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Ευχαριστίες
Κάθε φορά που ένα μεγάλο «ταξίδι» φτάνει στο τέλος του ή ένα σημαντικό
κεφάλαιο της ζωής μας ολοκληρώνεται, έρχεται η στιγμή του απολογισμού. Η
εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, όσες θυσίες και αν απαίτησε, όσες
ψυχολογικές διακυμάνσεις και δύσκολες στιγμές και αν είχε, ήτανε ένα «ταξίδι»
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συνεισφορά στη γνώση.
Δε μένει λοιπόν παρά να ευχαριστήσω εκείνον που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία,
την προτροπή και την ώθηση για αυτό το εγχείρημα, τον επιβλέποντα της
διδακτορικής μου διατριβής. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Ιωάννη Νικολάου,
Αναπληρωτή
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του, υπήρξε καθοριστική για την πορεία μου ως σήμερα. Ευχαριστώ για όλες τις
ευκαιρίες, προκλήσεις, εισηγήσεις και «συναγερμούς» που φρόντιζε να έχω. Επίσης,
θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής μου: τον
Καθηγητή Μάνατζμεντ, Δημήτριο Μπουραντά και την Επίκουρη Καθηγήτρια
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Λήδα Παναγιωτοπούλου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών για τη στήριξή τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να πω και στο συνάδελφο Γρηγόρη Παινέση,
Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γρηγόρη σε ευχαριστώ πραγματικά για το χρόνο που
αφιέρωσες και τις γνώσεις που μοιράστηκες μαζί μου σε θέματα στατιστικής. Χάρη
στην ουσιαστική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξή σου κατάφερα να επιλύσω
σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισα κατά τη διεξαγωγή των στατιστικών
αναλύσεων και να βελτιώσω κατά πολύ την ποιότητα της έρευνάς μου.
Ευχαριστώ θερμά τους γονείς μου για τη συμπαράστασή τους σε ό,τι έχω
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διαφορετικό. Τους ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξή τους με οποιονδήποτε
τρόπο, άυλο ή υλικό, αλλά και για την αμέριστη αγάπη και υπομονή τους. Χωρίς
τους γονείς μου τα εγχειρήματά μου θα φάνταζαν πολύ πιο δύσκολα και οι
προσωπικές εμπειρίες και στιγμές μου δε θα είχαν την ίδια αξία. Το ίδιο ισχύει και
για τον αδερφό μου που συχνά, ακόμη και σιωπηλά αποτελεί έναν σημαντικό για
εμένα συμπαραστάτη.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και γνωστούς μου που αφιέρωσαν
λίγο από το χρόνο τους να συμμετέχουν σε κάποια από τις έρευνές μου. Ευχαριστώ
επίσης όλους εκείνους που με διευκόλυναν στην επίπονη διαδικασία της συλλογής
δεδομένων.

«Ο μικρός πρίγκιπας φεύγει, επιστρέφει στον πλανήτη του ανάλαφρα κι αθόρυβα,
όπως ήρθε. Πριν φύγει όμως, κάνει ένα δώρο στο φίλο του. Του χαρίζει το γέλιο των
αστεριών, τη γνώση πως τ’ αστέρια, γι’ αυτούς που ξέρουν να τα κοιτάζουν, είναι
μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας κι ομορφιάς.» Μικρός Πρίγκιπας, Αντουάν ντε ΣαιντΕξυπερύ.

Ευχαριστώ.
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Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική παρέμβαση της διδακτορικής διατριβής
γράφουν:

«Ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά για την ένεση θετικής ενέργειας που μας
είχες δώσει σε εκείνο το σεμινάριο σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και να σου
δώσω feedback ότι τελικά η ύπαρξη ελπίδας και πίστης συνδυασμένη με τη συνεχή
προσπάθεια βοηθά στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου […]. Συνέχισε, Ναντίν
μου, την καλή δουλειά και την μετάδοση θετικής ενέργειας στα νέα παιδιά που
αναζητούν εργασία στην Ελλάδα του σήμερα. Γιατί τελικά, η πίστη ότι ακόμα και σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν ευκαιρίες συνδυασμένη πάντα με
στοχευμένες ενέργειες, αργά ή γρήγορα θα φέρει αποτέλεσμα!
Θ.Θ., Ιανουάριος 2014

«Ναντίν σε ευχαριστώ πολύ για το σεμινάριό σου!!! Θέλω να σου πω πως ήταν
αρκετά αποτελεσματικό καθώς εχθές όχι μόνο έστειλα βιογραφικό αλλά με πήραν
για συνέντευξη και μετά από λίγη ώρα με πήραν για να με προσλάβουν!!! […]»
Σ.Γ., Οκτώβριος 2013

«Θέλω να μοιραστώ ένα ευχάριστο νέο και να πω για μια φορά ακόμη ''ευχαριστώ''
για

