

Οι τελευταίοι αφήνονται στο να αποφασίσουν εάν θα ακολουθήσουν το επάγγελμα 

των γονέων ή φιλοδοξούν για υψηλότερους στόχους, μια απόφαση όμως που μετριάζεται 

από τους διαθέσιμους πόρους (Mbagwu & Ajaegbu, 2016). 
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Το οικογενειακό, λοιπόν, περιβάλλον αποτελεί καταλύτη στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα και της προσωπικότητας του ατόμου και καθορίζει άμεσα ή έμμεσα τις 

επιλογές του.  

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (φίλοι, δάσκαλοι, σχολείο ) 

Η οικογένεια όμως, εφόσον δεν αποτελεί μια μεμονωμένη κοινωνική μονάδα, 

εντάσσεται μέσα στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο επιδρά στη διαμόρφωση των 

φιλοδοξιών και προσδοκιών και εν τέλει στις επιλογές των ατόμων.  

Μέσα σε αυτό το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο εντάσσονται οι φίλοι, 

δάσκαλοι/καθηγητές, το σχολείο (Κασιμάτη, 1989).   

Άρα, πέρα από το σημαντικό ρόλο της οικογένειας στην επαγγελματική επιλογή, 

αξιοσημείωτη είναι και η επίδραση του σχολείου και της κουλτούρας των συνομήλικων, 

καθώς η καθημερινή αλληλεπίδραση συντελεί στη διαμόρφωση ιδεών για εκπαιδευτικούς 

και επαγγελματικούς προσανατολισμούς.  

Μέσω της συναναστροφής με τους συνομηλίκους και συμμετέχοντας σε ομάδες, οι 

νέοι μαθαίνουν τη συνεργασία, αλλά και τον ανταγωνισμό, δίνεται η ευκαιρία να 

συγκρίνουν τον εαυτό τους και να προσαρμόζονται τόσο οι ίδιοι όσο και η συμπεριφορά 

τους σε αποδεκτά πρότυπα. Έτσι, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις, το άτομο αναθεωρεί την 

αντίληψη που είχε διαμορφώσει για τον εαυτό του, υπό την επίδραση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις στάσεις των συνομηλίκων 

απέναντί του συντελείται η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, βασική παράμετρος για τον 

μελλοντικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό (Κασσωτάκης & 

Μαρμαρινός, 2004).  

 Βέβαια, η επίδραση των συνομηλίκων είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με την 

επιρροή που ασκεί η οικογένεια (Μωυσιάδου, 2012). Επίσης είναι και χρονικά 

περιορισμένη, γιατί ακολουθεί μια πορεία ανεστραμμένου U, μια λειτουργία σύμφωνα με 

την οποία η επιρροή των συνομηλίκων αυξάνεται μεταξύ της παιδικής και πρώιμης 

εφηβείας, κορυφώνεται στην ηλικία των 14 ενώ στα επόμενα χρόνια της εφηβείας αρχίζει 

να μειώνεται.  

Έτσι οι έφηβοι, μεγαλώνοντας, βρίσκονται σε θέση να παίρνουν αποφάσεις μόνοι 

τους καθώς η επιρροή από τους συνομήλικους διαδραματίζει ολοένα και μικρότερο ρόλο 

(Steinberg & Cauffman 1996).  

Το σχολείο, από την άλλη πλευρά, και γενικά η εκπαίδευση αποτελεί βασικό θεσμό 

κοινωνικοποίησης, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μετάβαση από το οικογενειακό 
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περιβάλλον στην ένταξη των ατόμων στην εργασία και την κοινωνία. Άρα, μετά την 

οικογένεια, αποτελεί το κύριο πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται ένα σύστημα αξιών, 

ιδεολογιών και αντιλήψεων και ασκεί επιρροή τόσο στη ζωή όσο και στις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές αποφάσεις των νέων (Γωνίδα – Μπαμνίου & Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, 

2008).  

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

αποτελεί παράγοντα επίδρασης προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το νέο άτομο. 

Το σύστημα αξιολόγησης και οι επιδόσεις των μαθητών συνδέονται άμεσα με τις επιλογές 

σπουδών, αρχικά, και επαγγελματικών επιλογών αργότερα, παρόλο που η υψηλή 

βαθμολογία σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα δεν εκφράζει αποκλειστικά τις 

πραγματικές ικανότητες των μαθητών (Γουδήρας, 1996). 

 Η βαθμολόγηση ενός μαθητή αποτελεί συνήθως τεκμήριο για την αξία και τις 

ικανότητές του και με βάση αυτά τα στοιχεία πορεύεται στις αποφάσεις του (εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές).  

Δυστυχώς όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του κυρίως 

στη μονόπλευρη παροχή γνώσεων και γνωστικών δεξιοτήτων (γλωσσικές, μαθηματικές 

κ.λπ), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αυτοαντίληψη μόνο των μαθητών που υπερέχουν σε 

αυτούς τους τομείς (Φλουρής, 2004).  

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, βάσει αυτού του συστήματος αξιολόγησης, των 

προσδοκιών τους από την υψηλή επίδοση ορισμένων μαθητών και την εκάστοτε στάση 

τους, συμβάλλουν με τη σειρά τους στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίμησης των νέων (Βίκη & Παπάνης, 2007, Γωνίδα – Μπαμνίου & Δεληγιάννη – 

Κουϊμτζή, 2008).  

Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, και το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί, άθελά τους 

ως επί το πλείστον, με τη συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις τους μεταβιβάζουν κοινωνικά 

στερεότυπα σχετικά με το ρόλο του φύλου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων και κατ’ επέκταση στον επηρεασμό των 

επαγγελματικών επιλογών (Γωνίδα – Μπαμνίου & Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, 2008).  

Κοινωνικοί – οικονομικοί παράγοντες 

Τα σημεία αναφοράς της ζωής του κάθε ατόμου καθώς και οι επιλογές του 

βρίσκονται πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων. Οι 

διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες, που λαμβάνουν χώρα στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή, καθορίζουν τις επιλογές και έχουν επίδραση σε αυτές. Για το λόγο αυτό, οι 
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κοινωνικό-οικονομικές παράμετροι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ως ισχυροί παράγοντες 

επίδρασης στις εκάστοτε επιλογές. 

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και οικονομική κατάσταση της σύγχρονης 

κοινωνίας δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τον επαγγελματικό κλάδο, καθώς, μέσα από 

αυτές τις αλλαγές, επαγγέλματα που άλλοτε βρίσκονταν σε άνθιση, σήμερα παρακμάζουν 

ή ακόμα και εξαφανίζονται, ενώ άλλα παίρνουν τη θέση τους στην κοινωνικό-οικονομική 

ζωή, καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιλογές των ατόμων (Κασσωτάκης, 2004).  

Το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και στο οποίο ζει 

το άτομο αποτελεί σημαντικό παράγοντα επηρεασμού των επαγγελματικών επιλογών του, 

δεδομένου πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αντιληφθεί τα πιθανά εμπόδια και τις 

αναδυόμενες ευκαιρίες και, βάσει αυτών, να οδηγηθεί στην επιλογή ή τον αποκλεισμό 

ορισμένων επαγγελματικών αποφάσεων (Χαδιά, 2015).  

Έρευνα που έγινε από τους Mullet, Neto and Henry (1992) σε Γάλλους και 

Πορτογάλους μαθητές έδειξε πως οι επαγγελματικές προτιμήσεις διαφοροποιούνταν 

ανάλογα με το οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών και πως, όσων το υπόβαθρο 

αυτό ήταν υψηλό, οι επιλογές τους κατευθύνονταν προς επαγγέλματα με μεγαλύτερο 

κύρος (Δημάκη κ.α., 2004).  

Γενικά, το υψηλό οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο αυξάνει τις 

πιθανότητες εκπαιδευτικής επιτυχίας και κατά συνέπεια το ποσοστό των ατόμων που θα 

εισέλθει σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν, επίσης, σχετικά 

υψηλό οικονομικό και μορφωτικό υπόβαθρο (Galaz-Fontes, Arimoto, Teichler & Brennan, 

2016). 

Ένας από τους ισχυρότερους κοινωνικούς παράγοντες, που επηρεάζει άμεσα τις 

αποφάσεις για μελλοντικές επιλογές, θεωρείται το οικονομικό σύστημα που επικρατεί 

στην εκάστοτε εποχή και περιοχή, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί από τα μέλη μιας 

κοινωνίας, διότι κάτω από την πίεση των διαστάσεων της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς εργασίας, ανακύπτουν καταστάσεις και απαιτήσεις, 

δεσμευτικές πολλές φορές για το άτομο, που αποδυναμώνουν άλλους παράγοντες 

(Δημητρόπουλος, 2004).  

Έτσι, ανάλογα με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, τους οικονομικούς 

περιορισμούς και τις βιοποριστικές ανάγκες, επηρεάζονται αντίστοιχα τα όνειρα των νέων 

κυρίως ατόμων, περιορίζοντας τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες τους για εξέλιξη (Μπάκα, 

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Αθανασιάδου, 2008).  
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Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να επιλέξουν εκπαιδευτική και 

επαγγελματική κατεύθυνση, τα άτομα δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο το πώς θα 

ικανοποιηθούν τα ενδιαφέροντά τους και οι επιθυμίες τους αλλά ακολουθούν έναν 

«εξορθολογισμένο ρεαλισμό» στις αποφάσεις τους.  

Λαμβάνουν, δηλαδή, υπόψη εάν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές 

απαιτήσεις των σπουδών και το αν αυτές οι σπουδές εξασφαλίζουν μια θέση στην αγορά 

εργασίας με καλές προοπτικές και ικανοποιητικές απολαβές. Κατόπιν τούτου, 

παρατηρείται μια απόκλιση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές/επαγγελματικές επιθυμίες και 

στην τελική επιλογή (Παπάς, 2004). 

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα κατά πόσον η εκπαιδευτική και επαγγελματική 

επιλογή είναι ελεύθερη;  

Θεωρητικά, πρόκειται για ελεύθερη επιλογή, στην πράξη όμως η ελευθερία αυτή 

περιορίζεται, αν λάβει κανείς υπόψη το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται.  

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ακόμα και η επιλογή σπουδών, σε αρκετές 

περιπτώσεις, δεν είναι ελεύθερη και δεν πρόκειται για θεληματική επιλογή, αφού το 

ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα κατευθύνει, πολλές φορές, με τυχαίο τρόπο τους νέους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πατινιώτης, 2004).  

 Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι νέοι ακολουθούν σπουδές 

διαφορετικές από την αρχική τους επιλογή διότι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων 

τους οδήγησε εκεί.  

 Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως τροχοπέδη, πρώτα για τις 

εκπαιδευτικές και κατόπιν για τις επαγγελματικές επιλογές, αφού κάποιοι δεν θα 

καταφέρουν καν να εισέλθουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ κάποιοι άλλοι, παρόλο 

που θα πετύχουν την είσοδό τους σε αυτήν, δεν θα ακολουθήσουν απαραίτητα και την 

κατεύθυνση που επιθυμούσαν (Κασιμάτη, 1991). 

Στους παράγοντες που εξετάζονται θα πρέπει να αναφερθούν και τα κοινωνικά 

στερεότυπα, όχι μόνο τα έμφυλα, στα οποία ήδη αναφερθήκαμε, αλλά και σε στερεότυπα 

που σχετίζονται με πρόσωπα και καταστάσεις.  

Τα στερεότυπα δομούνται σε κάθε κοινωνία, μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά 

και επηρεάζουν τις συμπεριφορές των μελών της, προκειμένου να πετύχουν την κοινωνική 

τους ένταξη.  

Αντιλήψεις που προσδίδουν θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά σε διάφορα 

επαγγέλματα, έχουν ως επακόλουθο τον επηρεασμό των επαγγελματικών προτιμήσεων 
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των νέων, αφού ορισμένα θεωρούνται από την κοινωνία ως ανώτερα και με μεγαλύτερη 

κοινωνική εκτίμηση, σε αντίθεση με κάποια άλλα που θεωρούνται υποδεέστερα.  

Επίσης, οι κοινωνικοί ρόλοι που κατέχουν τα άτομα καθορίζουν και την κλίμακα 

της κοινωνικής ιεραρχίας. Δεδομένου πως και το επάγγελμα θεωρείται κοινωνικός ρόλος, 

αποτελεί βασική συνισταμένη στις επαγγελματικές επιλογές, αφού βάσει αυτού 

κατατάσσεται σε ανάλογη θέση στην κοινωνική ιεραρχία και προσδίδει κύρος και 

καταξίωση (Κασσωτάκης & Μαρμαρινός, 2004).  

Έτσι, το γόητρο και η αίγλη που προσδίδει η κοινωνία σε κάποια επαγγέλματα 

αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα 

νέα άτομα, ώστε να πετύχουν κοινωνική άνοδο και κοινωνική αναγνώριση (Βίκη & 

Παπάνης, 2007). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ελευθερία στις επαγγελματικές επιλογές εξαρτάται από την 

επίδραση πολλαπλών κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι, άλλοτε πολύ και άλλοτε 

λιγότερο, επηρεάζουν τις αποφάσεις, με αποτέλεσμα είτε να επιτρέπουν είτε να 

περιορίζουν στο άτομο να ασκήσει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές του. 

Τυχαίοι παράγοντες 

Οι τυχαίες καταστάσεις που προκύπτουν στην καθημερινή πραγματικότητα δεν 

μπορούν να αγνοηθούν, διότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου, ιδιαίτερα όταν η 

κοινωνία διέπεται από ρευστότητα, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές του. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της τύχης, εξωτερικές δυνάμεις, που το άτομο αδυνατεί να ελέγξει, 

επηρεάζουν τις αποφάσεις του και μπορεί να καθορίσουν την μετέπειτα πορεία του 

(Δημητρόπουλος, 2004).  

Έτσι, αυτό που θα οδηγήσει το άτομο σε μια επιλογή είναι μια αλυσίδα γεγονότων, 

η οποία διαμορφώνεται από την τύχη, καλή ή κακή. 

 Πολλοί φιλόσοφοι, ακόμα και πολιτικοί θεωρητικοί, έχουν αναγνωρίσει το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τύχη στη ζωή του κάθε ατόμου: ακόμα και ο 

Machiavelli αναγνώρισε πως η τύχη, πιθανόν, συμβάλλει στις μισές από τις πράξεις μας, 

ενώ το άλλο μισό αφήνεται στον δικό μας έλεγχο (στο Wheeler, 2013). 

Σύμφωνα με έρευνα της Κασιμάτη, που διεξήχθη στην Ελλάδα σε άτομα ηλικίας 

18 ετών και άνω, έδειξε πως, για ορισμένα άτομα, το να μην συνεχίσουν τη μόρφωση και 

τις σπουδές τους, δεν ήταν δική τους απόφαση αλλά αποτέλεσμα των καταστάσεων και 

συνθηκών που διαμορφώθηκαν. Αντιμετώπισαν, δηλαδή, δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία, 

παρά την επιθυμίας τους για περαιτέρω σπουδές, δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν 
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(Κασιμάτη, 1989). Έτσι, τα τυχαία περιστατικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα, όχι τόσο 

για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές αλλά, κυρίως, για την υλοποίησή τους 

(Δημητρόπουλος, 2004). 

Οι  τυχαίοι παράγοντες και οι απρόσμενες συγκυρίες που πιθανόν να συναντήσει 

το άτομο, επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζωή και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ο 

βαθμός, όμως, που θα επηρεάσει τις επιλογές και τις αποφάσεις εξαρτάται από το πώς 

μπορεί ο καθένας να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Είναι, επομένως, σημαντικό 

το άτομο να μπορεί να προσαρμόζεται αλλά και να διαθέτει ευελιξία, ώστε τα τυχαία αυτά 

γεγονότα να τα αξιοποιεί ανάλογα.  

Συμπερασματικά, η επαγγελματική επιλογή φαίνεται ότι συνιστά 

κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο και η μελέτη περίπτωσης για το επάγγελμα του 

πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού και λειτουργού εμπλέκεται με όλες τις δομιστικές, 

ψυχολογικές και ταξικές συνιστώσες. 

3.3. Ερευνητική ανασκόπηση 

Έχει διαπιστωθεί πως, ενώ έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες και έρευνες για τη 

διερεύνηση των κριτηρίων και των παραγόντων που συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών (Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης), παρόλα αυτά εντοπίζεται κενό για μια σύγχρονη μελέτη στα κριτήρια 

επιλογής που αφορούν στην επαγγελματική ομάδα των καθηγητών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και μετά από προέρευνα, εξαιρουμένης της έρευνας 

της  Τζάνη (1993), που αφορά στο κοινωνικό προφίλ των Πανεπιστημιακών, δεν βρέθηκε 

μελέτη για τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος των Καθηγητών των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων.  

Η έρευνα της Τζάνη ήταν η πρώτη που διεξήχθη στην Ελλάδα (1989-1991) και 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση της κοινωνικής προέλευσης των μελών ΔΕΠ των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως αυτά ήταν διαμορφωμένα έως εκείνη την περίοδο. 

Δηλαδή, στην έρευνα δεν συμπεριλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο 

βρισκόταν υπό Ίδρυση, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (διότι δεν λήφθηκε δείγμα) καθώς 

επίσης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο τότε δεν υφίστατο.  

Αν και η έρευνα αυτή δεν αφορά τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, αλλά 

επικεντρώνεται στο κοινωνικό προφίλ των καθηγητών, παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί, 
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διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματά της, καθώς κάποιες 

μεταβλητές (φύλο, καταγωγή μελών ΔΕΠ, καταγωγή γονέων, επάγγελμα γονέων) είναι 

κοινές με την παρούσα έρευνα. 