τη

στήριξη,

τον

θετικό

λόγο,

την

υποκίνηση

αλλά

και

για το ωραίο σεμινάριο για τους ανέργους που διοργανώθηκε και έδωσε
την αφορμή για έναν νέο κύκλο προσπαθειών, πιο στοχευμένων και μάλλον
πιο προσεκτικά σχεδιασμένων. Στο διάστημα που ακολούθησε του Σεμιναρίου,
ακολούθησα ακριβώς ότι ειπώθηκε […] και όλη αυτή η προσπάθεια έφερε
αποτέλεσμα […]. Με ειδοποίησαν προχθές πως ξεκινάω και είμαι πολύ χαρούμενη.»
Ε.Χ, Ιούνιος 2013
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Περίληψη
Η εννοιολογική κατασκευή του Ψυχολογικού Κεφαλαίου (Psychological Capital)
αποτελεί μια θετική ψυχολογική κατάσταση ανάπτυξης την οποία συνθέτουν οι
ψυχολογικοί πόροι της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αυτεπάρκειας και της
ανθεκτικότητας. Προηγούμενες εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό
κεφάλαιο επηρεάζει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων στην εργασία,
όπως και την εργασιακή και ακαδημαϊκή απόδοση, ενώ αποτελεί ένα εννοιολογικό
κατασκεύασμα, το οποίο είναι ανοιχτό σε αλλαγή και ανάπτυξη. Ο ρόλος του
ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας όμως, έχει μετά
βίας εξεταστεί. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να επεκτείνει τη βιβλιογραφία της
αναζήτησης εργασίας και της ανεργίας, θεωρώντας το ψυχολογικό κεφάλαιο ως
προγνωστικό παράγοντα των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας και μέσω αυτών,
των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, εξετάζει την
επίδραση της προνοητικής προσωπικότητας και της κύριας αυτό-αξιολόγησης στο
ψυχολογικό κεφάλαιο και στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας γενικότερα. Τέλος,
ακολουθώντας έναν πειραματικό σχεδιασμό, η παρούσα έρευνα εφαρμόζει, για
πρώτη φορά, το μοντέλο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο ψυχολογικό κεφάλαιο
(PCI) των Luthans et al. (2006) στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Κατά
συνέπεια, μελετάται και η επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Τα αποτελέσματα πριν και μετά σχεδιασμού παρέχουν
αρχική υποστήριξη ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, τα άτομα που έλαβαν την
εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο είχαν περισσότερες πιθανότητες να βρουν
εργασία ενώ λάμβαναν περισσότερες προτάσεις για εργασία. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης μοντέλων δομικών εξισώσεων υποστηρίζουν ότι η προνοητική
προσωπικότητα και η κύρια αυτό-αξιολόγηση προβλέπουν το ψυχολογικό κεφάλαιο
και μέσω αυτού τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Το ψυχολογικό κεφάλαιο
μέσω των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό
των συνεντεύξεων και προσφορών εργασίας που λαμβάνουν τα άτομα, καθώς και
αν αποκτούν εργασία. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας δε δείχνουν μόνο το
σημαντικό ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας
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αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές που έχουν αυτά για τα άτομα που αναζητούν
εργασία και τους συμβούλους καριέρας.

Λέξεις-κλειδιά: ψυχολογικό κεφάλαιο, συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας,
εκπαίδευση ψυχολογικού κεφαλαίου, αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας,
προνοητική προσωπικότητα, κύρια αυτό-αξιολόγηση
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Abstract
The construct of Psychological Capital (PsyCap) describes an individual’s positive
psychological state of development consisting of the psychological resources of
hope, optimism, efficacy, and resilience. PsyCap has been empirically demonstrated
in the research literature to be related to employee attitudes and behaviors, work
and academic performance, and also to be subject to development and change.
However, hardly any attention has been given to the role of PsyCap in the job
seeking context. This study aims to extend the job search and unemployment
literature by considering PsyCap as a predictor of job search behaviors and through
them, to job search outcomes. It also examines the influence of proactive personality
and core self-evaluation on PsyCap and the job seeking process in general. Finally,
following a quasi experimental design, the present study explores for the first time
whether job seekers’ PsyCap can be developed through Luthans et al. (2006) PsyCap
intervention (PCI) model. The impact of PsyCap training intervention on the job
seeking process is examined as well. Results from the pretest, posttest design
provide initial support that job seekers’ PsyCap can be positively affected by a
training intervention. Participants in the PsyCap training were more likely to find a
job while they received more job offers. Structural Equation Modeling analyses
provide support that proactive personality and core self-evaluation predict PsyCap,
which in turn, predicts job search behaviors. PsyCap is also shown to be a predictor
of job search behaviors which in turn predict the number of interviews and job
offers, and the employment status. Consequently, the results not only indicate the
important role of PsyCap in the job seeking process, but also have important
implications for job seekers and career counselors.