Το δείγμα αποτέλεσαν τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστήμιων της χώρας και αξίζει να 

σημειωθεί πως ανταποκρίθηκε μόνο το 18% του πραγματικού αριθμού του δείγματος. 

Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών ΔΕΠ είναι 

άνδρες (78%) σε σχέση με τις γυναίκες που καταλαμβάνουν μόλις το 22%.  

Όσον αφορά τη βαθμίδα και το φύλο, παρατηρείται και εδώ η ίδια εικόνα, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Δηλαδή, οι άνδρες υπερτερούν σε όλες τις βαθμίδες 

έναντι των γυναικών. 

 

Ποσοστά επί του συνόλου του δείγματος 

Βαθμίδα Άνδρες Γυναίκες 

Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

17,92 % 

15,52% 

28,19% 

14,80% 

1,85% 

2,29% 

9,94% 

9,39% 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, τόσο 

στους άνδρες (28,19%) όσο και στις γυναίκες (9,94%).  

Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, ως τόπο γέννησης η πλειοψηφία των 

Καθηγητών δήλωσε πως κατάγεται από πόλη (73%) ενώ ακολουθεί με 19% η μεταβλητή 

χωριό και τελευταία η κωμόπολη με 8%. [οι μεταβλητές κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με 

τον πληθυσμό σε: πόλη (άνω των 10000 κατοίκων), κωμόπολη (3000-10000) και χωριό 

(κάτω των 3000)]. Τα αποτελέσματα για την καταγωγή των γονέων διαφοροποιούνται: η 

καταγωγή του πατέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό (46%) είναι από χωριό και ακολουθεί η 

πόλη και η κωμόπολη, ενώ για την καταγωγή της μητέρας η μεγαλύτερη συχνότητα 

συναντάται στην «πόλη» (44,8). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως οι πρωτότοκοι 

εμφανίζουν μια υπεροχή και συγκεκριμένα με ποσοστό 40% ενώ το μικρότερο ποσοστό 

εμφανίζεται στα μοναχοπαίδια με 14%. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

παρατηρείται πως οι «μορφωμένοι», δηλ. πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών, 

αποτελούν την πλειοψηφία (35%), ακολουθούν οι απόφοιτοι δημοτικού (29%) και οι 

απόφοιτοι 8τάξιου γυμνασίου (20%). Διαφορετικά τα αποτελέσματα για το μορφωτικό 

επίπεδο της μητέρας όπου η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στα μεσαία και 
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κατώτερα μορφωτικά επίπεδα (δημοτικό 38%, 8ταξιο γυμνάσιο 27%, 3ταξιο γυμν. 13%.). 

Όσον αφορά το επάγγελμα του πατέρα, η πλειοψηφία είναι υπάλληλοι (34%) και 

ακολουθούν οι απασχολούμενοι με το εμπόριο (16%), πρωτογενή τομέα (13%), τεχνίτες 

(11%), επιστήμονες και ελευθ. Επαγγέλματα (11%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 

μητέρων δηλώνουν «οικιακά» (77%). Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας στις 

περισσότερες των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως «άνετη» και ακολουθεί η 

«στερημένη».  

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι το εξής: οι μορφωμένοι 

αναπαράγουν μορφωμένους, όπως προκύπτει και από την πλειοψηφία του δείγματος, 

ανεξαρτήτως όμως οικογενειακής οικονομικής δυνατότητας, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό 

προέρχεται από φτωχιές οικογένειες. 

 Άρα, η γνώση, σύμφωνα με την Τζάνη, σημαίνει κοινωνική καταξίωση, αφού 

μεταβάλλει την κοινωνική κατάσταση του ατόμου και ωθεί τους γονείς, ανεξαρτήτου 

οικονομικής κατάστασης, να κατευθύνουν προς αυτήν την κατεύθυνση τα παιδιά τους. 

Επίσης, ενώ έχουμε αναπαραγωγή μορφωμένων, δεν προκύπτει ιδιαίτερη αναπαραγωγή 

κοινωνικής τάξης.  

Όσον αφορά το φύλο, οι γυναίκες, παρά την υπεροχή τους στο συνολικό πληθυσμό 

της χώρας, η συμμετοχή τους σε όλες τις βαθμίδες είναι εξαιρετικά μικρή. 

Η συγκεκριμένη έρευνα της Τζάνη, ενώ αναμενόταν να συνεχιστεί ώστε να 

απαντηθούν και ερωτήματα όπως ποια ήταν τα κίνητρα των μελών ΔΕΠ, παρόλα αυτά δε 

βρέθηκε, στην προέρευνα, νεότερη μελέτη. 

Σε διεθνές επίπεδο, λίγες έρευνες εντοπίστηκαν σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 

επαγγέλματος των πανεπιστημιακών, ενώ οι περισσότερες αφορούσαν στους παράγοντες 

ικανοποίησης από το επάγγελμά τους.   

Μία εξ αυτών είναι η έρευνα των Lacy & Sheehan (1997) σύμφωνα με την οποία: 

το περιβάλλον εργασίας, η πανεπιστημιακή ατμόσφαιρα, το ηθικό, η αίσθηση της κοινότητας 

και οι σχέσεις με τους συναδέλφους βρέθηκαν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες για την 

ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ ακαδημαϊκών σε οκτώ έθνη: Αυστραλία, Γερμανία, 

Ισραήλ, Χονγκ Κονγκ, Μεξικό, Σουηδία, Βρετανία και Αμερική. 

Οι Schraufnagel & Rezler (1986) προσπάθησαν να μελετήσουν τα κίνητρα μεταξύ 

εκείνων που επιλέγουν ερευνητική καριέρα στην ακαδημαϊκή (πνευμονική) ιατρική και 

εκείνων που επιλέγουν καριέρα στην πρακτική ιατρική. Μετά τη συγκέντρωση 

πληροφοριών από επαγγελματίες (ιατρούς), ακαδημαϊκούς ερευνητές αλλά και από 

υπότροφους στις Η.Π.Α κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τόσο οι σημερινοί όσο και οι 
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μελλοντικοί ερευνητές θεωρούσαν σημαντικούς παράγοντες της επιλογής τους την 

πνευματική πρόκληση, τη συνεχή μάθηση και την ευκαιρία για έρευνα, ενώ, αντίθετα από 

τους ερευνητές, οι ήδη καταξιωμένοι επαγγελματίες, αλλά και οι μελλοντικοί, 

ικανοποιούνταν από τη φροντίδα των ασθενών.  

Η ευκαιρία να είναι δημιουργικοί, η αναγνώριση και το να εργάζονται 

καθορισμένες ώρες θεωρούνται επίσης σημαντικά από τους μελλοντικούς ερευνητές, ενώ 

οι μελλοντικοί «πρακτικοί»  (prospective practitioners) αναφέρουν πως το να βοηθάν τους 

άλλους, η ελευθερία από τη γραφειοκρατία και το εισόδημα αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα της επιλογής τους. 

Μια άλλη έρευνα των Flora F. Tien & Robert T. Blackburn (1996), μελέτησε τη 

σχέση μεταξύ του συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων και του ερευνητικού 

κινήτρου. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα κίνητρα για έρευνα δεν είναι 

καθαρά εγγενή ούτε καθαρά εξωγενή, αντιθέτως, λειτουργούν ανάλογα με τις συνθήκες, 

τα άτομα, τις αξίες τους και την εκάστοτε κοινωνική κατάσταση. 

Μία ακόμη έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Kiziltepe (2008) σε ένα δημόσιο 

πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, έδειξε πως ισχυρά κίνητρα για τους ακαδημαϊκούς 

αποτελούσαν οι φοιτητές (δηλ. η διδασκαλία, η επαφή με νέους, ο ενθουσιασμός των 

φοιτητών, η συμβολή στην ανάπτυξη των φοιτητών κ.λπ.) καθώς επίσης και το κοινωνικό 

«status» της εργασίας.  

Οι Goswami & Dwivedi (2011), σε μια άλλη έρευνα που διεξήχθη σε διάφορα 

ιδρύματα του Rajasthan στην Ινδία, προσπάθησαν να προσδιορίσουν τους παράγοντες που 

καθορίζουν τα κίνητρα μεταξύ ανδρών και γυναικών πανεπιστημιακών, βασιζόμενοι στην 

ιεραρχική πυραμίδα αναγκών του Maslow. Σύμφωνα με την έρευνά τους, στην πρώτη 

θέση βρίσκονται οι βιολογικές και φυσιολογικές ανάγκες καθώς το 98,75% του δείγματος 

δηλώνει μεγάλη ικανοποίηση σε αυτό το επίπεδο αναγκών. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται 

οι γνωστικές ανάγκες (Cognitive need) με ποσοστό 97,5%,, στην τρίτη θέση τοποθετείται 

η ασφάλεια και ακολουθούν η μεταβατικότητα (Transcendence), η ανάγκη του να ανήκεις 

κάπου (Belongingness and Love need), η εκτίμηση (Esteem), η αυτοπραγμάτωση (Self-

Actualization). Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το επίπεδο κινήτρων και 

ικανοποίησης των πανεπιστημιακών είναι υψηλό αλλά το επίπεδο ιεραρχίας δεν είναι 

άκαμπτο, καθώς διαφέρει αν συγκριθεί με την ιεραρχική κλίμακα του Maslow. Επίσης, σε 

μερικές περιπτώσεις, ένας ελκυστικός μισθός, το “Status” και η αναγνώριση συμβάλλουν 

στο να αυξηθεί το επίπεδο κινήτρων και ικανοποίησης. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Watty, Bellamy and Morley (2003) στην 

Αυστραλία, οι οποίοι διερεύνησαν τους λόγους για τους οποίους οι ακαδημαϊκοί από 

επιχειρηματικούς κλάδους εισέρχονται και παραμένουν στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα αρχικά 

ευρήματα έδειξαν πως πρωταρχικοί λόγοι είναι η αυτονομία και η ευελιξία στον 

εργασιακό χώρο και ακολουθούν η διδασκαλία και η έρευνα. Ως πέμπτος λόγος 

παρακίνησης εμφανίζεται η επιθυμία να αποτελούν μέρος μιας κοινότητας μελετητών και 

λόγιων (στο Watty et al., 2008). 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Chauhan et al (2016-2017), σε 

διάφορες έρευνες αναγνωρίσθηκαν τα εξής: οι ακαδημαϊκοί παρακινούνται από τις 

απολαβές, την προβολή, το εργασιακό περιβάλλον και τη φύση της εργασίας.  

Αυτό τεκμαίρεται, όπως αναφέρουν, από τις έρευνες των: α) Jennifer Rowley 

(1996), η οποία αναφέρει πως οι οικονομικές αμοιβές, η κουλτούρα της διδασκαλίας, η 

ποικιλομορφία των ρόλων, η εμπειρία, η αυτονομία και η οργανωτική δομή επιδρούν στην 

παρακίνηση των ακαδημαϊκών και β) την έρευνα της Flora F. Tien (2008) σύμφωνα με την 

οποία, στις περισσότερες σχολές, το σημαντικότερο μεταξύ όλων των ανταμοιβών είναι η 

αύξηση του προσωπικού εισοδήματος. Η έρευνα των ιδίων (Chauhan, Goel & Arora) 

πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμια και κολέγια του Δελχί και της περιφέρειας και το 

δείγμα περιελάμβανε καθηγητές τριών βαθμίδων δηλ. Καθηγητές, Αναπλ. Καθηγητές και 

Επίκουρους.  

Σύμφωνα με την έρευνά τους, οι επίκουροι καθηγητές παρακινούνται, σε υψηλά 

ποσοστά, από τη φήμη του πανεπιστημίου, την ανατροφοδότηση με τους φοιτητές, τα 

οικονομικά οφέλη, το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες ανάπτυξης και ακολουθούν η 

ασφάλεια της εργασία και η αναγνώριση.  

Οι αναπληρωτές καθηγητές παρακινούνται περισσότερο από την ασφάλεια της 

εργασίας, τη φύση της εργασίας και την αναγνώριση, ενώ οι ευκαιρίες ανάπτυξης και η 

ανατροφοδότηση των φοιτητών βρίσκονται χαμηλότερα στις επιλογές τους. Τέλος, οι 

Καθηγητές δηλώνουν παρακινούμενοι περισσότερο από τη φύση της εργασίας παρά από 

την ασφάλεια και ακολουθούν η φήμη του πανεπιστημίου και οι διαπροσωπικές σχέσεις.  

Όπως παρατηρούμε από την ερευνητική ανασκόπηση, τα κριτήρια επιλογής, οι 

παράγοντες παρακίνησης καθώς και η ικανοποίηση των πανεπιστημιακών 

διαφοροποιούνται ανάλογα τη χώρα, το οικονομικό επίπεδο της χώρας, την κουλτούρα, τη 

σχολή, τον τύπο του πανεπιστημίου (ιδιωτικό-δημόσιο), τη βαθμίδα των καθηγητών καθώς 

επίσης και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι εκτιμάται πως πρέπει να μελετηθούν 

ξεχωριστά.  
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ΜΕΡΟΣ 2
ο
   ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Σκοπός της παρούσας έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία, δεν 

υπάρχουν επαρκείς έρευνες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος που να 

αφορούν στην επαγγελματική ομάδα των καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά 

στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της έρευνας της Τζάνη (1993), η οποία μελετά το κοινωνικό 

προφίλ των Πανεπιστημιακών, δεν βρέθηκε άλλη μελέτη που να αφορά στα κριτήρια 

επιλογής επαγγέλματος των καθηγητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

 Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των 

ατομικών και κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις 

επαγγελματικές προτιμήσεις εισόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα εξής: 

 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές; 

 Ποια η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στις επιλογές; 

(επάγγελμα, καταγωγή, μορφωτικό επίπεδο γονέων)  

 Ήταν συνειδητή επιλογή και κατά πόσο δικαιώθηκαν οι επιλογές;  

 

Υιοθετείται ο όρος «ερευνητικό ερώτημα», αντί του όρου «υπόθεση», διότι, 

σύμφωνα με την Mason (2003:42), «οι ποιοτικές προσεγγίσεις συνεπάγονται συνήθως τη 

διατύπωση ερωτημάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν κατά τη 

διάρκεια  της  ερευνητικής  διαδικασίας, παρά τη διατύπωση υποθέσεων που θα ελεγχθούν 

μέσα από, ή σε αντιπαράθεση με κάποια εμπειρική έρευνα».  

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται, η μεθοδολογία της έρευνας και η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων‧ συγκεκριμένα, δίνονται στοιχεία για τη μέθοδο-εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε, τον πληθυσμό του δείγματος καθώς και τη διαδικασία της έρευνας, ενώ 

στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα από πίνακες, γραφήματα, 

περιγραφική στατιστική και ερμηνευτική ανάλυση. 
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2. Μεθοδολογία 

2.1.  Μέθοδος – ερευνητικό εργαλείο 

Η μελέτη περίπτωσης, ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί τη βαθύτερη μελέτη 

μιας μονάδας (π.χ. μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας συνεργατικής δραστηριότητας) σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο και σκοπός της είναι η βαθιά εξερεύνηση και η συστηματική 

ανάλυση των φαινομένων που συνθέτουν τον κύκλο της ζωής της, υπό έρευνας, μονάδας. 

Η διαφορά της μελέτης περίπτωσης από άλλες ερευνητικές μεθόδους είναι πως οι 

ερευνητές δεν έχουν στόχο να εξάγουν μια καθολική γενικευμένη αλήθεια, αλλά, αντίθετα, 

δίνεται σημασία στην ανακάλυψη και την περιγραφή της υπό εξέταση περίπτωσης (Cohen 

& Manion, 1997). 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία, έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική και αμφισβήτηση, 

γιατί θεωρείται από πολλούς ως μια «ψευδοεπιστημονική» μέθοδος, λόγω του ότι 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υποκειμενικές κρίσεις των ερευνητών καθώς και για τη 

μειωμένη δυνατότητα γενίκευσης και ελέγχου της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, αφού 

αυτά (αποτελέσματα) ίσως να προέρχονται από την μελέτη μιας ιδιάζουσας περίστασης 

χωρίς όμως να υπάρχει γενικό ενδιαφέρον (Cohen. 1994). 

 Συνδυαστικά, για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή δεδομένων, 

χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος ημιδομημένης συνέντευξης με πεδία προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες της έρευνας, έτσι ώστε τα παραγόμενα δεδομένα να βοηθήσουν, όσο είναι 

δυνατόν, στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.  

Η διαμόρφωση του οδηγού συνέντευξης βασίστηκε στη μελέτη της βιβλιογραφίας 

και του ήδη υπάρχοντος θεωρητικού υπόβαθρου, καθώς και σε κοινωνικές έρευνες 

σχετικές με το αντικείμενο μελέτης, όπως της Τζάνη (1993) με τίτλο: Η Κυριαρχία των 

Κινήτρων. Η Κοινωνική Προέλευση των Μελών Δ.Ε.Π. των Ελληνικών Α.Ε.Ι., της 

Δημητριάδου (1982) με τίτλο: Με ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας Εκπαιδευτικός το 

Επάγγελμά του, του Παπάνη (2009) με τίτλο: Τα κίνητρα του Δασκάλου (Πηγή: 

http://epapanis.blogspot.gr/2009/02/blog-post.html) και των Chauhan,, Goel, &.Arora 

(2016-2017) με τίτλο: Assessing Motivation Among Academicians. 

Η συνέντευξη περιλαμβάνει 23 πεδία και αφορούν:  

α) ατομικά – δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, τόπος καταγωγής, βαθμίδα) 

 β) στοιχεία της οικογένειας (καταγωγή – μορφωτικό επίπεδο – επάγγελμα γονέων   

     και κατά πόσο αυτό επηρέασε την επιλογή) 

http://epapanis.blogspot.gr/2009/02/blog-post.html
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γ) επίπεδο ικανοποίησης από απολαβές και ωράριο εργασίας καθώς και αν θα 

ήθελαν άλλο επάγγελμα 

δ) παράγοντες που επηρέασαν την επαγγελματική επιλογή (εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον, εκπαιδευτικό πρότυπο, σταθερή δουλειά, οικονομικές απολαβές, παρότρυνση 

από το περιβάλλον, κοινωνικό γόητρο, γνώσεις, κοινωνική προσφορά κ.λπ.) 