Keywords: psychological capital, job search behaviors, PsyCap training, job search
outcomes, proactive personality, core self-evaluations
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Εισαγωγή
Η ανεύρεση εργασίας στη σύγχρονη εποχή συνιστά μια ιδιαιτέρως δύσκολη
διαδικασία. Τα ποσοστά της ανεργίας τα τελευταία χρόνια τείνουν είτε να
αυξάνονται είτε να παραμένουν σχετικά υψηλά ως αποτέλεσμα της οικονομικής
κρίσης, ιδίως εντός της Νότιας Ευρώπης. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος αριθμός
ατόμων παγκοσμίως έχει βρεθεί αντιμέτωπος με το ρίσκο της ανεργίας την
τελευταία επταετία, ενώ στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων ακόμη την
αντιμετωπίζει.
Η βιβλιογραφία της ανεργίας υποστηρίζει ότι η ψυχική υγεία επηρεάζεται αρνητικά
από την ανεργία καθώς τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή εμφανίζουν χαμηλότερα
επίπεδα ευεξίας, κατάθλιψη, κ.λπ. Μέχρι σήμερα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις
αρνητικές πτυχές της ανεργίας κάτι που είναι απόλυτα κατανοητό δεδομένων των
απογοητεύσεων και των απορρίψεων που συχνά αντιμετωπίζουν τα άτομα όταν
αναζητούν εργασία. Παρ’ όλα αυτά η εστίαση στις αρνητικές επιδράσεις της
ανεργίας δε μας βοηθά να αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε τις θετικές πτυχές
που μπορεί να διευκολύνουν την αναζήτηση εργασίας και τελικά την εύρεση
εργασίας. Η βασική ιδέα της παρούσας έρευνας είναι να υιοθετήσουμε μια θετική
προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας εστιάζοντας στην εκμετάλλευση των δυνατών
σημείων του ατόμου και των ταλέντων του. Με άλλα λόγια, αντί να
επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναζητούν
εργασία, προτείνουμε να υιοθετήσουμε την οπτική της θετικής ψυχολογίας στην
αναζήτηση εργασίας και να εστιάσουμε στις ευκαιρίες που προσφέρει η σωστή
διαχείριση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
Ειδικότερα, από τη στιγμή που η έρευνα γύρω από την ανεργία και την αναζήτηση
εργασίας έχει επικεντρωθεί στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο (Wanberg,
Hough, & Song, 2002), προτείνουμε να μελετηθεί και η επίδραση του ψυχολογικού
κεφαλαίου στην αναζήτηση εργασίας. Διότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει το
άτομο την απώλεια / μη εύρεση εργασίας και κατά συνέπεια τη διαδικασία
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αναζήτησης εργασίας χρειάζεται εκτός από δεξιότητες και κοινωνικό δίκτυο, ψυχική
αντοχή και θετική διάθεση, ένα θετικό ψυχικό πόρο όπως το ψυχολογικό κεφάλαιο.

Στόχοι Έρευνας
Καταρχήν αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διαδικασία αναζήτησης
εργασίας. Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τα
άτομα αναζητούν εργασία, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (π.χ.,
προσωπικότητα, ατομικές

διαφορές) και

οδηγεί

σε

θετικά

ή

αρνητικά

αποτελέσματα (π.χ., αριθμός συνεντεύξεων, εύρεση εργασίας). Η βασική ιδέα είναι
ότι, εφόσον η θετική ψυχική υγεία και οι θετικές στάσεις οδηγούν σε θετικές
συμπεριφορές και αποτελέσματα, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας θα μπορούσε
να ενισχυθεί από θετικές ψυχολογικές στάσεις όπως η ελπίδα, η αισιοδοξία, η
ανθεκτικότητα και η αυτεπάρκεια, τα τέσσερα «συστατικά» του ψυχολογικού
κεφαλαίου. Άλλωστε προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν τη σχέση αυτών των
θετικών μεταβλητών με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (e.g., R. Kanfer,
Wanberg, & Kantrowitz, 2001; Moorhouse & Caltabiano, 2007). Για παράδειγμα, η
αυτεπάρκεια επηρεάζει τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της αναζήτησης
εργασίας, η αισιοδοξία και η ελπίδα μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές για τα
άτομα που αναζητούν εργασία σε μια περίοδο που οι ευκαιρίες είναι
περιορισμένες, και τέλος, η ανθεκτικότητα, ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη
στους υποψηφίους ώστε να ανακάμπτουν και να ξεπερνούν τα εμπόδια και τις
αντιξοότητες που συχνά ενέχει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Με άλλα λόγια, εισηγούμαστε την εξέταση του ψυχολογικού κεφαλαίου ως ένα
παράγοντα που μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Από τη
στιγμή που το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει βρεθεί να σχετίζεται με την εργασιακή και
ακαδημαϊκή απόδοση και τις θετικές στάσεις και συμπεριφορές, θεωρούμε ότι
μπορεί να αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τα άτομα που αναζητούν εργασία,
ιδίως σε καιρό οικονομικής κρίσης. Η έρευνά μας λοιπόν επιδιώκει να επεκτείνει τη
βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας και της ανεργίας, θεωρώντας το
ψυχολογικό κεφάλαιο ως προγνωστικό παράγοντα των συμπεριφορών αναζήτησης
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εργασίας και μέσω αυτών, των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας. Επιπλέον, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της επίδρασης
δύο σημαντικών, για τα άτομα που αναζητούν εργασία, ατομικών διαφορών
(προνοητική προσωπικότητα και κύρια αυτό-αξιολόγηση) στο ψυχολογικό κεφάλαιο
και τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας γενικότερα.
Τέλος, βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση μιας εκπαιδευτικής
παρέμβασης στο ψυχολογικό κεφάλαιο στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας.
Επίσης, θα εξεταστεί η επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις συμπεριφορές
και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, το
ψυχολογικό κεφάλαιο έχει αναγνωριστεί ως μια θετική ψυχική / πνευματική
κατάσταση η οποία είναι ανοιχτή σε αλλαγή και ανάπτυξη (F. Luthans et al., 2006).
Η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
κυρίως στα πλαίσια της εργασίας. Έχει επιχειρηθεί δηλαδή η αύξηση των επιπέδων
του ψυχολογικού κεφαλαίου μέσω σύντομων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε
άτομα που εργάζονται σε διάφορους οργανισμούς και έχει μελετηθεί η σχέση του
με την απόδοση τους (e.g., F. Luthans, Avey, Avolio, & Peterson, 2010). Μάλιστα,
πρόσφατα

πραγματοποιήθηκε

επιτυχώς

η

ανάπτυξη

του «ακαδημαϊκού»

ψυχολογικού κεφαλαίου σε φοιτητές σχολής διοίκησης επιχειρήσεων (Brett C
Luthans, Luthans, & Avey, 2013). Επιδιώκοντας να επεκτείνουμε τη βιβλιογραφία
του ψυχολογικού κεφαλαίου θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε την εκπαιδευτική
παρέμβαση των Luthans et al. (2006) στο ψυχολογικό κεφάλαιο στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας.

Ερευνητική Προσέγγιση και Μέθοδοι
Ποιό είναι λοιπόν το πλαίσιο εκείνο όπου θα μπορούσε να εξεταστεί η αναπτυξιακή
πλευρά του ψυχολογικού κεφαλαίου; Ένας πειραματικός σχεδιασμός, όπου
συλλέγονται δεδομένα για τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου πριν και μετά
την εκπαιδευτική παρέμβαση. Ειδικότερα, προκειμένου να εξετάσουμε την
ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας,
δημιουργήσαμε δύο ομάδες, μια όπου τα άτομα που αναζητούσαν εργασία έλαβαν
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την εκπαιδευτική παρέμβαση του ψυχολογικού κεφαλαίου (πειραματική ομάδα) και
μια όπου τα άτομα που αναζητούσαν εργασία έλαβαν μια εκπαίδευση σχετική με
τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, χωρίς όμως την οπτική της θετικής ψυχολογίας
(ομάδα ελέγχου). Για να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης,
μετρήσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου λήφθηκαν και από τις δύο ομάδες πριν και
μετά την εκπαίδευση.
Στόχος της παρούσας μελέτης όμως δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του ψυχολογικού
κεφαλαίου σε ένα νέο πλαίσιο. Συν τοις άλλοις επιδιώκουμε να εξετάσουμε κατά
πόσον η εκπαιδευτική παρέμβαση επηρέασε τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας
αλλά και γενικότερα το ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου σε αυτή. Για την εξέταση
αυτού του ερευνητικού ερωτήματος δημιουργήσαμε και μια δεύτερη ομάδα
ελέγχου στην οποία τα άτομα που συμμετείχαν αναζητούσαν εργασία αλλά δεν
είχαν λάβει καμία εκπαίδευση. Η συλλογή των δεδομένων από αυτήν την ομάδα και
την πειραματική ομάδα έγινε σε δύο φάσεις. Στην έναρξη της έρευνας, όπου
μετρήθηκαν οι ατομικές διαφορές, το ψυχολογικό κεφάλαιο και οι συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και τρεις μήνες μετά, όπου μετρήθηκαν οι συμπεριφορές και
τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
Τέλος, προκειμένου να εξετάσουμε τις υποθέσεις της έρευνας πραγματοποιήσαμε
μια σειρά στατιστικών αναλύσεων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε
αναλύσεις όπως η ανάλυση διακύμανσης, t-tests και ανάλυση συνδιακύμανσης
μέσω του προγράμματος SPSS 20, ώστε να εξετάσουμε την αναπτυξιακή πτυχή του
ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Ενώ για τον έλεγχο
των υποθέσεων σχετικά με το ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία Μοντελοποίησης Δομικών
Εξισώσεων (SEM) καθώς και την πολυ-ομαδική ανάλυση με τη διαδικασία εκτίμησης
του AMOS 20. Βεβαίως, οι διερευνητικές και επιβεβαιωτικές αναλύσεις παραγόντων
προκειμένου να εκτιμηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιμάκων μέτρησης
των δομών της εν λόγω μελέτης είχαν προηγηθεί.
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Περιγραφή Κεφαλαίων Διδακτορικής Διατριβής
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να γίνει μια σύντομη περιγραφή των
κεφαλαίων της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο Μέρος Α’ πραγματοποιείται
η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της αναζήτησης εργασίας. Αρχικά, στο Κεφάλαιο
1 παρουσιάζεται η σημασία της εργασίας στη ζωή του ατόμου και η εκτεταμένη
ανεργία των τελευταίων ετών, ώστε να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα της
αναζήτησης εργασίας στη σύγχρονη εποχή. Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στα
θεωρητικά πλαίσια μέσα στα οποία έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα η αναζήτηση
εργασίας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την τελευταία ως διαδικασία.
Ενώ τα θεωρητικά πλαίσια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας ακολουθεί η σε
βάθος ανάλυση της έννοιας της αναζήτησης εργασίας στο Κεφάλαιο 3. Ειδικότερα,
σε αυτό το κεφάλαιο μελετώνται τα μοντέλα αλλαγής στη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας και ορίζονται οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, όπως
αυτές συναντώνται στη σχετική βιβλιογραφία. Δε λείπουν οι αναφορές σε
προηγούμενες εμπειρικές έρευνες υποδεικνύοντας τη σχέση των συμπεριφορών
αναζήτησης εργασίας με τους προγνωστικούς παράγοντες και τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Διεξοδικότερη συζήτηση των προγνωστικών
παραγόντων και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας γίνεται
στο Κεφάλαιο 4 όπου αναλύονται τόσο οι κατηγορίες των παραγόντων που
προβλέπουν τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας όσο και τα αποτελέσματα που
μπορεί να έχει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ειδική μνεία γίνεται στις
ατομικές