ε) χρόνος επιλογής του επαγγέλματος και αν απέρριψαν οικογενειακό επάγγελμα 

στ) ανάγκες που καλύπτει το επάγγελμα (κοινωνικές, επιβίωσης, ασφάλειας, 

αυτοεκτίμησης κ.λπ.)  

ζ) επίπεδο ικανοποίησης από το επάγγελμα  

η) λόγοι ικανοποίησης και δυσαρέσκειας από αυτό και 

θ) στοιχεία χαρακτηρίζουν τους καθηγητές (χαρακτηριστικά του προφίλ τους). 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχτηκε συνδυασμός κλειστών και ανοιχτών 

ερωτήσεων (Ιωσηφίδης, 2008), οι οποίες προκύπτουν από τη βιβλιογραφική και 

ερευνητική ανασκόπηση. Η χρήση αυτού του τύπου ερωτήσεων επιλέχθηκε, γιατί η 

προσέγγιση ορισμένων ζητημάτων, όπως π.χ. πεποιθήσεις και στάσεις, καθίσταται 

δύσκολη αφού πρόκειται για στοιχεία πολυδιάστατα και επιρρεπή, όσον αφορά στη 

διατύπωση των ερωτήσεων. Επίσης, επειδή τέτοια ζητήματα (στάσεις, πεποιθήσεις) δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν με μία μόνο ερώτηση/δήλωση, συνδυαστικά η χρήση κατάλληλων 

κλιμάκων μέτρησης βοηθάει στο να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα (Robson, 

2010).  

Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν μερικές προκαθορισμένες ερωτήσεις προς διερεύνηση του 

ερευνητικού προβλήματος, αλλά συγχρόνως οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 

σχολιάζουν, να προσθέτουν ή να αναπτύσσουν τη δική τους άποψη.  

2.2. Δείγμα της έρευνας 

Δείγμα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσαν τα μέλη ΔΕΠ 

(Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήμα 

Νηπιαγωγών).  

Ο πραγματικός αριθμός του δείγματος ανέρχεται σε 39 καθηγητές όλων των 

βαθμίδων (Λέκτορες, Επίκουροι, Αναπλ. Καθηγητές και Καθηγητές), εκ των οποίων οι 20 

(51,28%)  είναι γυναίκες και οι 19 άνδρες (48,72%).  

Στην έρευνα, από τα 39 μέλη ΔΕΠ, ανταποκρίθηκαν τα 37 (18 γυναίκες και 19 

άνδρες) δηλαδή υπήρξε ποσοστό ανταπόκρισης 94,87 %.  
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Φύλο Συχνότητα Σχετ. συχνότητα % 

Άνδρες 19 51,35% 

Γυναίκες 18 48,65% 

Σύνολο 37 100,00% 

 

Το εύρος ηλικιών και στα δύο φύλα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 63 ετών, με μέσο 

όρο ηλικίας τα 50 χρόνια, που σημασιοδοτεί υψηλές βαθμίδες και άνω της 15ετίας 

προυπηρεσία. 

 Για τη διευκόλυνση ανάλυσης των δεδομένων, η ηλικία των συμμετεχόντων, 

βάσει ισοκατανομής, ομαδοποιήθηκε σε τρεις κατηγορίες (με μία επιπρόσθετη για όσους 

δεν απάντησαν) ως εξής:  

 α) κατηγορία ηλικιών μεταξύ 40-48 (12 άτομα) 

 β) κατηγορία ηλικιών μεταξύ 49-53 (10 άτομα)  

 γ) κατηγορία ηλικιών 54 και άνω (11 άτομα) και  

 δ) δεν απαντώ (4 άτομα) 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή 

των 40-48 ετών με ποσοστό 32,43% ακολουθεί η κατηγορία των 54 ετών και άνω 

(29,73%) και τέλος η κατηγορία των 49-53 ετών (27,03%).  
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40-48 49-53 54+ δεν απαντώ 

Ηλικία μελών Δ.Ε.Π. 

Ηλικιακή 

Ομάδα 
Συχνότητα Σχετ. συχν. % 

40-48 12 32,43% 

49-53 10 27,03% 

54+ 11 29,73% 

Δεν απαντώ 4 10,81% 

Σύνολο 37 100,00% 
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2.3. Διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου του 2017, 

στον χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής του Π. Δ. Μ.  στην Φλώρινα.  

Αρχικά, διεξήχθη μια πιλοτική έρευνα, σε περιορισμένο αριθμό ερωτηθέντων (5 

καθηγητές), προκειμένου να ελεγχθεί η δομή του «οδηγού» συνέντευξης.  

Όπως είναι σύνηθες στις ποιοτικές μεθόδους, το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός 

μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της έρευνας και έτσι τα πεδία-ερωτήσεις μπορεί 

να τροποποιηθούν στην πορεία αναλόγως (Ιωσηφίδης, 2008).  

Η πιλοτική φάση αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί, με βάση τα σχόλια, τις 

παραινέσεις και τις παρατηρήσεις των ερωτηθέντων καθηγητών, διαπιστώθηκαν τα κενά 

και κάποιες ασάφειες των ερωτήσεων. Έτσι, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να 

διαμορφωθεί η τελική μορφή του οδηγού συνέντευξης.  

Οι συνεντεύξεις, μετά από προσυνενόηση για τον τόπο και τον χρόνο, 

πραγματοποιήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο στον χώρο του Πανεπιστημίου και 

συγκεκριμένα στα γραφεία των καθηγητών, καθώς η συνέντευξη σε οικείους χώρους των 

ερωτώμενων καθιστά ομαλότερη τη διεξαγωγή της. 

Αρχικά, παρουσιάστηκε το θέμα και ο σκοπός της έρευνας και, εφόσον 

διαβεβαιώθηκε η διασφάλιση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας, ζητήθηκε η άδεια για 

μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Πολλές από αυτές μαγνητοφωνήθηκαν, κατόπιν 

συναινέσεως των συνεντευξιαζόμενων, ενώ στις υπόλοιπες κρατήθηκαν μόνο σημειώσεις 

από την ερευνήτρια.    

2.4. Δυσκολίες – περιορισμοί της έρευνας 

Ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη συλλογή δεδομένων δεν υπήρξε.  

Η μόνη δυσκολία έγκειται στο γεγονός πως ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι 

καθηγητές ήταν περιορισμένος, λόγω των πολλαπλών καθηκόντων (διοικητικά, διδακτικά 

καθήκοντα), καθώς και της περιόδου που διεξήχθη η έρευνα (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), γιατί 

είναι περίοδος εξετάσεων και καλοκαιρινών διακοπών.  

Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των καθηγητών έδειξε ενδιαφέρον και προθυμία να 

συμμετάσχει στην έρευνα.  

Όσον αφορά το ερευνητικό εργαλείο συλλογής του υλικού, σημειώνουμε ότι 

μπορεί η αξιοπιστία του να αμφισβητείται, λόγω της άμεσης επαφής και αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στον ερευνητή και τους συνεντευξιαζόμενους, γεγονός που τους καθιστά 
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περισσότερο μεροληπτικούς και λιγότερο ειλικρινείς, κυρίως όταν τα πορίσματα μιας 

μελέτης, όπως λόγου χάρη σε ένα μικρό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενδέχεται να προκαλέσουν 

εντάσεις ανάμεσα σε συναδέλφους.  

Επίσης, λόγω του ποιοτικού χαρακτήρα και του περιορισμού της έρευνας μόνο στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα του ΠΔΜ, δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων σε 

όλον τον πληθυσμό των Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

 

3. Ανάλυση – Αποτελέσματα 

Προηγήθηκε η απομαγνητοφώνηση και στη συνέχεια κάθε απάντηση – άποψη 

μελετήθηκε ξεχωριστά, καταγράφηκε και, με βάση το μοτίβο ως κοινά στοιχεία που 

επαναλαμβάνονται, ομαδοποιήθηκε, ώστε να προκύψουν θεματικές. Έτσι προέκυψε και 

μια ποσοτική μετατροπή του ποιοτικού υλικού (Φίλιας, 2001).  

Το γεγονός πως πρόκειται για ποιοτική έρευνα δεν αποκλείει την ποσοτικοποίηση 

των δεδομένων και την στατιστική ανάλυσή τους (Πουρκός, 2010).  

Η θεματική ανάλυση αποτελεί μια εύχρηστη μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως 

στην ποιοτική έρευνα και θεωρείται σημαντική, κυρίως για νέους ερευνητές. Είναι μια 

μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποίησης» νοηματικών μοτίβων 

που επαναλαμβάνονται και αποτελεί βασικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με την 

ποιοτική έρευνα.  

Πλεονέκτημα της θεματικής ανάλυσης είναι η «θεωρητική ελευθερία» ή 

«ευελιξία» που τη χαρακτηρίζει, αφού, ως μέθοδος ανάλυσης, δεν προϋποθέτει τη 

δέσμευση των ερευνητών σε συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις, όπως 

άλλες ποιοτικές αναλύσεις (Ίσαρη, Φ., Πουρκός, Μ., 2015). 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε περιγραφική 

στατιστική και θεματική ανάλυση μέσα από πίνακες συχνοτήτων και γραφήματα (με τη 

βοήθεια του προγράμματος διαχείρισης φύλλων εργασίας Excel).  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, τα 

ευρήματα της έρευνας που αφορούν στα ατομικά και δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, 

στα στοιχεία της οικογένειας και στα στοιχεία του επαγγέλματος, μέσω περιγραφικής 

στατιστικής. 
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3.1. Ατομικά και δημογραφικά στοιχεία 

Περιγραφή δείγματος κατά βαθμίδα & φύλο / βαθμίδα 

Από το σύνολο του δείγματος, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι 

ανήκοντες στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή/τριας με 43,24% (16), ακολουθεί η 

κατηγορία των Καθηγητών με ποσοστό 32,43 (12), οι Επίκουροι με 21,62% (8) ενώ μόλις 

το 2,70% , δηλαδή ένας, είναι Λέκτορας.  

Όσον αφορά την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα τα ποσοστά αναλύονται ως 

εξής: 

Βαθμίδα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

13,51% 

(5) 

18,92% 

 (7) 

32,43% 

(12) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

21,62% 

(8) 

21,62% 

 (8) 

43,24% 

(16) 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

13,51% 

(5) 

8,11% 

 (3) 

21,62% 

(8) 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

2,70% 

 (1) 0,00% 

2,70 % 

(1) 

Σύνολο 51,35% 48,65% 100% 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 

τόσο στους άνδρες (21,62% ) όσο και στις γυναίκες (21,62%). 

 

 

Δείγμα κατά βαθμίδα & φύλο  

 

 

Παρατηρείται γενικώς μια αξιόλογη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλες τις 

βαθμίδες και μάλιστα στις υψηλές. Ωστόσο στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  του 2015-16, 
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καταγράφεται ότι, από το σύνολο των μελών ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων (8.783), 

οι 6.116 ήταν άνδρες (69,6%) και οι γυναίκες μόλις 2.667 (30,3%) 

(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED33/2015).  

Η υψηλή αντιπροσώπευση των γυναικών στην συγκεκριμένη έρευνα, από τη μία 

πλευρά πιθανόν να σημαίνει την άρση του ανδροκρατούμενου χαρακτήρα των 

Πανεπιστημίων, με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε αυτά, από την άλλη 

πλευρά όμως απλά μπορεί να επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες, ότι δηλαδή υπάρχει μια 

ανισοκατανομή ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους, με τις γυναίκες να 

προσανατολίζονται περισσότερο προς τους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών – 

Κοινωνικών Επιστημών, καθώς οι πατροπαράδοτοι κοινωνικοί ρόλοι των γυναικών 

επικεντρώνονται στην οικογένεια και σε ανάλογα επαγγέλματα, όπως του εκπαιδευτικού 

(Κασιμάτη, 1991). 

Σημειώνουμε, ωστόσο, τον περιορισμό της έρευνας, διότι διενεργείται μόνο στα  

Παιδαγωγικά Τμήματα, αν και αυτά περιλαμβάνουν πλέον πολλά επιστημονικά πεδία τόσο 

ανθρωπιστικών, κοινωνικών αλλά και θετικών επιστημών από βασικές σπουδές άλλων 

σχολών, εκτός παιδαγωγικών. Έτσι, σύμφωνα με τον Μπίκο (2003), στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα περιλαμβάνονται επιμέρους κλάδοι, οι οποίοι, με την προσφορά και τη θεραπεία 

τους, συνθέτουν την Παιδαγωγική Επιστήμη χωρίς να την αντιμετωπίζουν ως ενιαία και 

αδιαίρετη (στο Τουρτούρας, Κυρίδης & Καραμουζάς, 2018). 

Τόπος καταγωγής 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δήλωσε ως τόπο καταγωγής τη 

Θεσσαλονίκη με ποσοστό 32,43%. Ακολουθεί η Φλώρινα με 13,51% και η Αθήνα με 

10,81%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό  συγκέντρωσαν λοιπές περιοχές της περιφέρειας, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των διδασκόντων είναι 

εκτός περιοχής και τοπικότητας, με πυρήνες την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα της 

χώρας (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

Καταγωγή Συχνότητα 
Σχετ. 

συχνότητα % 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –

ΑΘΗΝΑ 
16 43,24% 

ΛΟΙΠΕΣ 21 56,76% 

Γενικό Άθροισμα 37 100,00% 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED33/2015
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Σε μια δεύτερη σύγκριση, οι γενεαλογικές προελεύσεις των διδασκόντων από 

επαρχίες και χωριά της βόρειας, αλλά και νότιας Ελλάδας, δομούν μια πλουραλιστική, 

χαρτογραφικά, περιφερειακή ακαδημαϊκή κοινότητα (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2 

 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός των καθηγητών (43,24%) 

κατάγεται από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), ενώ οι υπόλοιποι 

(56,76%) κατάγονται από τις επαρχίες της χώρας.  

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, ο τόπος καταγωγής επηρεάζει την 

επαγγελματική πορεία, γιατί, στα άτομα των αστικών κέντρων, προσφέρονται 

περισσότερα ερεθίσματα και ευκαιρίες τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε πνευματικό και 

πολιτιστικό επίπεδο.  

Από τα ανωτέρω αποτελέσματα όμως, μπορεί κανείς να εικάσει πως, η επίδραση 

του τόπου καταγωγής στην επαγγελματική εξέλιξη, σε κάποιο βαθμό, αρχίζει να 

μειώνεται, εάν λάβει υπόψη το υψηλό ποσοστό που καλύπτεται από καθηγητές 

καταγόμενους από την περιφέρεια.  
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3.2. Στοιχεία οικογενείας 

 Τοπογεωγραφική προέλευση γονέων 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως, σχετικά με τον τόπο καταγωγής του πατέρα, 

το μεγαλύτερο ποσοστό κατάγεται από χωριό (59,46%), ενώ το 21,62% από πόλη και το 

16,22% από κωμόπολη.  

Διαφορετικά όμως εμφανίζονται τα αποτελέσματα στον τόπο καταγωγής της 

μητέρας, όπου το 37,84% κατάγεται από πόλη, ενώ υπάρχει ισοκατανομή σε όσες 

κατάγονται από χωριό ή κωμόπολη (29,73%). 

     

Τόπος καταγωγής πατέρα 

Τόπος καταγωγής 

πατέρα 
Συχνότητα Σχετική συχνότητα % 

ΧΩΡΙΟ 22 59,46% 

ΠΟΛΗ 8 21,62% 

ΚΩΜΟΠΟΛΗ 6 16,22% 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 2,70% 

Γενικό Άθροισμα 37 100,00% 

 

Τόπος καταγωγής μητέρας 

Τόπος καταγωγής 

μητέρας 
Συχνότητα Σχετική συχνότητα % 

ΠΟΛΗ 14 37,84% 

ΚΩΜΟΠΟΛΗ 11 29,73% 

ΧΩΡΙΟ 11 29,73% 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 2,70% 

Γενικό Άθροισμα 37 100,00% 

 

Σημειώνεται, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων καθηγητών (43,24%) 

κατάγεται από μεγάλο αστικό κέντρο, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των πατέρων τους 

(59,46%) κατάγεται από χωριό.  

Ίσως το φαινόμενο της αστυφιλίας να δικαιολογεί αυτό το αποτέλεσμα, καθώς δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις μετακίνησης σε αστικά κέντρα, λόγω κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων την μεταπολεμική περίοδο της γέννησης των πληροφορητών, 

δηλαδή την δεκαετία 1950-1960. Η Ελλάδα, μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον 

εμφύλιο, καταγράφεται ιστορικά ως κατεστραμμένη χώρα χωρίς κεφάλαια και υποδομές 

με τον αγροτικό τομέα να παράγει κάτω από το μισό της προπολεμικής περιόδου. Στην 
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περίοδο 1952-63 συντελέστηκε μια διαδικασία αστικοποίησης του πληθυσμού, με 

αποτέλεσμα την ανατροπή της αναλογίας αγροτικού-αστικού τομέα σε βάρος του πρώτου 

με κύριο τόπο απορρόφησης την πόλη των Αθηνών (Βούλγαρης, 2001). 

Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας, κυρίως αγροτικός και ορεινός 

πληθυσμός, μετακινήθηκε στα αστικά κέντρα, γεγονός που επηρέασε τη χωροταξική 

κατανομή του πληθυσμού (Κοτζαμάνης, 1990). 