διαφορές

που αποτελούν

αντικείμενο

έρευνας

της

παρούσας

διδακτορικής διατριβής και πιο συγκεκριμένα, στην έννοια και το ρόλο αυτών στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Στη συνέχεια, έχοντας συζητήσει και κατανοήσει
πλήρως την αναζήτηση εργασίας και τους επί μέρους μηχανισμούς της, το
ενδιαφέρον μας στρέφεται στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία αναζήτησης
εργασίας και τα αποτελέσματά της. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας και την
αποτελεσματικότητα τους. Αν και συναντάται μια πληθώρα εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων στην αναζήτηση εργασίας, δε φαίνεται να υιοθετούν την προσέγγιση
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
της θετικής ψυχολογίας. Κατά συνέπεια, το Κεφάλαιο 6 αφιερώνεται στη θετική
ψυχολογία και τα θετικά αποτελέσματα που αυτή επιφέρει. Στο ίδιο πλαίσιο
εξετάζεται το ψυχολογικό κεφάλαιο και η ανάπτυξη του μέσα από εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις σε εργαζόμενους και φοιτητές ενώ προτείνεται η ανάπτυξη του στην
περίπτωση των ατόμων που αναζητούν εργασία. Κλείνοντας, στο Κεφάλαιο 7
συνοψίζονται τα βασικότερα σημεία της βιβλιογραφίας με σκοπό να τεκμηριωθεί το
θεωρητικό μας μοντέλο και να διατυπωθούν οι υποθέσεις της έρευνας.
Το Μέρος Β’ της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορά στην εμπειρική έρευνα
που πραγματοποιήθηκε. Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της
έρευνας. Περιγράφεται το δείγμα και η μέθοδος συλλογής των δεδομένων. Γίνεται
σύντομη αναφορά στη διαδικασία της εκπαιδευτικής παρέμβασης και τον τρόπο
που

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας. Επίσης, αναφέρονται τα

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος μέτρησης των
εξαρτημένων

και

ανεξάρτητων

μεταβλητών.

Μάλιστα,

προκειμένου

να

προσδιοριστεί η εγκυρότητα των μετρήσεων λαμβάνει χώρα μια σειρά από
προπαρασκευαστικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν από την εξέταση των
ελλειπουσών τιμών μέχρι τη διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται οι στατιστικές αναλύσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο
Κεφάλαιο 9 πραγματοποιείται η ανάλυση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η
ανάλυση των δομικών εξισώσεων και η πολύ-ομαδική ανάλυση για τον έλεγχο των
υποθέσεων της έρευνας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 γίνεται μια προσπάθεια
συζήτησης των αποτελεσμάτων της έρευνας με σκοπό τη σύνοψη των ευρημάτων.
Με άλλα λόγια, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας καθώς και οι
περιορισμοί αυτής, ενώ παρέχονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.
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Κεφάλαιο 1: Εργασία, Απασχόληση & Ανεργία Σήμερα
Η εργασία είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες πτυχές της ζωής του
ατόμου. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ίσως μέρος της ενήλικης ζωής του ενώ
μπορεί να επηρεάσει από τη συναισθηματική του κατάσταση μέχρι την εκτίμηση
που έχει το άτομο στον εαυτό του και λαμβάνει από τους γύρω του. Γιατί είναι όμως
τόσο σημαντική η εργασία στη ζωή μας; Τι είναι αυτό που την καθιστά βασικό θέμα
συζήτησης και προβληματισμού για το άτομο και τη διεθνή βιβλιογραφία; Η
εργασία, είτε είναι χειρωνακτική είτε πνευματική, ασκείται με στόχο την παραγωγή
ενός χρήσιμου αποτελέσματος. Μέσα από την εργασία του το άτομο δημιουργεί,
προσφέρει στην κοινωνία και παράγει πολιτισμό. Από την άλλη, είναι ένα μέσο
επιβίωσης

και

κοινωνικής

καταξίωσης. Δεν

είναι

λίγα

τα

άτομα

που

αυτοπροσδιορίζονται από την εργασία τους ή / και αυτοπραγματώνονται μέσα από
αυτήν.
Η σημασία της εργασίας για τον άνθρωπο φαίνεται από τους τομείς της ζωής του
που επηρεάζει. Καταρχάς, η εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον οικονομικό /
υλικό τομέα. Αποτελεί το μέσο κάλυψης των βιοποριστικών αναγκών του ατόμου,
του παρέχει οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια ενώ ικανοποιεί τις υλικές του
ανάγκες. Επιπλέον επηρεάζει τη φυσική και ψυχική του υγεία. Μέσα από την
εργασία, το άτομο αισθάνεται εσωτερική ικανοποίηση και πληρότητα καθώς
υλοποιεί προσωπικούς στόχους και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, ενώ η
κοινωνική καταξίωση και αποδοχή που λαμβάνει το γεμίζει με αυτοπεποίθηση και
σιγουριά. Επίσης, μέσα από την εργασία του το άτομο κοινωνικοποιείται,
αναπτύσσεται και εξελίσσεται, καθώς στο χώρο εργασίας το άτομο έρχεται σε
επαφή και επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, αναλαμβάνει καθήκοντα που το
κάνουν να ξεχνά για λίγο δυσκολίες που ενδέχεται να βιώνει, παρατηρεί, μαθαίνει
και επεξεργάζεται.
Με δυο λόγια, η εργασία δεν είναι απλά το μέσο για τη βιολογική επιβίωση του
ανθρώπου. Αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που εξασφαλίζει την αποδοχή του
ατόμου από τους γύρω του, τη διαφοροποίηση του από αυτούς αλλά και την
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εκπλήρωση των αναγκών του. Δεν μας προξενεί εντύπωση λοιπόν η προσοχή που
λαμβάνει στη βιβλιογραφία η ανεργία, η κατάσταση δηλαδή της «μη εργασίας» και
ο τρόπος αντιμετώπισης της, από τη στιγμή που η εργασία είναι μια τόσο σημαντική
πτυχή της ζωής του ανθρώπου.