 Σειρά γέννησης 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, γίνεται φανερό πως, από το σύνολο του 

δείγματος, σχεδόν οι μισοί (45,95%) είναι πρωτότοκα τέκνα, ενώ τη δεύτερη θέση, με 

εξίσου μεγάλο ποσοστό, καταλαμβάνουν οι δευτερότοκοι (43,24%).  

Σειρά 

γέννησης 
Συχνότητα Σχετική συχνότητα % 

1 17 45,95% 

2 16 43,24% 

3 1 2,70% 

5 1 2,70% 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΩ 
2 5,41% 

Σύνολο 37 100,00% 

 

Ανατρέχοντας σε προηγούμενες μελέτες, όπως του Βάμβουκα (1982), του Παπάνη 

(2009) καθώς και σε ξένες έρευνες, τις οποίες αναφέρει ο Βάμβουκας (Girard, Natanson), 

οι οποίες επισημαίνουν την υπεροχή των πρωτότοκων, καταλήγουμε πως ίσως να 

ενισχύεται η υπόθεση ότι η σειρά γέννησης αποτελεί παράγοντα επιτυχίας και πως τα 

πρωτότοκα τέκνα έχουν πλεονέκτημα, σε ό,τι αφορά την επιτυχία (Βάμβουκας, 1982). 

Επίσης, έχει διαπιστωθεί, από τους Fischer, Wells & Cohen, πως  τα πρωτότοκα τέκνα 

δείχνουν προτίμηση σε επαγγέλματα που τους παρέχουν τη δυνατότητα να  ασκούν 

εξουσία, να διευθύνουν και να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις (στο Βίκη, 2002). 

 Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Σχετικά με τη μόρφωση του πατέρα, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 1, η 

μεγαλύτερη συχνότητα συναντάται στους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (29,73%) 

και ακολουθούν με μικρή διαφορά οι απόφοιτοι υποχρεωτικής (27,03%) και Ανώτατης 

Εκπ/σης (24,32%).  
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Πρέπει όμως να τονιστεί πως, εάν αθροίσουμε τις κατηγορίες Ανώτατης Εκπ/σης 

και Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού, τότε η κατανομή αλλάζει και το ποσοστό των 

«μορφωμένων» ανέρχεται σε 35,14% για τους πατέρες και σε 24,32% για τις μητέρες        

( Πίνακας 2). 

Όσον αφορά τη μόρφωση της μητέρας, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (35,14%) 

είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το 27,03% δευτεροβάθμιας και το 21,62% 

απόφοιτοι ανώτατης εκπ/σης.  

 

Πίνακας 1 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Πατέρας Μητέρα 

Συχνότητα 
Σχετική 

Συχνότητα % 
Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 8,11% 5 13,51% 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 10 27,03% 13 35,14% 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 11 29,73% 10 27,03% 

ΑΝΩΤΑΤΗ 9 24,32% 8 21,62% 

ΜΑΣΤΕΡ + 4 10,81% 1 2,70% 

Σύνολο 37 100% 37 100% 

 

Πίνακας 2 (συγχώνευση της κατηγορίας ΑΕΙ-ΜΑΣΤΕΡ+ σε μία κατηγορία) 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Πατέρας Μητέρα 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

ΑΕΙ-ΜΑΣΤΕΡ + 13 35,14% 9 24,32% 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 11 29,73% 10 27,03% 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 10 27,03% 13 35,14% 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
3 8,11% 5 13,51% 

Σύνολο 37 100,00% 37 100,00% 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων προέρχεται από 

«μορφωσιογόνες» οικογένειες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως ένα υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης των γονέων αυξάνει τις πιθανότητες εκπαιδευτικής 

επιτυχίας.  
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Κατά συνέπεια, μεγάλα ποσοστά ατόμων σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο – όπως είναι το ακαδημαϊκό επάγγελμα – έχουν γονείς με σχετικά 

αντίστοιχο υψηλό μορφωτικό επίπεδο.  

Πρόκειται για τη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου, όπου, σύμφωνα με τον  

Bourdieu, ένα σύνολο στοιχείων (στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες, ελεύθερη κουλτούρα) 

μπορούν να αποκτηθούν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αναλόγως το κοινωνικό – 

μορφωτικό επίπεδο αυτής (στο Σπηλιοπούλου, 2014). Όπως αναφέρει ο ίδιος στο κείμενό 

του «Το συντηρητικό σχολείο», κάθε οικογένεια μεταβιβάζει στα παιδιά ένα μορφωτικό 

κεφάλαιο, μια μορφωτική δηλαδή κληρονομιά, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιτυχία 

(στο Φραγκιαδάκη, 1985).   

  Επάγγελμα γονέων 

Προς διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδομένων και θεματικής ανάλυσης, 

έγινε στη συνέχεια ταξινόμηση των επαγγελμάτων, όπως προκύπτει από το ίδιο το υλικό, 

ως εξής: α) Δημόσιοι υπάλληλοι, β) Ελεύθεροι επαγγελματίες-έμποροι, γ) Αγρότες- 

εργάτες, δ) Σώματα ασφαλείας – Στρατός, ε) Ιδιωτικοί υπάλληλοι, στ) Ασκούντες 

επιστημονικά επαγγέλματα & μηχανικοί, ζ) Εκπαιδευτικοί και η) Οικιακά. 

 

Επάγγελμα γονέων 

Πατέρας Μητέρα 

Συχν/τα 
Σχετ. 

Συχν. % 
Συχν/τα 

Σχετ. 

Συχν/τα % 

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-

ΕΜΠΟΡΟΙ 11 29,73% 2 5,41% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

(Α΄θμιας/Β΄θμιας/Γ΄θμιας) 9 24,32% 7 18,92% 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-

ΣΤΡΑΤΟΣ 5 13,51% 
0 0,00% 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 5 13,51% 1 2,70% 

ΑΓΡΟΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ 3 8,11% 2 5,41% 

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

3 8,11% 0 0,00% 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2,70% 2 5,41% 

ΟΙΚΙΑΚΑ 0 0,00% 23 62,16% 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην έρευνα, τον 

κυρίαρχο ρόλο, όσον αφορά στο επάγγελμα του πατέρα, έχει αυτό του ελεύθερου 
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επαγγελματία – εμπόρου με ποσοστό 29,73% και του εκπαιδευτικού με 24,32%, ενώ 

ακολουθούν τα σώματα ασφαλείας-στρατός και δημόσιοι υπάλληλοι με ποσοστό 13,51%, 

οι αγρότες-εργάτες και οι ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα με 8,11% και μόλις 2,70 

% ιδιωτικοί υπάλληλοι. 

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό, σχετικά με το επάγγελμα της μητέρας, 

εμφανίζεται στην κατηγορία «οικιακά» με 62,16% και ακολουθεί το επάγγελμα της 

«Εκπαιδευτικού» με ποσοστό 18,92%.  

Αθροιστικά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, εξαιρουμένης της 

οικιακής εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (πατέρα και μητέρας) ασκούν το 

επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού (21,62%) και το 17,57% είναι έμποροι ή ελευθ. 

Επαγγελματίες.  

 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, πως μορφωμένοι γονείς με ανώτερο κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο κληροδοτούν στα μέλη της οικογένειας μορφωτικά και πολιτισμικά προνόμια, τα 

οποία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες και πιθανόν να καταλήγουν σε επαγγέλματα με ανάλογες αξίες, όπως 

υποστηρίζεται και από τη θεωρία του μορφωτικού κεφαλαίου. 

Σημειώνεται ότι η έννοια του «επαγγέλματος», με το πέρασμα των δυτικών 

κοινωνιών στη μεταμοντέρνα και μεταβιομηχανική εποχή, έχει χάσει το εννοιολογικό της 

περιεχόμενο, καθώς αυτό συνεχώς αλλάζει, ανάλογα με τις εξελίξεις σε κάθε τομέα της 

σύγχρονης κοινωνίας. Άλλωστε από ένα σύστημα με σταθερές κατέληξε να έχει πιο ασαφή 

χαρακτηριστικά (Λασκαράκης, 2012). Το νέο μοντέλο ενεργού επαγγελματία απαιτεί 

17,57% 
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6,76% 8,11% 6,76% 
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υπευθυνότητα στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, επιτείνει την ανάγκη 

συμβουλευτικής, συστηματικής και συνεχούς καθοδήγησης, με απώτερο στόχο τη 

συνειδητοποίηση των κλίσεων και των αδυναμιών του.  

Σχετικά με το εάν το επάγγελμα των γονέων επηρέασε την επιλογής των 

καθηγητών, η συντριπτική πλειοψηφία δηλ. το 72,97% (27/37) δηλώνει πως δεν 

επηρεάστηκε, ενώ το 24,32% (9/37) δηλώνει επηρεασμένο από αυτό (ενδεικτικές 

αναφορές: «το επάγγελμα των γονέων με επηρέασε για τις σπουδές, αλλά όχι για την 

επαγγελματική μου είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση», «ίσως να με επηρέασε 

ασυνείδητα»).  

 

 

Επίσης το 64,86% του δείγματος δεν απέρριψε κάποιο οικογενειακό επάγγελμα, 

οπότε δεν υπήρχει δίλημμα επιλογής.  

 

3.3 Στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα 

 Επίπεδο ικανοποίησης από ωράριο εργασίας 

Από το σύνολο του δείγματος (ανδρών – γυναικών), το μεγαλύτερο ποσοστό 

(37,84%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από το ωράριο και ακολουθεί με ποσοστό 

32,43% όσων δηλώνουν «απόλυτα» ικανοποιημένοι. Φυσικά, υπήρχε και ένα ποσοστό της 

τάξης του 21,62% που απάντησε μέτρια ικανοποιημένο, λόγω του φόρτου εργασίας.  
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Ικανοποίηση από 

Ωράριο 

Άνδρας Γυναίκα 

Σύνολο % 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν. 

% 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν/τα 

% 

ΑΠΟΛΥΤΑ 4 10,81% 8 21,62% 32,43% 

ΑΡΚΕΤΑ 10 27,03% 4 10,81% 37,84% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2,70% 1 2,70% 5,41% 

ΛΙΓΟ 0 0,00% 1 2,70% 2,70% 

ΜΕΤΡΙΑ 4 10,81% 4 10,81% 21,62% 

Γενικό Άθροισμα 19 51,35% 18 48,65% 100,00% 

 Σχετικά με το φύλο, παρατηρούμε πως «απόλυτα» ικανοποιημένες δηλώνουν οι 

περισσότερες γυναίκες (21,62%), ενώ οι περισσότεροι άνδρες «αρκετά» ικανοποιημένοι 

(27,03%). Αυτή η έμφυλη διαφορά, πιθανόν, να οφείλεται στο γεγονός πως η ευελιξία του 

ωραρίου στο επάγγελμα του ακαδημαϊκού βοηθάει την προσπάθεια των γυναικών 

πανεπιστημιακών να συνδυάσουν τα επαγγελματικά με τα οικογενειακά καθήκοντα.  

 

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν ότι: «το ωράριο είναι μεν ευέλικτο, αλλά το επάγγελμα 

απαιτεί πολλές ώρες εργασίας», «είμαι μέτρια ικανοποιημένος λόγω φόρτου εργασίας», 

«Αρκετά, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Δεν δουλεύουμε όλες τις ώρες και έχουμε αυτή την 

αίσθηση ελευθερίας», «αρκετά, υπάρχει ελαστικότητα και ευελιξία. Το κακό είναι πως αυτή 

η ελαστικότητα και η ευελιξία αποβαίνει σε βάρος ενός συμβατικού ωραρίου. Ερχόμαστε 

πρωί, απόγευμα, σαββατοκύριακα και αυτός ο χρόνος δεν εκτιμάται», «Δηλώνω απόλυτα 

ικανοποιημένη αναφορικά με τον χρόνο παρουσίας στην εργασία μου, αλλά «αρκετά» σε 

σχέση με τον χρόνο που σπαταλώ εκτός ωραρίου εργασίας όπως μελέτες, έρευνες. Παρόλα 

αυτά είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από την ευελιξία του». 
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Επίπεδο ικανοποίησης από απολαβές  

Σχετικά με τις απολαβές, το μεγαλύτερο ποσοστό, τόσο στους άνδρες (21,62%) 

όσο και στις γυναίκες (18,92%), δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Αθροιστικά, σε όλο το 

δείγμα, παρατηρείται η ίδια εικόνα, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό με 40,54% δηλώνει 

αρκετά ικανοποιημένο από τις απολαβές και ακολουθεί με 29,73% το ποσοστό αυτών που 

νιώθουν μέτρια ικανοποιημένοι και με 16,22% αυτών που δεν είναι καθόλου 

ικανοποιημένοι.  

Ικανοποίηση από απολαβές ανά φύλο 

Ικανοποίηση από 

Απολαβές 

Άνδρας Γυναίκα 

Σύνολο % 

Συχν/τα 
Σχετ. Συχν. 

% 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν/τα 

% 

ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2,70% 0 0,00% 2,70% 

ΑΡΚΕΤΑ 8 21,62% 7 18,92% 40,54% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 2 5,41% 4 10,81% 16,22% 

ΛΙΓΟ 1 2,70% 2 5,41% 8,11% 

ΜΕΤΡΙΑ 6 16,22% 5 13,51% 29,73% 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 2,70% 0 0,00% 2,70% 

Γενικό Άθροισμα 19 51,35% 18 48,65% 100,00% 

Ενδεικτικά καταγράφουμε αναφορές από το ερευνητικό υλικό: «Είμαι αρκετά 

ικανοποιημένος, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, λόγω κρίσης», «είμαι μέτρια 

ικανοποιημένος στη δεδομένη στιγμή, όχι παλαιότερα», «για τα ελληνικά δεδομένα, μέτρια 

ικανοποιημένος», «είμαι αρκετά. Βέβαια αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τις δικές μου 

απολαβές, αλλά και με τις απολαβές που υπάρχουν σήμερα στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 

Αλλά σε σχέση με τις δικές μου απολαβές πριν από μερικά χρόνια είμαι δυσαρεστημένος». 

Σχετικά με τη βαθμίδα, αξίζει να σημειωθεί πως οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές 

Καθηγητές είναι αυτοί που δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ οι υπόλοιπες 

χαμηλότερες βαθμίδες δηλώνουν μέτρια ή καθόλου ικανοποιημένοι από τις απολαβές, 

γεγονός που συναρτάται μισθολογικά με το χρονοεπίδομα, αλλά, πιθανόν, και τη 

συμμετοχή των υψηλών βαθμίδων σε επιδοτούμενα προγράμματα. 
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Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος 

Σχετικά με τα κριτήρια-παράγοντες που επηρέασαν την επαγγελματική επιλογή, οι 

καθηγητές κλήθηκαν να αναφέρουν την άποψη τους ή να αξιολογήσουν με σειρά 

σημαντικότητας τα εξής: α) Εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, β) Εκπαιδευτικό πρότυπο (γονείς, 

συγγενείς, δάσκαλοι), γ) Σίγουρη/σταθερή δουλειά, δ) Οικονομικές απολαβές, ε) 

Παρότρυνση από το περιβάλλον, στ) Κοινωνικό γόητρο, ζ) Γνώσεις, η)  Κοινωνική 

προσφορά θ) Εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση ι) Ευέλικτο ωράριο/ελεύθερος χρόνος 

και κ) Άλλο. 

Πίνακας σημαντικότερων κριτηρίων επιλογής 

Κριτήρια επιλογής 

επαγγέλματος 
Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

Εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον 
0 0 

3 

(8,11%) 

12 

(32,43%) 

22 

(59,46%) 

Εκπαιδευτικό 

πρότυπο (γονείς, 

συγγενείς, δάσκαλοι) 

16 

(43,24%) 

6 

(16,22%) 

4 

(10,81%) 

10 

(27,03%) 

1 

(2,70%) 

Σίγουρη/σταθερή 

δουλειά 

11 

(29,73%) 

1 

(2,70%) 

7 

(18,92%) 

12 

(32,43%) 

6 

(16,22%) 

Οικονομικές 

απολαβές 

4 

(10,81%) 

6 

(16,22%) 

11 

(29,73%) 

13 

(35,14%) 

3 

(8,11%) 

Παρότρυνση από το 

περιβάλλον 
17 

(45,95%) 

5 

(13,51%) 
4 (10,81) 

8 

(21,62%) 

3 

(8,11%) 
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Κοινωνικό γόητρο 6 

(16,22%) 

5 

(13,51%) 

10 

(27,03%) 

14 

(37,84%) 

2 

(5,41%) 

Γνώση 
0 0 0 

10 

(27,03%) 

27 

(72,97%) 

Κοινωνική 

προσφορά 
0 

1 

(2,78%) 

3 

(8,33%) 

15 

(41,67%) 

17 

(47,22%) 

Εύκολη 

επαγγελματική 

αποκατάσταση 

18 

(48,65%) 

8 

(21,62%) 

4 

(10,81%) 

4 

(10,81%) 

3 

(8,11%) 

Ευέλικτο 

ωράριο/ελεύθερος 

χρόνος 

2 

(5,41%) 

1 

(2,70%) 

5 

(13,51%) 

12 

(32,43%) 

17 

(45,95%) 

Άλλο (Λοιπά) 

Αναφέρθηκαν με σειρά συχνότητας: 

Έρευνα – διεθνείς συνεργασίες (21,62%),  

φιλαναγνωσία γονέων, διεύρυνση οριζόντων γνώσεων, 

εξειδικευμένη γνώση, αντίδραση στην επιθυμία των 

γονέων, εκπαιδευτικό πρότυπο από τους σημαντικούς 

άλλους). 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε, πως οι παράγοντες που 

επηρέασαν περισσότερο τα μέλη ΔΕΠ (άνδρες και γυναίκες) στην επιλογή του 

ακαδημαϊκού επαγγέλματος, βάσει σημαντικότητας, είναι οι εξής: 

α) ο παράγοντας «γνώση», στην επιλογή «απόλυτα», συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό με 72,97% και με 27,03% στο «αρκετά». Αθροιστικά. δηλαδή, το 100% απαντά 

πως η γνώση αποτέλεσε σημαντικότατο κριτήριο για την επιλογή του Ακαδημαϊκού 

επαγγέλματος, απάντηση που συναρτάται απολύτως στις ανάγκες της «έρευνας» και της 

«διδασκαλίας», καθώς προαπαιτούνται περίπου 10 έτη σπουδών. 