1.1 Ανεργία
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έκανε πολλούς ανθρώπους και κυρίως τους
πτυχιούχους πανεπιστημίων να πασχίζουν να βρουν δουλειά, με αποτέλεσμα το
δημόσιο ενδιαφέρον για την αναζήτηση εργασίας να έχει αυξηθεί (Manroop &
Richardson, 2015). Προτού συζητήσουμε όμως την αναζήτηση εργασίας αρμόζει να
αναφερθούμε στην ανεργία, την έννοια, τις τάσεις και τις επιπτώσεις αυτής στο
σύγχρονο κόσμο. Καταρχήν, η ανεργία αφορά στην αδυναμία εύρεσης αμειβόμενης
εργασίας. Πρόκειται δηλαδή για την κατάσταση εκείνη, όπου το άτομο δε βρίσκει
εργασία ή παραμένει χωρίς εργασία, αν και έχει τις απαραίτητες ικανότητες και τη
διάθεση να εργαστεί. Με άλλα λόγια, ένα άτομο θεωρείται άνεργο όταν πληροί το
ελάχιστο όριο ηλικίας για εργασία στη χώρα που διαμένει, ψάχνει ενεργά για
εργασία και είναι διαθέσιμο και παρόλο αυτά δεν έχει εργασία (Wanberg, 2012).
Είναι γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί μάστιγα της σύγχρονης εποχής. Το περιοδικό
The Economist (2012, τευχ. Νοεμβρ., σελ. 36) αναφέρει ότι «ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος το 2013 είναι η κρίση της ανεργίας των
νέων1». Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς γιατί η αναζήτηση εργασίας και η
ανεργία αποτελούν στις μέρες μας κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής, της κοινωνίας
και της οικονομίας, ενώ συγκεντρώνουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον (e.g.,
Boswell, Zimmerman, & Swider, 2012; Manroop & Richardson, 2015; Wanberg,
2012) Ειδικότερα, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 προκάλεσε τη χειρότερη
1

«Σύμφωνα με το διεθνή ορισμό, άνεργος θεωρείται ένας νέος από 15 μέχρι 24 ετών όταν στο

διάστημα του τελευταίου μηνός αναζήτησε αλλά δεν βρήκε εργασία. Απασχολούμενος,
θεωρείται ο νέος, ο οποίος εργάστηκε το λιγότερο 1 ώρα επί πληρωμή την εβδομάδα»
(Γεωργακόπουλος, Σ., 2012, Deutsche Welle. Διαθέσιμο: http://dw.com/p/15nbw).
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κατάσταση ανεργίας που γνώρισε ο κόσμος μετά τη Μεγάλη Οικονομική Ύφεση της
δεκαετίας του ‘30. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Διεθνή
Οργανισμό Εργασίας, περίπου 210 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν
εγγραφεί ως άνεργοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, που συνιστά αύξηση 30
εκατομμύριων ατόμων από την αρχή της κρίσης (Wanberg, 2012). Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής (Eurostat),
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών – μελών (ΕΕ-28) στην αρχή του 2005
ξεκίνησε μια περίοδος σταδιακής μείωσης της ανεργίας η οποία διήρκησε μέχρι το
πρώτο τετράμηνο του 2008 όπου η ανεργία άρχισε να αυξάνεται σημαντικά στον
απόηχο της οικονομικής κρίσης. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 και μέχρι τα μέσα
του 2010 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε πάνω από 6,6 εκατομμύρια, φτάνοντας
στο 9,7%. Η μείωση της ανεργίας κατά τα επόμενα τρία τρίμηνα ήταν μια
παραπλανητική ένδειξη του τέλους της κρίσης και σταθερή βελτίωση των συνθηκών
στην αγορά εργασίας στην ΕΕ-28. Στην πραγματικότητα, από το δεύτερο τρίμηνο
του 2011 και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013, η ανεργία αυξανόταν σταθερά
φθάνοντας το ποσοστό-ρεκόρ του 10,9%. Από τότε το ποσοστό έχει αρχίσει να
μειώνεται, φθάνοντας το 9,9% στο τέλος του 2014. Η ανεργία άρχισε να αυξάνεται
και στις ΗΠΑ το 2008. Μέχρι τις αρχές του 2009 το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είχε
φτάσει στο ίδιο επίπεδο όπως και στην ΕΕ-28 ενώ παρέμεινε πάνω από αυτό μέχρι
και τις αρχές του 2010. Έκτοτε, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ έχει ακολουθήσει
καθοδική πορεία φτάνοντας στο 5,7% στο τέλος του 2014 (Eurostat).
Όσον αφορά την Ελλάδα, από το 2008 μέχρι σήμερα το ποσοστό απασχόλησης των
ανδρών μειώθηκε από 80,4% στο 62,9% (μείωση 17,5%) και το ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών μειώθηκε από 52,5% στο 43,3% (μείωση 9,2%),
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Μάλιστα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του α' τριμήνου του 2015, το
ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανερχόταν σε 30,6% και το ποσοστό ανεργίας των
ανδρών σε 23,5%. Επιπλέον, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην
Ε.Ε. στο ποσοστό ανεργίας όπως και στο ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25
ετών). Η συνολική ανεργία στην Ελλάδα βρέθηκε τον Μάιο του 2015 να αγγίζει το
25% και η ανεργία των νέων το 51.8% (Eurostat).
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Τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Η ανεργία
έπληξε τα τελευταία χρόνια τον σύγχρονο κόσμο φέροντας όλες τις κοινωνικές,
οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες που έχει. Είναι επόμενο λοιπόν, το
επιστημονικό, και όχι μόνο, ενδιαφέρον να έχει στραφεί στην αντιμετώπιση της
ανεργίας και την αναζήτηση εργασίας.

1.1.1 Επιπτώσεις Ανεργίας
Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας, που χρονολογείται από τη Μεγάλη Ύφεση, έχει
επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της ανεργίας και συγκεκριμένα στη σχέση της με την
ευεξία του ατόμου. Σύμφωνα με την Wanberg (2012) η ανεργία μπορεί να οδηγήσει
σε μια σειρά από αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με το στρες,
συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του άγχους και των σωματικών ασθενειών,
όπως στομαχόπονοι και πονοκέφαλοι, ακόμη και αυτοκτονία.
Μια πληρέστερη εικόνα της επίπτωσης της ανεργίας στην ψυχολογική υγεία,
παρέχουν τα ευρήματα των μεταναλύσεων των Paul & Moser (2009) και των McKeeRyan et al. (2005). Συγκρίνοντας την ψυχολογική υγεία (psychological health) των
ανέργων με την ψυχολογική υγεία των εργαζομένων και οι δύο μεταναλύσεις
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνεργοι τείνουν να έχουν σημαντικά
χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής υγείας από ότι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα,
σημειώθηκε αύξηση στα επίπεδα κατάθλιψης (psychological distress) των ατόμων
καθώς «περνούσαν» στην ανεργία και μια σημαντική μείωση σε αυτά καθώς τα
άτομα «περνούσαν» στην εργασία. Επιπλέον, η ανεργία δεν επηρεάζει μόνο την
ψυχολογική υγεία αλλά και την ψυχική υγεία (physical health). Σύμφωνα με
ευρήματα ερευνών, τα άτομα μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα
της κακής κατάστασης της ψυχικής τους υγείας ενώ η ανεργία μπορεί να μειώσει
την ψυχική τους υγεία (Strully, 2009).
Ωστόσο το πώς βιώνει κανείς την ανεργία έχει να κάνει με τις ατομικές διαφορές
οπότε και η περιγραφή της ανεργίας σαν μια βλαπτική εμπειρία δεν ταιριάζει σε
όλους (Wanberg, 2012). Για παράδειγμα οι Crossley & Stanton (2005) βρήκαν την
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κατάθλιψη (psychological distress) να συσχετίζεται θετικά με την επιτυχία στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αιτιολογώντας αυτό το αποτέλεσμα προτείνουν
ότι η αρνητική συναισθηματικότητα (negative affectivity) μπορεί να έχει διττό ρόλο
στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, σε κάποιες περιπτώσεις η
αρνητική συναισθηματικότητα μπορεί να εμποδίζει την επιτυχία μειώνοντας την
παρακίνηση και την ένταση στην αναζήτηση εργασίας ενώ σε κάποιες άλλες
διευκολύνει την επανένταξη στην αγορά εργασίας ωθώντας τα άτομα που ψάχνουν
δουλειά να μειώσουν τους στόχους που έχουν για την εργασία τους και να δεχθούν
πιο εύκολα μια προσφορά εργασίας.
Συνοψίζοντας, η ανεργία προκαλεί στο άτομο, εκτός από το προφανές που είναι η
αδυναμία κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών με αποτέλεσμα το χαμηλό
βιοτικό επίπεδο και την κακή ποιότητα ζωής, κινδύνους για την ίδια του την υγεία.
Πολύ συχνά το άτομο εμφανίζει ψυχοσωματικά προβλήματα κατά την ανεργία,
αισθάνεται πως έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής του, η αυτοπεποίθηση του
καταρρακώνεται και βιώνει συναισθήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε
καταθλιπτικές

συμπεριφορές

όπως

πικρία,

θυμό

και

απογοήτευση.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η άμεση αντιμετώπιση της
ανεργίας και συγκεκριμένα η αναζήτηση εργασίας προκειμένου το άτομο να
(ξανα)εισέλθει στην αγορά εργασίας.