β) το «εκπαιδευτικό ενδιαφέρον» ακολουθεί με ποσοστό 59,46 % στην επιλογή 

«απόλυτα» και 32,43%  στο «αρκετά», άρα, και εδώ, αθροιστικά το 91,89% του δείγματος 

δηλώνει ως πολύ σημαντικό παράγοντα το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, γεγονός που 

συναρτάται με την εκπαιδευτική ιδιότητα του επαγγέλματος: Ο επαγγελματισμός πλέον 

καθορίζεται τόσο από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η/ο εκπαιδευτικός μαζί με άλλους 

όσο και από την κατοχή γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  

  γ) η «κοινωνική προσφορά», συγκεντρώνει το 47,22%  στην επιλογή «απόλυτα» 

και 41,67% στο «αρκετά». Αθροιστικά και εδώ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (88,89%), ο 

παράγοντας αυτός αποτελεί πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής και παραπέμπει στον ρόλο 

του «λειτουργού», καθώς ο δημόσιος λειτουργός, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, 



54 
 

προσφέρει κοινωνικά ωφέλιμο έργο διατηρώντας, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό την 

ατομικότητά του και την δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, με την προϋπόθεση ότι η 

πολιτεία θα διασφαλίζει, το «λειτούργημα» που επιτελείται, να προστατεύεται από 

πολιτικές, προσωπικές ή κομματικές σκοπιμότητες.    

δ) το «ευέλικτο ωράριο» αποτελεί και αυτό σε μεγάλο βαθμό κριτήριο, γιατί 

συγκεντρώνει αθροιστικά το 78,38% της επιλογής του δείγματος («απόλυτα» 45,95% και 

«αρκετά» 32,43%). 

Ακολουθούν: το κοινωνικό γόητρο με ποσοστό 37,84% στην επιλογή «αρκετά» και 

οι απολαβές με ποσοστό 35,14% επίσης στην επιλογή «αρκετά». 

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί από τους καθηγητές (21,62%) ανέφεραν ως 

σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του Ακαδημαϊκού επαγγέλματος, την επιθυμία για 

έρευνα καθώς και τις δυνατότητες για διεθνείς συνεργασίες. Καταγράφηκαν επίσης 

αναφορές στη φιλαναγνωσία των γονέων, στη διεύρυνση των οριζόντων γνώσεων και 

στην επιλογή λόγω αντίδρασης.  

Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος 

              

Ενδεικτικά σημειώνουμε τις αναφορές: «ίσως να το επέλεξα γιατί μετά το 

διδακτορικό είχα πάντα την έρευνα στο μυαλό μου, την οποία ουσιαστικά κατ’ επάγγελμα 

μπορείς να την κάνεις στο πανεπιστήμιο ή σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα»,  «Το επέλεξα για 

την αυτοδυναμία και τις δυνατότητες που προσφέρει για διεξαγωγή έρευνας. Επίσης έχεις 

υψηλότερο βαθμό επιρροής, γιατί ακούγεται η φωνή σου περισσότερο. Επίσης προσφέρει 

μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών και δυνατότητες καινοτομίας. Τα κίνητρα για όλους είναι το 

γόητρο, είναι η καριέρα, η έρευνα, η αυτοδυναμία, η αίσθηση αυτοεπάρκειας, προώθηση της 

επιστήμης. Αυτά ισχύουν για όλους, τώρα σε ποιον βαθμό στον καθένα …….. »,  «Κριτήριο 
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επιλογής υπήρξε το ενδιαφέρον μου για έρευνα και η συνεργασία με συναδέλφους του 

εξωτερικού»,  «Είναι επάγγελμα που ανοίγει τους ορίζοντες του μυαλού και της γνώσης». 

Σχετικά με τον παράγοντα «σίγουρη/σταθερή δουλειά» υπάρχει διασπορά στις 

απαντήσεις, όπου το 32,43% του δείγματος απάντησε πως επηρεάστηκε αρκετά από τον 

παράγοντα αυτόν, ενώ το 29,73%  δεν επηρεάστηκε καθόλου, γιατί ήδη εργαζόταν σε 

άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης: «Σταθερή δουλειά καθόλου, γιατί είχα σταθερή και μόνιμη 

δουλειά και ήρθα σε θέση με θητεία» 

Οι παράγοντες, «εκπαιδευτικό πρότυπο», «παρότρυνση από το περιβάλλον» και 

«εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση», φαίνεται πως, σε μεγάλο ποσοστό, δεν 

επηρέασαν καθόλου την επαγγελματική επιλογή. Συγκεκριμένα, το 43,24% δηλώνει πως 

δεν επηρεάστηκε καθόλου από «εκπαιδευτικό πρότυπο», επίσης το 45,95% απαντά 

καθόλου για την «παρότρυνση από το περιβάλλον» και το ίδιο ισχύει για τον παράγοντα 

«εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση» με το 48,65% να απαντά «καθόλου». 

 Σημειώνουμε αναφορές από το ερευνητικό υλικό: «Δεν είναι εύκολη η 

επαγγελματική αποκατάσταση. Πρέπει να υπάρχει θέση και να την διεκδικήσεις», «Μπορεί 

κάποτε να ήταν εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση αλλά δεν ισχύει πια». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως δεν καταγράφεται έμφυλη σημαντική 

διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκτός από το «ευέλικτο ωράριο» και την 

«κοινωνική προσφορά». Σε αυτούς τους δύο παράγοντες παρατηρείται διαφορά ανάμεσα 

στα δύο φύλα, σχετικά με τον βαθμό επιρροής, όπου: α) το «ευέλικτο ωράριο», 

συγκεντρώνει από τις γυναίκες το 29,73% στην επιλογή «απόλυτα», ενώ από τους άνδρες 

το  16,22% και β) η «κοινωνική προσφορά», συγκεντρώνει από τις γυναίκες το 36,11% 

στην επιλογή «απόλυτα», ενώ αντίστοιχα από τους άνδρες το 11,11%.  

Παρατηρούμε, πως τα μέλη ΔΕΠ παρακινήθηκαν προς το ακαδημαϊκό επάγγελμα 

τόσο από εσωτερικά κίνητρα, όπως η γνώση, το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, η κοινωνική 

προσφορά, αλλά και από πραγματολογικούς λόγους, όπως το ωράριο, ο ελεύθερος χρόνος, 

οι απολαβές και το κοινωνικό γόητρο. Τα εσωτερικά όμως κίνητρα, όπως φαίνεται και από 

την ανάλυση των δεδομένων, είναι αυτά που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό 

επιρροής, τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες. 
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Χρόνος επιλογής του επαγγέλματος 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (31 από τους 37 δηλ. το 83,78%) 

επέλεξαν το επάγγελμα μετά το πέρας των σπουδών, ενώ το 10,81% το είχε επιλέξει κατά 

την εφηβεία και μόλις το 5,41% στο Δημοτικό.  

Χρόνος επιλογής 

Άνδρας Γυναίκα 

Σύνολο % 

Συχν/τα 
Σχετ. Συχν. 

% 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν/τα 

% 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ 16 43,24% 15 40,54% 83,78% 

ΕΦΗΒΕΙΑ 2 5,41% 2 5,41% 10,81% 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 2,70% 1 2,70% 5,41% 

Γενικό Άθροισμα 19 51,35% 18 48,65% 100,00% 

 

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι δήλωσαν πως στράφηκαν προς τη κατεύθυνση του 

«Ακαδημαϊκού» επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών ή μετά το πέρας αυτών, καθώς αρκετοί εργάζονταν ήδη στην Εκπαίδευση. Έτσι, 

φαίνεται ότι αποτελεί θεληματική επιλογή και αποδεικνύει την αναζήτηση για 

επαγγελματική ολοκλήρωση, μέσα από ρόλους που δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 

γνώσεων και εξειδικεύσεων. Παρατηρούμε λοιπόν, πως η θεωρία του Super και η 

αναθεωρημένη θεωρία του Ginzberg (1984), οι οποίες υποστήριζαν  πως η επαγγελματική 

επιλογή και ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία, ενισχύεται στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης έρευνας (Δημητρόπουλος, 2004) . 

Σημειώνουμε αναφορές: «Το επάγγελμα αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιλεγεί 

στην εφηβεία, ακόμα και όταν τελειώσεις τις σπουδές, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια 

σταθερή απορρόφηση. Το επέλεξα κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου. Η εκπαίδευση 

ήταν πάντα η επιλογή μου απλώς η τριτοβάθμια δεν ήταν η αρχική επιλογή», «Το επέλεξα 

αργότερα. Ήμουν ήδη εκπαιδευτικός και το αποφάσισα μετά», «Η επιλογή έγινε αργότερα, οι 

συγκυρίες με οδήγησαν», «Το επέλεξα πριν το διδακτορικό αλλά η έρευνα με ενδιέφερε από 

το Δημοτικό», «Το επάγγελμα του πανεπιστημιακού δεν το επιλέγεις αλλά σε επιλέγουν». 

Ανάγκες που καλύπτει το επάγγελμα 

Σχετικά με τις ανάγκες που καλύπτει η επαγγελματική επιλογή, οι καθηγητές 

κλήθηκαν να αναφέρουν την άποψή τους ή να αξιολογήσουν με σειρά σημαντικότητας τις 

ανάγκες αυτές, όπως ορίζονται στη βιβλιογραφία, ως εξής: 
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Ανάγκες που 

καλύπτει το 

επάγγελμα 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

Κοινωνικές 
2 

(5,41%) 

3 

(8,11%) 
4 

(10,81%) 

15 

(40,54%) 

13 

(35,14%) 

Επιβίωσης 2 

(5,41%) 

3 

(8,11%) 

4 

(10,81%) 

14 

(37,84%) 

14 

(37,84%) 

Ασφάλειας 3 

(8,11%) 

1 

(2,70%) 

7 

(18,92%) 

16 

(43,24%) 

10 

(27,03%) 

Αυτοεκτίμησης 0 
2 

(5,41%) 

1 

(2,70%) 

20 

(54,05%) 

14 

(37,84%) 

Αυτοανάπτυξης 1 

(2,78%) 

1 

(2,78%) 
0 

10 

(27,78%) 

24 

(66,67%) 

Αγάπη για το 

επάγγελμα του 

«δασκάλου» 

1 

(2,78%) 
0 

3 

(8,33%) 

9 

(25,00%) 

23 

(63,89%) 

Προσωπική 

επιλογή 0 
1 

(2,70%) 

1 

(2,70%) 

11 

(29,73%) 

24 

(64,86%) 

Προσδοκίες 0 
1 

(2,70%) 

5 

(13,51%) 

19 

(51,35%) 

12 

(32,43%) 

 

Άλλο 

 

Αναφέρθηκαν επίσης: 

η ανάγκη για επαφή με νέους, η δυνατότητα έρευνας, 

συνεργασίες, ο τομέας των γνώσεων, ωράριο 

 

 

Αναλυτικότερα:  

-  Η ανάγκη που φαίνεται να καλύπτεται απόλυτα από τη συντριπτική πλειοψηφία 

του δείγματος (66,67%) είναι η «αυτοανάπτυξη». Εάν συμπεριλάβουμε και το 27,78% 

όσων δήλωσαν την επιλογή «αρκετά», τότε για το 94,44% του συνόλου η αυτοανάπτυξη 

καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να συσχετιστεί με τη 

διατύπωση της Roe (1956) και τη θεωρία του Maslow, που δήλωναν ότι οι ανάγκες 

υψηλότερης κλίμακας (π.χ. αυτοπραγμάτωση) μπορούν να καλυφθούν από επαγγέλματα, 

που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

το επάγγελμα της/του ακαδημαϊκού (στο Amundson et al, 2008). 
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- Οι «κοινωνικές ανάγκες» για το 40,54% του δείγματος καλύπτονται αρκετά και 

για το 35,14% απόλυτα. Αθροιστικά, το 75,68% θεωρεί  πως οι κοινωνικές ανάγκες 

καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. 

- Οι ανάγκες «επιβίωσης» καλύπτουν, τόσο στην επιλογή «αρκετά» όσο και στην 

επιλογή «απόλυτα», το 37,84% των ερωτηθέντων. Αθροιστικά και εδώ για το 75,68% οι 

ανάγκες επιβίωσης καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. 

- Για το 43,24% του δείγματος, το επάγγελμα καλύπτει αρκετά τις ανάγκες 

«ασφάλειας» ενώ απόλυτα απαντά το 27,03%. 

- Για το 54,05% των ερωτηθέντων, το επάγγελμα του ακαδημαϊκού καλύπτει 

αρκετά την «αυτοεκτίμηση» και απόλυτα καλύπτεται το 37,84%.  

- Επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δείγματος, της τάξης του 63,89%, απαντά 

πως η «αγάπη και η ανάγκη για τη διδασκαλία» καλύπτεται απόλυτα και ακολουθεί με 

25,00% η επιλογή «αρκετά».  

- Σε υψηλά επίπεδα (64,86%), το επάγγελμα του ακαδημαϊκού ανταποκρίθηκε 

απόλυτα στις «προσωπικές επιλογές» των καθηγητών και αρκετά σε ποσοστό 29,73%. 

- Τέλος, «οι προσδοκίες» από το επάγγελμα του πανεπιστημιακού ικανοποιούνται 

αρκετά για το 51,35% και απόλυτα για το 32,43%. Το ότι οι προσδοκίες δεν καλύφθηκαν 

απόλυτα για την πλειοψηφία μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός πως δεν έφτασαν ακόμη 

στο επίπεδο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό είτε γιατί το σύστημα, μέσα στο οποίο 

εργάζονται, δεν είναι αυτό το οποίο οραματίζονταν.  

Αναφέρθηκαν επίσης και άλλες πτυχές που καλύπτει το επάγγελμα του 

ακαδημαϊκού:  «Καλύπτεται η ανάγκη για επαφή με νέους», «Η δυνατότητα έρευνας»,  «Οι 

ερευνητικές συνεργασίες και η αλληλεπίδραση με συναδέλφους τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό», «Η ευελιξία του ωραρίου», «Καλύπτομαι επίσης στον τομέα γνώσεων και 

ανάπτυξης», «Μου καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, εννοώντας τις κοινωνικές επαφές και όχι 

του γοήτρου». 

Συμπερασματικά, κάθε άτομο έχει ορισμένες ανάγκες, αξίες και ενδιαφέροντα, τα 

οποία είτε καλύπτονται πλήρως είτε μερικώς, μέσω του επαγγέλματος. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων, παρατηρούμε πως, για το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος, το επάγγελμα καλύπτει τόσο τις εσωτερικές του ανάγκες (προσδοκίες, 

αυτοεκτίμηση, αυτοανάπτυξη) όσο και ανάγκες τις καθημερινότητας (επιβίωσης, 

ασφάλειας, κοινωνικές ανάγκες).  
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Επιλογή άλλου επαγγέλματος 

Στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν άλλο επάγγελμα, η συντριπτική πλειοψηφία 

των καθηγητών δηλ. το 83,78% (31/37), δήλωσε πως δεν θα επέλεγε άλλο επάγγελμα. 

Φυσικά, υπήρξε και ένα ποσοστό της τάξης του 13,51% που απάντησε πως θα ήθελε άλλο 

επάγγελμα και μόλις  2,70%  που δεν απάντησε.  

 

 

 

 

Το υψηλό αυτό ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν πως δε θα ήθελαν άλλο 

επάγγελμα, μας οδηγεί στην υπόθεση πως, η πλειοψηφία των καθηγητών είναι σε μεγάλο 

βαθμό ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. 

3.3.6. Ικανοποίηση/δυσαρέσκεια από το επάγγελμα 

Στην ερώτηση εάν είναι ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους, η πλειοψηφία του 

δείγματος, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο, με 

ποσοστό 59,46% ενώ το 27,03% δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένο. Αξίζει να σημειωθεί 

πως κανείς δεν απάντησε ως «λίγο» ή «καθόλου» ευχαριστημένος.  

 

0,00%

50,00%

100,00%

ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

Θα θέλατε άλλο επάγγελμα; 

Θα θέλατε άλλο 

επάγγελμα; 

Άνδρας Γυναίκα 

Σύνολο % 

Συχν/τα 
Σχετ. Συχν. 

% 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν/τα 

% 

ΌΧΙ 17 45,95% 14 37,84% 83,78% 

ΝΑΙ 1 2,70% 4 10,81% 13,51% 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 2,70% 0 0,00% 2,70% 

Γενικό Άθροισμα 19 51,35% 18 48,65% 100,00% 
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Ευχαριστημένος/η 

από το επάγγελμα 

Άνδρας Γυναίκα 

Σύνολο % 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν. 

% 
Συχν/τα 

Σχετ. Συχν/τα 

% 

ΑΠΟΛΥΤΑ 5 13,51% 5 13,51% 27,02% 

ΑΡΚΕΤΑ 12 32,43% 10 27,03% 59,46% 

ΜΕΤΡΙΑ 2 5,41% 3 8,11% 13,52% 

Γενικό Άθροισμα 19 51,35% 18 48,65% 100,00% 

 

Ευχαριστημένος/η από το επάγγελμα; 

 

Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει και με την προηγούμενη απόκριση, ότι δηλαδή οι 

περισσότεροι δεν θα ήθελαν άλλο επάγγελμα.  

Για ποιους λόγους είστε ευχαριστημένος από το επάγγελμά σας και για ποιους 

δυσαρεστημένος;  

Για πρακτικούς λόγους, όπως ήδη προαναφέρθηκε, θεωρήθηκε σκόπιμο το 

περιεχόμενο των απαντήσεων της συνέντευξης να κατηγοριοποιηθούν. Αρχικά, κάθε 

απάντηση – άποψη μελετήθηκε ξεχωριστά, καταγράφηκε και στη συνέχεια, με βάση κοινά 

στοιχεία και λέξεις ή φράσεις κλειδιά, ομαδοποιήθηκε (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Επισημαίνεται πως, από το σύνολο των 39 ερωτηθέντων, 1 άνδρας δεν αναφέρεται 

σε θετικά ή αρνητικά πρόσημα, ενώ 4 γυναίκες και 3 άνδρες δεν αναφέρουν δυσαρέσκεια 

από το επάγγελμα. 

Λόγοι ικανοποίησης από το επάγγελμα 

Οι κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των καθηγητών, για τους 

λόγους ικανοποίησης, έχουν ως εξής: 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ (κενό) 

Α 

Γ 
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Λόγοι ικανοποίησης 
Άνδρες 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

Γυναίκες 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

Σύνολο 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

1 Κοινωνικό κύρος/αποδοχή 

4  

(10,81%) 

1  

(2,70%) 

5  

(13,51%) 

2 Προσφορά στην Εκπ/ση 

2 

 (5,40%) 
0 

2 (5,40%) 

3 

Δυνατότητες 

εξέλιξης/ανάπτυξης 

7  

(18,91%) 

5  

(13,51) 

12 

 (32,43%) 

4 

Ευελιξία ωραρίου/μη 

τυποποιημένο 

5  

(13,51%) 

6 

 (16,21%) 

11 

 (29,72%) 

5 

Αποδοχές (σε σχέση με 

άλλους) 

3  

(8,11%) 

1 

 (2,70%) 

4 

 (10,81%) 

6 Γνώσεις 

3 

 (8,11%) 

6 

 (16,21%) 

9  

(24,32%) 

7 

Δυνατότητα νέων 

γνωριμιών/επαφών/εμπειριών 

1 

 (2,70%) 

1  

(2,70%) 

2  

(5,40%) 

8 Κοινωνική προσφορά 

5 

 (13,51% 

4 

 (10,81%) 

9  

(24,32%) 

9 Επαφή με νέους 

5 

 (13,51%) 

9 

 (24,32%) 

14 

 (37,83%) 

10 Διδασκαλία 

6 

 (16,21%) 

10  

(27,02%) 

16 

 (43,24%) 

11 

Εργασιακό Περιβάλλον (σε 

σχέση με άλλα Παν/μια) 

1 

 (2,70%) 

1  

(2,70%) 

2  

(5,40%) 

12 Ελευθερία-αυτονομία 

4  

(10,81%) 

2 

 (5,40%) 

6 

 (16,21%) 

13 Δυνατότητες έρευνας 

7 

 (18,91%) 

9 

 (24,32%) 

16 

 (43,24%) 

14 Σταθερή δουλειά 

3  

(8,11%) 

1 

 (2,70%) 

4  

(10,81%) 

15 Αυτοεκτίμηση 
0 

2 

 (5,40%) 

2 

 (5,40%) 

16 Συνεργασίες 
0 

3 

 (8,10%) 

3 

 (8,10%) 

17 

Κινητικότητα (ταξίδια, 

συνέδρια) 

1  

(2,70%) 

1  

(2,70%) 

2 

 (5,40%) 

18 Δεν υπάρχει ρουτίνα 
0 

2 

 (5,40%) 

2 

 (5,40%) 
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Λοιποί 

λόγοι 

Βοήθεια εξέλιξης των νέων, Γεφυρώνει πολιτισμούς, Άμεση Επαφή με την κοινωνία, 

Κοινωνική ολοκλήρωση, Ακαδημαϊκότητα επαγγέλματος, Επαφή με διανόηση, Έκανα 

το χόμπι μου επάγγελμα 

 

Όπως παρατηρούμε, κυρίαρχοι λόγοι ικανοποίησης από το επάγγελμα είναι οι 

εξής: 

α) οι δυνατότητες έρευνας, στην οποία αναφέρθηκαν οι 16 από τους 37 

καθηγητές/τριες δηλ. το 43,24%.  

β) η διδασκαλία, με ίδιο ποσοστό ανταπόκρισης (43,24%)  δηλ. και εδώ οι 16 από 

τους 37 καθηγητές αναφέρθηκαν σε αυτήν ως λόγο ικανοποίησης 

γ) η επαφή με νέους ανθρώπους ακολουθεί με ποσοστό  37,83 % (14/37) 

δ) οι δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, με αναφορά από 12 καθηγητές και σε 

ποσοστό 32,43% 

ε)  η ευελιξία του ωραρίου με ποσοστό  29,72% (11/37) 

Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά, η ικανοποίηση από τις γνώσεις, την 

κοινωνική προσφορά, την αυτονομία, το κοινωνικό κύρος/αποδοχή, τις αποδοχές και τη 

σταθερή δουλειά. Όπως παρατηρούμε και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν αναφορές και 

σε άλλους λόγους ικανοποίησης, όπως η δυνατότητα νέων γνωριμιών/επαφών/εμπειριών, 

η βοήθεια εξέλιξης των νέων, το εργασιακό περιβάλλον, η κοινωνική ολοκλήρωση, η 

αυτοεκτίμηση, οι συνεργασίες, η κινητικότητα κ.λπ.,  οι οποίοι όμως δεν συγκέντρωσαν 

μεγάλο ποσοστό.  

Σχετικά με το φύλο, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές. Εμφανίζεται μια συμφωνία στους λόγους ικανοποίησης, όπου και τα 

δύο φύλα δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις ίδιες πηγές, εκτός από τον τομέα της 

«διδασκαλίας» και την «επαφή με νέους ανθρώπους», όπου εκεί το ποσοστό ικανοποίησης 

φαίνεται έμφυλο. Συγκεκριμένα, η «διδασκαλία» συγκεντρώνει το 27,02% από τις 

γυναίκες ενώ το 16,21% από τους άνδρες και η «επαφή με νέους» το 24,32% των 

γυναικών και το 13,51% των ανδρών, γεγονός που συναρτάται με την παραδοσιακή αξία 

της μητρότητας. 

Όσον αφορά τη βαθμίδα, για τους άνδρες πανεπιστημιακούς διακρίνεται διαφορά 

στους Αναπληρωτές Καθηγητές, που φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι από τις 
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«δυνατότητες εξέλιξης/ανάπτυξης», την «κοινωνική προσφορά» και τη «διδασκαλία» 

περισσότερο από τους Καθηγητές, γεγονός που δικαιολογείται καθώς μετέχουν λιγότερο 

σε προεδρικά, κοσμητορικά και συγκλητικά σχήματα, αλλά και στις πολλαπλές 

διοικητικές επιτροπές. Όσον αφορά τις γυναίκες, παρόμοια είναι τα αποτελέσματα, με τις 

Αναπληρώτριες Καθηγήτριες να δηλώνουν ευχαριστημένες από τις «δυνατότητες 

εξέλιξης/ανάπτυξης» και τις «γνώσεις» περισσότερο από τις Καθηγήτριες. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως οι λόγοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

ικανοποίησης στους πανεπιστημιακούς είναι η έρευνα, η διδασκαλία, η επαφή με νέους, οι 

δυνατότητες εξέλιξης/ανάπτυξης και το ωράριο, στοιχεία που δομούν τα βασικά 

γνωρίσματα του επαγγέλματος ως ερευνητικού και ακαδημαϊκού προφίλ.  

Αναφέρθηκαν: «Είμαι ευχαριστημένος για την κοινωνική προσφορά του 

επαγγέλματος. Μου αρέσει να βοηθάω τους νέους», «το επάγγελμα έχει μεγάλους βαθμούς 

ελευθερίας και αυτονομίας στην πορεία σου και φυσικά με ευχαριστεί η επαφή με τους 

νέους», «Είμαι ευχαριστημένος από το ωράριο, δεν είναι τυποποιημένο και καταπιεστικό, 

υπάρχει ελευθερία στην εργασία. Υπάρχει ευχάριστο περιβάλλον, όσο αφορά τους φοιτητές, 

και με ευχαριστεί η συναναστροφή μαζί τους και η διδασκαλία. Επίσης, το επάγγελμα αυτό 

προσφέρει ανοιχτό πεδίο προσωπικής ανάπτυξης, αυτοεξέλιξης και κοινωνικής αποδοχής», 

«Με ικανοποιεί το επιστημονικό κομμάτι και η ικανοποίηση που δίνει η διερεύνηση, η 

ανακάλυψη, η προώθηση αξιών, τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και η ανατροφοδότηση που 

παίρνω από τους φοιτητές. Το να υπηρετούμε κάποιες αξίες που προάγουν τον άνθρωπο», 

«Είμαι ευχαριστημένος, λόγω του όποιου κύρους συνεπάγεται η θέση μας, της όποιας 

προσφοράς στην εκπαίδευση, των δυνατοτήτων που προσφέρει για επαγγελματική εξέλιξη, 

της ευελιξίας του ωραρίου και εν μέρει των αποδοχών», «Είμαι ικανοποιημένος γιατί έχω 

να κάνω με εξαιρετικούς ανθρώπους, ευγενείς, ειδικά σε σχέση με προηγούμενη εμπειρία 

μου σε άλλα πανεπιστήμια, όπου τα πράγματα ήταν αρκετά πιο ιδιόμορφα και εγωκεντρικά. 

Επίσης έχουμε άνεση χρόνου και μεγάλη ευελιξία και όλα αυτά επηρεάζουν τη δουλειά σου», 

«Μου προσφέρει την ευελιξία να κάνω πράγματα, δεν έχει το δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο. 

Επίσης έχω τη δυνατότητα να συνεργαστώ σε ερευνητικό επίπεδο με επιστήμονες από άλλα 

πανεπιστήμια και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που δε θα το είχα στην 

πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία είχα δουλέψει», «Είμαι 

ευχαριστημένος γιατί το επάγγελμά μου εκπληρώνει τις απόψεις μου για το ρόλο της 

εκπαίδευσης στην κοινωνία, ικανοποιεί τις προσωπικές μου φιλοδοξίες και τα ερευνητικά 
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μου ενδιαφέροντα», «Έχω ευέλικτο ωράριο και μου δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθώ με 

την έρευνα και τη συγγραφή».  

Λόγοι δυσαρέσκειας 

Σχετικά με τους λόγους δυσαρέσκειας από το επάγγελμα, οι κατηγοριοποιημένες 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

Λόγοι Δυσαρέσκειας 
Άνδρες 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

Γυναίκες 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

Σύνολο 

Συχνότητα 

(Σχ. Συχν.%) 

1 

Φόρτος εργασίας (με όλα τα επακόλουθα: άγχος, 

καθυστέρηση σε ερευνητικό και συγγραφικό επίπεδο 

κ.λπ) 

5  

(13,51) 

1  

(2,70) 

6 

 (16,21%) 

2 
Αποδοχές (λόγω κρίσης και σε σχέση με εξωτερικό) 

7  

(18,92%) 

3 

 (8,10%) 
10 (27,02%) 

3 
Συναδελφικές σχέσεις/ κλίμα 

8  

(21,62%) 

6 

 (16,21%) 
14 (37,83%) 

4 
Μειωμένες κρατικές παροχές για έρευνα, συνέδρια, 

συνεργασίες, ταξίδια κ.λπ 

4 

 (10,81%) 

2 

 (5,40%) 
6 (16,21%) 

5 
Συνεχείς αλλαγές του νομικού πλαισίου / Διαρκείς 

αξιολογήσεις προκειμένου εξέλιξης 
3 (8,10%) 0 

3 

 (8,10%) 

6 
Επίπεδο φοιτητών 

2  

(5,40%) 
0 

2 

 (5,40%) 

7 
Γραφειοκρατία 

4 

 (10,81%) 

2  

(5,40%) 
6 (16,21%) 

8 
Έκπτωση του ακαδημαϊκού κύρους/Εκπαίδευσης 

0 
2  

(5,40%) 

2 

 (5,40%) 

9 
Απόσταση-μετακίνηση 

0 
3 

 (8,10%) 

3 

 (8,10%) 

10 
Μικροπολιτικές/ευνοιοκρατία/κομματικά 

συμφέροντα/ Παιχνίδι εξουσίας 

2  

(5,40%) 

1  

(2,70)  

3  

(8,10%) 

Λοιποί 

λόγοι 

Έλλειψη επιστημονικού διαλόγου, Στερεοτυπία δημόσιας εκπαίδευσης, Αυταρχική Διοίκηση, 

Ακαδημαϊκή υποβάθμιση του συγκεκρ. Παν/μίου, Υποβάθμιση του ρόλου του παν/κού 

δασκάλου, Έλλειψη σεβασμού, Δεν κάνω ακριβώς αυτό που θα ήθελα να ασκήσω, Απαξίωση 

του δημόσιου Παν/μίου, Πρόγραμμα σπουδών, Αντιμετώπιση της κοινωνίας ως εύρωστου, 

Σχέσεις της Πολιτείας με το συγκεκριμένο Παν/μιο, Εργασιακή ανασφάλεια 
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Στο σύνολο τους δείγματος (άνδρες – γυναίκες), οι κυρίαρχοι λόγοι δυσαρέσκειας 

είναι: οι συναδελφικές σχέσεις/κλίμα με ποσοστό 37,83% και οι αποδοχές (λόγω κρίσης 

και σε σχέση με το εξωτερικό) με ποσοστό 27,02%.  

Ακολουθούν με ποσοστό 16,21% αντίστοιχα, ο φόρτος εργασίας (με όλα τα 

επακόλουθα: άγχος, καθυστέρηση σε ερευνητικό και συγγραφικό επίπεδο κ.λπ.), η 

γραφειοκρατία και οι μειωμένες κρατικές παροχές (για έρευνα, συνέδρια, συνεργασίες, 

ταξίδια κ.λπ).  

Οι τρεις αυτοί λόγοι δεν αποτελούν έκπληξη, εάν αναλογιστεί κανείς την 

δυσαναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, σε σχέση με το εξωτερικό, την ελλιπή υποστήριξη 

καθώς και την ανάγκη των ακαδημαϊκών για ερευνητικό, επιστημονικό και διδακτικό 

έργο. 

Με μικρότερη συχνότητα δηλώνονται, ως λόγοι δυσαρέσκειας, η 

απόσταση/μετακίνηση, οι μικροπολιτικές/ευνοιοκρατία/συμφέροντα και οι διαρκείς 

αξιολογήσεις και αλλαγές του νομικού πλαισίου. Υπάρχουν φυσικά και άλλες αναφορές 

δυσαρέσκειας, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες όμως δεν 

συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό αποκρίσεων.  

 

 

Έμφυλη διαπίστωση προκύπτει στην τεκμηρίωση της δυσαρέσκειας, αφού στους 

άνδρες κυρίαρχοι λόγοι δυσαρέσκειας είναι οι αποδοχές, ο φόρτος εργασίας, οι 

συναδελφικές σχέσεις/ κλίμα, οι μειωμένες κρατικές παροχές και η γραφειοκρατία. Για τις 

γυναίκες, το προφίλ δυσαρέσκειας φαίνεται διαφορετικό, κυρίως σε σχέση με τις 

αρνητικές συναδελφικές σχέσεις και την απόσταση/μετακίνηση, γεγονός που μπορεί να 
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παραπέμπει στις οικογενειακές πρόσθετες εργασίες που παράγουν στο «πατριαρχικό» 

οικογενειακό μοντέλο.  

Έρευνα σε ευρωπαϊκά κράτη, σχετικά με την εργασία ανδρών και γυναικών, είτε 

αφορά σε αμειβόμενη είτε σε μη αμειβόμενη εργασία, δείχνει πως οι παραδοσιακοί ρόλοι 

παραμένουν ισχυροί, με τον άνδρα να αφιερώνει λίγο χρόνο για τα του «οίκου» του 

(ανατροφή, νοικοκυριό) και τη γυναίκα να συνεχίζει, πέραν της επαγγελματικής εργασίας 

της, να είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της «εστίας» (Δεληθανάση, 2004). 

Επίσης, σύμφωνα με έκθεση της UNESCO, τα στοιχεία για τις γυναίκες 

ερευνήτριες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το ποσοστό των ερευνητών 

παγκοσμίως που ανήκει σε γυναίκες αγγίζει μόλις το 28%.  

Συνεπώς, το υψηλό ποσοστό των γυναικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν 

μεταφράζεται αναγκαστικά σε μεγαλύτερη παρουσία στην έρευνα (Huyer, 2015).  

Σημειώνουμε αναφορές από το υλικό: «Δεν είμαι ευχαριστημένη γιατί βρίσκομαι 

μακριά από την πόλη μου και το σπίτι μου. Επίσης θα ήθελα να έχω μεγαλύτερη φυσική 

παρουσία στον «χώρο» αλλά δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα γιατί πλέον και το οικονομικό 

ζήτημα παίζει σημαντικό ρόλο. Επομένως η απόσταση είναι το βασικό μειονέκτημα», «Δεν 

είμαι ευχαριστημένη σε ό, τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων. Δεν ξέρουμε 

ο ένας τι κάνει ο άλλος και αυτό ισχύει σε όλη την εκπαίδευση, και στην πρωτοβάθμια και 

στη δευτεροβάθμια.  Ακόμη, το ωράριο είναι μεν ευέλικτο, αλλά ο χρόνος πολύ πιεσμένος 

και οι απαιτήσεις πολλές. Εγώ προσωπικά σπαταλώ πολλές ώρες για διάβασμα, γράψιμο, 

επικοινωνία κ.λπ. Θα μπορούσα βέβαια και να μην το κάνω αλλά εμένα με τροφοδοτεί αυτό, 

όχι για λόγους εξουσίας αλλά για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος.  Επίσης οι απολαβές 

μειώνονται, βέβαια, βλέποντας την κατάσταση γύρω μας, είμαστε καλά σε σχέση με τους 

υπολοίπους», «Το αρνητικό είναι πως, λόγω κοινωνικής αποδοχής, σε θεωρούν ως 

ευνοούμενου του συστήματος, όσο αφορά τα οικονομικά, και ως κοινωνικά εύρωστου. 

Αρνητικό επίσης θεωρώ τις δύσκολες διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τις 

μειωμένες κρατικές παροχές, όχι μόνο οικονομικές αλλά και ερευνητικών δυνατοτήτων 

εξαιτίας της μη οργανωμένης δομής τους κράτους», «Για τους λόγους που είμαι 

δυσαρεστημένη είναι ότι οι σπουδές και  η πορεία της καριέρας δεν αντιστοιχούν στις 

οικονομικές απολαβές που θα έπρεπε να λαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ. Επίσης, με δυσαρεστεί η 

συμπεριφορά των μελών ΔΕΠ, η οποία, πολλές φορές, δεν είναι ανθρώπινη», «Είναι ένα 

επάγγελμα που μαθαίνεις να σιωπάς, να σκέφτεσαι και να είσαι ευέλικτος. Επίσης έχει 

μεγάλη γραφειοκρατία, κυρίως όταν αναλαμβάνεις διοικητικές υποχρεώσεις», «Υφιστάμεθα 

συνεχείς αξιολογήσεις προκειμένου να ανέβεις από μια βαθμίδα σε άλλη, οι αξιολογήσεις 
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αυτές δεν γίνονται στη βάση ενός σταθερού νομικού πλαισίου διότι υπάρχουν συνεχείς 

αλλαγές. Η οικονομική ύφεση δεν μας αφήνει να κινηθούμε όπως θέλουμε σε επίπεδο 

διεθνών συνεργασιών, συνεδρίων κλπ Πολλές φορές το ευέλικτο ωράριο είναι εξαιρετικά 

ψυχοφθόρο και κουραστικό ιδιαίτερα για οικογενειάρχες.  Πολλές φορές οι ανθρώπινες –

εργασιακές σχέσεις στο πανεπιστήμιο δεν είναι ιδεατές», «Τα μείον είναι: οι πολλές ώρες 

δουλειάς, δεν έχεις σαββατοκύριακα, οι απολαβές λόγω κρίσης και η εργασιακή ανασφάλεια, 

γιατί στις μικρές βαθμίδες δεν είσαι μόνιμος», «Δεν είμαι ευχαριστημένος προφανώς από τις 

απολαβές, αλλά σε σχέση με τις συνθήκες, ο μισθός μας δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Για το 

μόνο που θα γκρίνιαζα είναι για τις σχέσεις της πολιτείας. Να αναγνωρίσει το στρατηγικό 

ρόλο του συγκεκριμένου πανεπιστημίου με την πολυδιάστατη υπόστασή του εδώ». 

3.4. Σημαίνοντα για τον χαρακτήρα των καθηγητών 

Στο πεδίο αυτό, οι καθηγητές κλήθηκαν να αναφέρουν στοιχεία που τους 

χαρακτηρίζουν.  

Ενδεικτικά δόθηκαν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με έρευνες για το προφίλ του 

ιδεώδους δασκάλου, όπως ενθουσιασμός, γνώση, χιούμορ, οργανωτικότητα, 

διαλλακτικότητα, προσαρμοστικότητα (Παπάνης, 2009). Οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες σχολίασαν τις στερεότυπες απαντήσεις, δηλώνοντας όμως παράλληλα και 

άλλα χαρακτηριστικά.  

 

Ποιά χαρακτηριστικά ταιριάζουν στο προφίλ σας; 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Συχνότητα 

Άνδρες Γυναίκες 

1 Ενθουσιασμός  12 13 

2 Γνώση  18 16 

3 Χιούμορ  13 7 

4 Διαλλακτικότητα  17 11 

5 Προσαρμοστικότητα  14 11 

6 Δημιουργικότητα 3 1 

7 Οργανωτικότητα  13 13 

8 Συνέπεια 3 1 

9 Επικοινωνιακός 1 1 
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10 Υπομονή/Επιμονή 1 3 

11 Συνεργατικότητα 1 2 

12 Στοχοπροσήλωση  2 

13 Αγάπη για τους ανθρώπους  2 

14 Δραστήριος 1 1 

15 Τιμιότητα 1 1 

16 Πρωτοβουλία 1  

17 Κατανόηση  1 

Λοιπά 

χαρκτ. 

Δε με στενοχωρούν τα άτομα, Πάθος για τη δουλειά, Άγχος, Ανθρωπιά, 

Επαγγελματική ακεραιότητα, Αμεσότητα, Αφοσίωση, 

Αποτελεσματικότητα, Θετική Σκέψη, Σταθερότητα, Υπευθυνότητα, 

Εμπιστευτικότητα,  Σχετική αυστηρότητα,  Όχι ευθυνόφοβος,  

Αναζήτηση νέων γνωριμιών/επαφών, Προσφορά, Μεθοδικότητα, 

Συνδυασμός οργάνωσης - διερεύνησης- καινοτομίας 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, τα βασικά γνωρίσματα με τα οποία 

αυτοπροσδιορίζονται οι περισσότεροι καθηγητές είναι: η «γνώση» με ποσοστό 91,89%, η 

διαλλακτικότητα με ποσοστό 75,67%, η οργανωτικότητα με ποσοστό 70,12% και 

ακολουθούν ο «ενθουσιασμός» (67,56%), η «προσαρμοστικότητα» (67,56%), το 

«χιούμορ» (54,05%), η «δημιουργικότητα» (10,80%), η «συνέπεια» (10,81%), η «υπομονή 

- επιμονή» (10,81%), σημαίνοντα που συναρτώνται και διασταυρώνονται με τις 

απαντήσεις και τους λόγους επιλογής του επαγγέλματος. 

Η έμφυλη διαπίστωση στην θεματική ανάλυση προκύπτει από την επιλογή των 

αντρών, με μεγαλύτερα ποσοστά, στα χαρακτηριστικά της γνώσης, της διαλλακτικότητας, 

της προσαρμοστικότητας και το χιούμορ, ενώ των γυναικών στην επιλογή για τον 

ενθουσιασμό, τη γνώση και την οργανωτικότητα. 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων υπήρξαν απαντήσεις και για άλλα 

χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, τα οποία σημειώνουμε επίσης, γιατί η απουσία σημαίνει 

επίσης ένα κενό στις απαντήσεις και απόψεις: καινοτομία, μεθοδικότητα, πρωτοβουλία, 

επικοινωνία, αναζήτηση νέων γνωριμιών/επαφών, δραστήριος, τιμιότητα, αγάπη για τον 

άνθρωπο, στοχοπροσήλωση, άγχος, πάθος, ακεραιότητα, αφοσίωση, αμεσότητα, 

αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, προσφορά, αυστηρότητα, κατανόηση, θετική σκέψη, 

ανθρωπιά. 
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Σχετικές αναφορές: «Ο ενθουσιασμός με τα χρόνια αυξάνεται γιατί ανοίγονται νέες 

προοπτικές μέσα από αυτή τη δουλειά. Ποτέ δεν βαρέθηκα, αντίθετα πάντα υπάρχουν 

ενδιαφέροντα ζητήματα που μπορώ να ασχοληθώ, εφόσον το θέλω. Γνώσεις αποκτάμε 

συνεχώς και αυτό είναι το ωραίο. Οργανωτικότητα είχα πάντα και με βοήθησε πολύ σε αυτή 

τη δουλειά αλλά και να φτάσω μέχρι εδώ. Κάποιες φορές πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί αν 

και δεν θα έλεγα ότι μπορώ πάντα να το πετύχω αυτό. Έχω μεγάλη προσαρμοστικότητα γι’ 

αυτό και κατάφερα να επιβιώσω σε διάφορα μέρη και σε δύσκολες συνθήκες»,  «Νομίζω ότι 

προετοιμάζομαι, εστιάζω, μπορώ να είμαι στοχοπροσηλωμένη και μου αρέσει να προσεγγίζω 

στόχους με επιτυχία», «Προσαρμοστικότητα μεγάλη, αναγκάζεσαι για να μην υπάρχουν 

συγκρούσεις. Χιούμορ πολύ και ανθρωπιά. Αγαπώ τα παιδιά, το μάθημα, το προσωπικό. 

Πολλές φορές υπερβαίνω εαυτόν», «Γενικά είμαι άνθρωπος με κατανόηση, αγαπώ τους 

ανθρώπους, πολλές φορές τους παρακολουθώ ερευνητικά και κάνω υποθέσεις για 

αντιδράσεις, απόψεις. Δεν εκπλήσσομαι, δεν με στενοχωρούν τα άτομα διότι ως κοινωνικά 

υποκείμενα εμπλέκονται σε συμβάσεις. Είμαι άνθρωπος που διαρκώς δημιουργώ 

ενδιαφέροντα, ενθουσιώδης, με πάθος για τη δουλειά μου. Επίσης ανανεώνομαι μέσα από 

την επικοινωνία με νέους ανθρώπους», «Έχω ενθουσιασμό, λόγω του θετικού του 

επαγγέλματός μου. Θέλω συνεχώς να μαθαίνω και προσαρμόζομαι σε όλους τους τομείς της 

ζωής μου», «Η γνώση είναι χαρακτηριστικό του προφίλ των πανεπιστημιακών διότι 

στηριζόμαστε στη γνώση , αυτή μας δίνει την ώθηση να πάμε παρακάτω Βέβαια πάντοτε θα 

μπορούσε να υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη αλλά προσπαθούμε με βάση το γνωστικό μας 

αντικείμενο να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας συνέχεια. Το χιούμορ είναι βασικό 

χαρακτηριστικό, αν και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σε ένα εργασιακό προφίλ, και λόγω 

του χιούμορ έχω αντιδράσει σε περιστάσεις διαφορετικά και έχω απαλλαγεί από δυσάρεστες 

καταστάσεις. Η διαλλακτική στάση είναι βασικό χαρακτηριστικό του προφίλ μας, οι στάσεις 

οι άκαμπτες, οι στάσεις που δεν μεταβάλλονται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 

δημιουργούν προβλήματα είτε σε σένα είτε στον οργανισμό στον οποίο εργάζεσαι παρά 

επιλύουν προβλήματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και 

απλά αλλάζουμε κάθε λίγο τη στάση μας», «Διαλλακτικότητα και προσαρμοστικότητα πολύ 

βασικά χαρακτηριστικά για να μπορέσεις να συμβιώσεις σε ένα χώρο με διαφορετικές 

προσωπικότητες και πολλές φορές και εγωκεντρικές προσωπικότητες. Άρα και 

ανοιχτόμυαλος για να μπορείς να διαχειριστείς ευέλικτα κάποιες καταστάσεις, διαφορετικά 

επέρχονται ρήξεις και εγώ δεν είμαι άνθρωπος της ρήξης αλλά της ηρεμίας. Ενθουσιασμό 

έχω για τη γνώση και για αυτό που κάνω. Είμαι επίσης και επικοινωνιακή», «Ενθουσιασμός, 

χιούμορ, γνώση, διαλλακτική στάση και νομίζω πως είναι συστατικό στοιχείο του καλού 
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πανεπιστημιακού δασκάλου», «Οργανωτικότητα, χιούμορ, ενθουσιασμό και συνέπεια. 

Δείχνω και ζητώ συνέπεια και από τους άλλους. Επίσης ακρίβεια, σωστή δουλειά, 

προσπάθεια δημιουργίας νέων επαφών και διασυνδέσεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η 

δουλειά μας είναι να ξέρουμε άρα γνώση ναι. Διαλλακτικότητα ναι, ακούω τους άλλους και 

προσπαθώ για μια κοινή γραμμή και φυσικά προσαρμοστικότητα αλλά διατηρώ κάποιες 

αρχές». 

4. Συζήτηση   

 

Οι απαντήσεις των καθηγητών και η θεματική ανάλυση του ερευνητικού υλικού 

που προτείνουμε, μας οδηγούν στα θεωρητικά σχήματα τόσο του Ginzberg (1972), όπου η 

επιλογή επαγγέλματος δεν καταλήγει πάντα σε συμβιβασμό, αλλά υπάρχει η δυνατότητα 

«βελτιστοποίησης», μέσα από το συνδυασμό των προσωπικών επιδιώξεων και της 

πραγματικότητας, αλλά και του Super (1963), γιατί οι καθηγητές/πανεπιστημιακοί 

φαίνεται να διακατέχονται από επαγγελματικές ανησυχίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

και δεν σταματούν μετά την επαγγελματική επιλογή.  

Παράλληλα, διασταυρώνονται και τα σημεία της θεωρίας του (Super) για την 

αυτοαντίληψη και την πραγμάτωση μέσα από τις επαγγελματικές επιλογές, καθώς οι 

πανεπιστημιακοί δηλώνουν ευχαριστημένοι τόσο από την επιλογή όσο και από το ίδιο το 

επάγγελμα. Η θέση του Super (1963) ήταν πως, η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί κυρίως 

μια προσπάθεια εφαρμογής της αυτοαντίληψης  (στο Amundson et al, 2008).  

Επίσης, σύμφωνα με την τυπολογική θεωρία του Holland (1985), φαίνεται ότι οι 

πανεπιστημιακοί της έρευνας έχουν επιλέξει επάγγελμα που ανταποκρίνεται στην 

προσωπικότητά τους, καθώς από τις αναφορές αυτοπροσδιρίζονται ως  Ρεαλιστικοί, 

Ερευνητικοί, Διανοητικοί και Κοινωνικοί χαρακτήρες.  

Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με την ανωτέρω θεωρία, αφού ο Holland 

υποστήριζε πως το άτομο, κατά την επαγγελματική του επιλογή, προσπαθεί να ταιριάξει 

τα χαρακτηριστικά του με το κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον και μέσα από το 

συνταίριασμα αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερη σταθερότητα, επιτυχία και 

ικανοποίηση (στο Δημητρόπουλος, 2004). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των καθηγητών, τα εξωγενή κίνητρα που σχετίζονται 

με το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, την αγορά εργασίας, την 

επαγγελματική ασφάλεια, τη σιγουριά και το γόητρο δεν φαίνονται κυρίαρχα στην μελέτη 

περίπτωσης που παρουσιάζεται, καθώς συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά απόκρισης.  
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Σημειώνουμε αναφορές: «Εκπαιδευτικό πρότυπο είχα από τους σημαντικούς άλλους 

όπου δεν ήταν συγγενής ή γονέας αλλά ήταν ο πνευματικός πατέρας», «Υπάρχει εργασιακή 

ανασφάλεια γιατί στις μικρές βαθμίδες δεν είσαι μόνιμος», «Σταθερή δουλειά καθόλου γιατί 

είχα σταθερή και μόνιμη δουλειά και ήρθα σε θέση με θητεία», «εκπαιδευτικό πρότυπο είχα 

το δάσκαλό μου», «το επάγγελμα των γονέων με επηρέασε για τις σπουδές, όχι για το 

επάγγελμα του πανεπιστημιακού» «Επαγγελματική αποκατάσταση; Δεν ισχύει πια», «Το 

επάγγελμα καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, από την άποψη των κοινωνικών επαφών και όχι 

του κοινωνικού γοήτρου», «Εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση; Δεν είναι εύκολη. Το 

επάγγελμα έχει σταδιακή εξέλιξη. Βέβαια όταν κάνεις διδακτορικό μπαίνεις στην σκέψη για 

ακαδημαϊκή κατεύθυνση, αλλά είναι και να σου προκύψει, να υπάρχουν θέσεις. Τότε ήταν 

πιο εύκολο». 

Αντίθετα, τα εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με την προσφορά, τη γνώση, την 

έρευνα και το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, είναι αυτά που ώθησαν την πλειοψηφία των 

καθηγητών στο να εισέλθουν στο επάγγελμα του ακαδημαϊκού.  

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη θεωρία του 

Maslow, γιατί αναδεικνύουν πως για έναν πανεπιστημιακό, πέρα από τις πρωταρχικές του 

ανάγκες για επιβίωση και ασφάλεια, είναι απαραίτητη και μεγάλης σημασίας η ύπαρξη 

εσωτερικών κινήτρων, τα οποία ικανοποιούν το αίσθημα της ατομικής ολοκλήρωσης.  

Από τις αποκρίσεις των καθηγητών, παρατηρείται μια συνάρτηση ανάμεσα στις 

ανάγκες που καλύπτει το ακαδημαϊκό επάγγελμα και τα κίνητρα επιλογής, γιατί και στις 

δύο περιπτώσεις κυριαρχούν τα εσωτερικά κίνητρα και οι εσωτερικές ανάγκες όπως η 

διδασκαλία, η επαφή με νέους, η έρευνα, οι κοινωνικές ανάγκες, η αυτοανάπτυξη, η 

αυτοεκτίμηση και η γνώση.  

Εστιάζοντας στη θεματική ανάλυση και τα ερευνητικά δεδομένα, διαπιστώνονται 

αντιθέσεις, διαφοροποιήσεις και ασυμφωνίες μεταξύ των σημαινόντων εντός του ιδίου 

δείγματος. Σύμφωνα με τον Fiske (1990, σελ.58), «η έννοια της μονάδας που επιλέγουμε 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σημασία αυτών που δεν επιλέχθηκαν. Όπου δηλαδή 

υπάρχει επιλογή, υπάρχει και σημασία και η σημασία όσων επιλέγονται καθορίζεται από τη 

σημασία αυτού που δε χρησιμοποιήθηκε», αυτό δηλαδή που οι σημειωτιστές αναφέρουν ως 

«απουσία». 

Παραπέμποντας και συζητώντας το κείμενο των Καραδήμα (2012) «Πανεπιστήμια 

και Πανεπιστημιακοί: Πέντε μύθοι και μία πραγματικότητα» και με βάση τα αποτελέσματα 

από την μελέτη περίπτωσης για τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος, κατανοούμε ότι 
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οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι άνθρωποι καταξιωμένοι που τους ενδιαφέρει η έρευνα 

και η διδασκαλία και όχι η προβολή.  

Οι Πανεπιστημιακοί επίσης, αγαπούν και απολαμβάνουν το επάγγελμά τους, παρά 

τον φόρτο εργασίας που επωμίζονται από το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο με 

τις πολλαπλές πτυχές που αυτό εμφανίζει.  

Το κενό στην οικονομική υποστήριξη για έρευνα, που αναφέρθηκε από τους 

πανεπιστημιακούς, διασταυρώνεται και από απόψεις άλλων καθηγητών: «η ανοδική 

πορεία του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συνεχείς 

διεθνείς διακρίσεις των μελών του, επισφραγίζουν το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιό μας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες 

λειτουργίας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δυσχεραίνουν ολοένα και 

περισσότερο….. Και ευελπιστούμε στην υποστήριξη της Πολιτείας», (θέση του πρύτανη του 

Α.Π.Θ. Π. Μήτκα), «Είκοσι χρόνια στο πανεπιστήμιο έμαθα ότι το πανεπιστήμιο της 

γνώσης δεν μετατρέπεται σε επιχειρησιακό. Το πανεπιστήμιο απομονώνεται ακόμη 

περισσότερο από την παραγωγή και θα απευθύνεται στο εξής μόνο σε ερευνητές» (λόγια του 

καθηγητή Σ. Βούγια στην Καθημερινή). Επίσης ο Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης δηλώνει 

«Αν ήμασταν μάλιστα ρεαλιστές θα χρηματοδοτούσαμε έρευνα με συμμετοχή πολιτείας, 

επαγγελματικών φορέων και AEI για τον προγραμματισμό των πτυχίων με ορίζοντα 10ετίας» 

(Κωστοπούλου, 2017 και Τερλεξής, 2003). 

Οι σχετικές αναφορές καθηγητών του ΠΔΜ είναι λίγες: «υπάρχει έλλειψη επαρκούς 

στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας για δυνατότητες έρευνας, υποστήριξης φοιτητών κ.λπ.», 

«είμαι δυσαρεστημένος από τις μειωμένες κρατικές παροχές, όχι μόνο οικονομικές αλλά και 

στις ερευνητικές δυνατότητες εξαιτίας της μη οργανωμένης δομής του κράτους» «με 

δυσαρεστούν οι συνθήκες εργασίες, όπως για παράδειγμα οι υποδομές, οι ελλιπείς 

χρηματοδοτήσεις, η γραφειοκρατία» «η οικονομική ύφεση δεν μας αφήνει να κινηθούμε 

όπως θέλουμε σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών, συνεδρίων, επισκέψεων στο εξωτερικό 

κ.λπ.», «υπάρχουν περιορισμοί σε χρόνο και χρήμα για έρευνα». 

Οι αναφορές στην οικονομική κρίση είναι επίσης λιγοστές: «αρκετά ικανοποιημένη 

από τις απολαβές, σε σχέση με την κατάσταση και όχι σε σχέση με τη δουλειά», «δεν είμαι 

ευχαριστημένος από τις απολαβές αλλά σε σχέση με τις συνθήκες, ο μισθός μας δεν είναι 

ιδιαίτερα χαμηλός», «από τις απολαβές είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί ντρέπομαι το 

σύνολο», «αρκετά ικανοποιημένος από τις απολαβές, σε σχέση με την κατάσταση που 

επικρατεί», «οι απολαβές είναι ικανοποιητικές σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγω κρίσης». 
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Παρατηρούμε ότι οι έμφυλες διαπιστώσεις αναφέρονται μόνο σε ζητήματα 

ωραρίου και αγάπης προς τη διδασκαλία των νέων ανθρώπων, με τις γυναίκες να 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά στα πεδία αυτά. 

 Σχετικές αναφορές γυναικών πανεπιστημιακών: «Καλύπτει την ανάγκη για επαφή 

και επικοινωνία με νέους ανθρώπους», «Μου αρέσει να διδάσκω και εδώ το κάνω με τις 

καλύτερες συνθήκες» «οι βαθμοί ελευθερίας στο ωράριο είναι πολύ σημαντικοί», «μου 

αρέσει η διδασκαλία ………….. και ο χρόνος εργασίας είναι ευέλικτος», «πέραν της 

διδασκαλίας, είμαι ευχαριστημένη ……….. για την επικοινωνία με τους φοιτητές», «είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένη για την ευελιξία του ωραρίου», «μου προσφέρει ……. επικοινωνία 

με νέους και ελεύθερο ωράριο», «με ευχαριστεί η διδασκαλία, η συναναστροφή με νέους 

ανθρώπους και με γοητεύει η κοινωνική αναγνώριση», «ανανεώνομαι μέσα από την 

επικοινωνία με νέους ανθρώπους», «είμαι ικανοποιημένη γιατί διδάσκω και έχω επαφή με 

φοιτητές», «είμαι σε επαφή με νέους ανθρώπους και έχω τη δυνατότητα να διευρύνω τους 

ορίζοντές τους», καταδηλώνουν το παραδοσιακό πρότυπο της αγάπης προς τους νέους και 

τα παιδιά από τις γυναίκες. 

Απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα, συνολικά, διαπιστώνουμε ότι τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από 

προηγούμενες μελέτες, οι οποίες κατέγραψαν ότι τα εσωτερικά και αλτρουιστικά κίνητρα 

διαδραματίζουν ακόμη κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή ακαδημαϊκής καριέρας (Schraufnagel 

& Rezler, 1986, Goswami & Dwivedi, 2011).  

Στη σημείο αυτό και βάσει των αποτελεσμάτων, απαντάται το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα που σχετίζεται με τη διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την 

επαγγελματική επιλογή των καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: 

Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ. φαίνεται να 

παρακινήθηκε προς το ακαδημαϊκό επάγγελμα από εσωτερικούς και αλτρουιστικούς 

λόγους, όπως κοινωνική προσφορά, απόκτηση και διάχυση της γνώσης, εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον/διδασκαλία και έρευνα.  

Ωστόσο, εξωγενείς παράγοντες, όπως το ευέλικτο ωράριο, σταθερή δουλειά, 

κοινωνικό γόητρο και απολαβές, αν και σε μικρότερο βαθμό, αποτέλεσαν και αυτοί 

κριτήριο στην επιλογή τους. Όσον αφορά παράγοντες που σχετίζονται με εκπαιδευτικά 

πρότυπα, παρότρυνση από το περιβάλλον και εύκολη αποκατάσταση, φαίνεται πως δεν 

κυριαρχούν στις επιλογές.  

Παραπέμποντας και πάλι στην έκθεση της OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development), που αφορά τα κίνητρα για την επιλογή της διδασκαλίας 
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ως επάγγελμα, παρατηρείται πως τα κίνητρα των καθηγητών της παρούσας μελέτης 

συνάδουν με αυτά των ανεπτυγμένων χωρών, δηλαδή με τα αλτρουιστικά και ενδογενή 

κίνητρα (στο Yüce et al, 2013).  

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά στην επίδραση που ασκεί 

το οικογενειακό περιβάλλον, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων. Δεν 

παρατηρείται, δηλαδή, μια άμεση επίδραση μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν στην 

οικογένεια και την επαγγελματική πορεία των καθηγητών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το επάγγελμα των γονέων, εξαιρουμένης της οικιακής 

εργασίας, που αποτελεί την πλειοψηφία του επαγγέλματος της μητέρας, το 21,62% των 

γονέων ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το 17,57% το επάγγελμα του 

εμπόρου/ελεύθερου επαγγελματία και ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα σώματα 

ασφαλείας και ο στρατός. Παρατηρείται, δηλαδή, πως ενώ πρόκειται για επαγγέλματα με 

σχετικά υψηλό κοινωνικοοικονομικό status - παράγοντας που πολλές φορές καθορίζει τις 

εκπαιδευτικές/επαγγελματικές επιλογές και φιλοδοξίες - εντούτοις, δεν αναφέρθηκε από 

την πλειοψηφία των καθηγητών ως παράγοντας επιρροής στην επαγγελματική τους 

επιλογή (72,97%).  

Οφείλουμε, ωστόσο, να μην παραλείψουμε την αναφορά και σε ένα μικρότερο 

ποσοστό του δείγματος (24,32%), το οποίο δηλώνει επηρεασμένο από το επάγγελμα των 

γονέων. 

Όσον αφορά την καταγωγή των γονέων, δεν μπορούν να εξαχθούν σαφείς 

διαπιστώσεις για την επιρροή της στην επαγγελματική επιλογή, καθώς οι πληροφορίες από 

τα δεδομένα της έρευνας δεν επαρκούν.  

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών, το 35,14% των πατέρων 

και το 24,32% των μητέρων έχει ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Θα μπορούσε, λοιπόν, να 

υποθέσει κανείς, πως ένα μεγάλο ποσοστό των καθηγητών κληρονόμησε το λεγόμενο 

«μορφωτικό κεφάλαιο», το οποίο, σύμφωνα με τον Bourdieu (1986), αποτελεί παράγοντα 

επιτυχίας. Ωστόσο, στις απαντήσεις των ερωτώμενων προκύπτει ότι, τόσο το 

«εκπαιδευτικό πρότυπο» όσο και η  «παρότρυνση από το περιβάλλον» δεν αποτέλεσαν 

βασικό παράγοντα επιρροής (λίγο έως καθόλου απάντησε το 59,46%). 

Ήταν τελικά συνειδητή επιλογή και κατά πόσο δικαιώθηκαν από αυτή; 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των καθηγητών, διαφαίνεται ότι η εισαγωγή στο 

ακαδημαϊκό επάγγελμα υπήρξε συνειδητή επιλογή, αφού, για την  πλειοψηφία αυτών, η 
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επιλογή έγινε μετά τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές (83,78%) και ενώ αρκετοί εξ 

αυτών υπήρχαν ήδη επαγγελματικά στην εκπαίδευση. 

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται, εάν λάβουμε υπόψη: α) το ποσοστό των 

καθηγητών, οι οποίοι δεν θα επέλεγαν άλλο επάγγελμα (83,78%) και β)  το ποσοστό 

αυτών που είναι ευχαριστημένοι από το επάγγελμα (αρκετά έως απόλυτα 86,49%).    

Τα υψηλά αυτά ποσοστά συνάδουν και με τις αποκρίσεις των ερωτηθέντων 

σχετικά με τις ανάγκες που καλύφθηκαν από το ακαδημαϊκό επάγγελμα. Τόσο οι 

εσωτερικές ανάγκες (αυτοανάπτυξη, αυτοεκτίμηση, διδασκαλία, προσδοκίες, επαφή με 

νέους), όσο και οι ανάγκες της καθημερινότητας (κοινωνικές, ασφάλειας, επιβίωσης), 

φαίνεται πως, για την πλειοψηφία των καθηγητών, έχουν καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η 

κάλυψη λοιπόν των αναγκών αυτών, όπως είναι φυσικό, οδηγεί και στην ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από το επάγγελμα του ακαδημαϊκού. (Κυρίαρχοι λόγοι ικανοποίησης: έρευνα, 

διδασκαλία, επαφή με νέους, αυτοεξέλιξη – αυτοανάπτυξη, ωράριο, αυτονομία, γνώσεις, 

κοινωνική προσφορά, κύρος, αποδοχές).  

Μελετώντας συνδυαστικά, τους παράγοντες που επέδρασαν στην επιλογή του 

επαγγέλματος με τους λόγους ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτό, παρατηρείται πως 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. Δηλαδή, παράγοντες που φαίνεται ότι παρακίνησαν τους 

καθηγητές της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ. στο επάγγελμα του ακαδημαϊκού 

συμφωνούν με τους λόγους ικανοποίησης. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως, η επιλογή των καθηγητών να εισέλθουν επαγγελματικά στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση δικαιώθηκε.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει αναφορά και σε πτυχές του επαγγέλματος του 

πανεπιστημιακού, οι οποίες συμβάλουν στη δυσαρέσκεια των καθηγητών. Οι κυρίαρχοι 

λόγοι δυσαρέσκειας που καταγράφηκαν αφορούν στις συναδελφικές σχέσεις/κλίμα, στις 

αποδοχές, στο φόρτο εργασίας, στη γραφειοκρατία και στις μειωμένες κρατικές παροχές.  

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως στην Ελλάδα της κρίσης, παρά τις όποιες δυσκολίες 

στο επάγγελμα αυτό, ακόμα και μέσα σε αρνητικό κλίμα, η φυσιογνωμία του 

πανεπιστημιακού «δασκάλου» διαμορφώνεται με γνώμονα την αγάπη του για τη 

διδασκαλία, την επαφή με τους νέους ανθρώπους και το πάθος για το ακαδημαϊκό 

επάγγελμα, το οποίο υπήρξε, για τα μέλη ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ., μια 

συνειδητή επιλογή που καλύπτει τις ανάγκες τους, τους ικανοποιεί και δικαιώνει την 

απόφασή τους να εισέλθουν επαγγελματικά στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φόρμα – Οδηγός Συνέντευξης (Interview guide) 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΩΝ 

Φύλο:    Άνδρας   □  Γυναίκα  □    Δεν απαντώ  □ 

Ηλικία (προαιρετικά): 

Τόπος καταγωγής:  

Βαθμίδα: 

 

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Β1. Καταγωγή γονέων: Πατέρας: Πόλη □ Κωμόπολη □ Χωριό □ Δεν απαντώ □ 

                                            Μητέρα:  Πόλη □ Κωμόπολη □ Χωριό □ Δεν απαντώ □ 

Β2. Σπουδές γονέων:  Πατέρας   ΧΕ  □   ΥΕ  □ ΔΕ  □ ΑΕΙ  □ Master +  □ 

                   Μητέρα   ΧΕ  □   ΥΕ  □ ΔΕ  □ ΑΕΙ  □ Master +  □ 

Β3. Επάγγελμα γονέων 

          Πατέρας :                                                                 Μητέρα:  

 

Β4. Πρωτότοκο  τέκνο:  Ναι □ Άλλο (π.χ. 2ο) : ...................... 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

1. Θα θέλατε άλλο επάγγελμα: Ναι  □ Όχι   □  

   Εάν ναι, ποιο και γιατί; 

   ............................................................................................................. 
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2. Το επάγγελμα του πατέρα ή της μητέρας επηρέασε την επιλογή σας; 

Ναι  □ Όχι   □ 

Σχόλια: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Είστε ευχαριστημένος/η από τις απολαβές;  

 

 

 

Σχόλια: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

     4. Είστε ευχαριστημένος/η από το χρόνο εργασίας – ωράριο; 

           
 

Σχόλια: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Ποιοι οι λόγοι επιλογής του επαγγέλματος;  (Απαντήστε ανάλογα με το βαθμό 

συμφωνίας στις παρακάτω θέσεις): 

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

Εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον 
1 2 3 4 5 

Εκπαιδευτικό 

πρότυπο (γονείς, 

συγγενείς, δάσκαλοι) 

1 2 3 4 5 

Σίγουρη/σταθερή 

δουλειά 
1 2 3 4 5 

Οικονομικές 

απολαβές 
1 2 3 4 5 

Παρότρυνση από το 

περιβάλλον 
1 2 3 4 5 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

1 2 3 4 5 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

1 2 3 4 5 
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Κοινωνικό γόητρο 1 2 3 4 5 

Γνώση 1 2 3 4 5 

Κοινωνική προσφορά 1 2 3 4 5 

Εύκολη 

επαγγελματική 

αποκατάσταση 

1 2 3 4 5 

Ευέλικτο 

ωράριο/ελεύθερος 

χρόνος 

1 2 3 4 5 

Άλλο (προσδιορίστε) 

 
1 2 3 4 5 

 

 

6. Πότε επιλέξατε το επάγγελμα;  

              Δημοτικό σχολείο □   Εφηβεία  □   Αργότερα  □ 
Σχόλια: ………………………………………………………………………………………………………………. 

      

  7. Απορρίψατε οικογενειακό επάγγελμα;  Ναι  □ Όχι   □  

Σχόλια: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.  Ποιες ανάγκες καλύπτει το επάγγελμά σας;  

      (Απαντήστε ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας στις παρακάτω θέσεις): 

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

Κοινωνικές 1 2 3 4 5 

Επιβίωσης 1 2 3 4 5 

Ασφάλειας 1 2 3 4 5 

Αυτοεκτίμησης 1 2 3 4 5 

Αυτοανάπτυξης 
1 2 3 4 5 

Αγάπη για το 

επάγγελμα του 

«δασκάλου» 
1 2 3 4 5 
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Προσωπική 

επιλογή 1 2 3 4 5 

Προσδοκίες 1 2 3 4 5 

Άλλο 

 
1 2 3 4 5 

 

 

9. Είστε ευχαριστημένος/η από το επάγγελμά σας;        

 

 

   

 

10. Για ποιους λόγους είστε ευχαριστημένος/η; 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Για ποιους λόγους είστε δυσαρεστημένος/η; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

12.   Ποια χαρακτηριστικά ταιριάζουν στο προφίλ σας;  

       Ενδεικτικά  

 

 

 

Άλλα: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και τον χρόνο σας. 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Απόλυτα  

1 2 3 4 5 

Ενθουσιασμός  Οργανωτικότητα  

Γνώση  Διαλλακτική στάση  

Χιούμορ  Προσαρμοστικότητα  