1.1.2 (Επαν)ένταξη Στην Αγορά Εργασίας
Η εκτεταμένη ανεργία των τελευταίων ετών και οι αρνητικές συνέπειες αυτής έχουν
στρέψει την προσοχή των ερευνητών, των επαγγελματιών του χώρου και άλλων
παραγόντων (κοινωνικών, πολιτικών κτλ.), στην αντιμετώπιση της ανεργίας και τους
παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου ή την
εκ νέου απασχόληση. Είναι γεγονός πως υπάρχει μια πληθώρα παραγόντων που
σχετίζεται με την επιτυχία στην (επαν)εύρεση εργασίας, δηλαδή το να βρει το άτομο
γρήγορα εργασία ή / και να βρει μια καλή εργασία π.χ. με ικανοποιητικές αποδοχές,
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επιδόματα, να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του ατόμου, κ.λπ.
(Wanberg, 2012).
Η Wanberg (2012) επιχείρησε να οργανώσει και να εξετάσει αυτούς τους
παράγοντες σε ένα μοντέλο, προτείνοντας ότι η επιτυχία στην εύρεση εργασίας
εξαρτάται καταρχάς από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εργαζομένους (π.χ.
ειδικότητες), τους καταστασιακούς ή προσωπικούς περιορισμούς (π.χ. οικονομική
ανάγκη), το ανθρώπινο κεφάλαιο του ατόμου που αναζητά εργασία (γνώσεις,
δεξιότητες, κτλ) και τέλος, τον τρόπο αναζήτησης εργασίας. Αυτές οι μεταβλητές
έχουν εξεταστεί από διάφορους ερευνητές ως προγνωστικοί παράγοντες της
εύρεσης εργασίας και έχουν βρεθεί να εξηγούν ένα μικρό μόνο ποσοστό στη
διακύμανση

αυτής

υπονοώντας

ότι

υπάρχουν

επιπλέον

μεταβλητές

και

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταβλητών που μπορούν να εξηγήσουν τα αποτελέσματα
της επανεύρεσης εργασίας (Wanberg, 2012). Για αυτό και άλλες μελέτες
επικεντρώνονται σε μια σειρά άλλων σημαντικών παραγόντων για την επιτυχία στην
αναζήτηση εργασίας, όπως η ταυτότητα καριέρας και η προσαρμοστικότητα του
ατόμου (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004), η προσωπικότητα και οι ατομικές
διαφορές (e.g., R. Kanfer et al., 2001) και η ψυχολογική υγεία (e.g., Paul & Moser,
2009).
Αδιαμφισβήτητα ένας παράγοντας που επηρεάζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας είναι η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Η ένταση δηλαδή
και η προσπάθεια που αφιερώνει το άτομο στις ενέργειες αναζήτησης εργασίας.
Δεδομένης της εκτεταμένης ανεργίας και των αρνητικών συνεπειών που μπορεί
αυτή να έχει, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε την αναζήτηση
εργασίας. Άλλωστε, η αναζήτηση εργασίας ως διαδικασία δεν οδηγεί μόνο στην
αποκατάσταση της ανεργίας αλλά και στην επιτυχημένη σταδιοδρομία του ατόμου.
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1.2 Αναζήτηση Εργασίας
Η υφιστάμενη θεωρία και έρευνα έχει επικεντρωθεί σε μία συγκεκριμένη διάσταση
της αναζήτησης εργασίας, την ένταση και την προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας επηρεάζει την επιτυχία της διαδικασίας (E. A.
Van Hooft, Wanberg, & Van Hoye, 2012). Η αναζήτηση εργασίας ορίζεται ως η
συμπεριφορά μέσω της οποίας τα άτομα αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια
προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιλογές στην αγορά εργασίας και να
αποκτήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες (Boswell et al., 2012). Είναι σχεδόν βέβαιο
πως όλοι οι άνθρωποι θα εμπλακούν κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδικασία ενώ
ενδέχεται να συμβεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στη σταδιοδρομία του
ατόμου. Ειδικότερα, οι άνθρωποι αναζητούν εργασία σε διάφορες φάσεις της ζωής
τους. Καταρχάς μετά το πέρας των σπουδών τους, τα άτομα ψάχνουν συνήθως την
πρώτη τους εργασία. Επίσης μετά από μια απόλυση / απώλεια εργασίας τα άτομα
συχνά επιχειρούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τέλος, δεν είναι λίγες οι
φορές που τα άτομα αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή μια αλλαγή στην
καριέρα τους, οπότε η διαδικασία αναζήτησης εργασίας λαμβάνει χώρα ενώ
εργάζονται. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τρεις διαφορετικές κατηγορίες ατόμων
που αναζητούν εργασία, τους αποφοίτους / νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας, τους ανέργους και τους εργαζομένους (Boswell et al., 2012).
Η είσοδος για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας είναι μια από τις πιο κρίσιμες
περιόδους για την επιτυχία του ατόμου στον επαγγελματικό βίο, καθώς δεν
καθορίζει μόνο τις άμεσες εργασιακές προοπτικές του ατόμου, αλλά μπορεί να
καθορίσει σε ένα μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα σταδιοδρομία του (Boswell et al.,
2012). Στην περίπτωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, ίσως
περισσότερο από ότι στις άλλες κατηγορίες ατόμων που αναζητούν εργασία, οι
ενέργειες αναζήτησης εργασίας περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά
με τις ευκαιρίες απασχόλησης και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην
αυτοαξιολόγηση τους σχετικά με τη σταδιοδρομία τους. Αυτές οι πληροφορίες
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αναμένεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που θα πάρουν για την εργασία τους
(Werbel, 2000). Μάλιστα, οι αυτοαξιολογήσεις που κάνουν οι νεοεισερχόμενοι για
την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
αναμένεται να οδηγήσουν στην εύρεση περισσότερων πληροφοριών σχετικών με
την εργασία και τις ανοιχτές θέσεις εργασίας. Επίσης, οι νεοεισερχόμενοι που
επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας τους αναμένεται
να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να αναζητήσουν και να εντοπίσουν θέσεις
εργασίας που είναι σε αντιστοιχία με τις αξίες τους, τις ανάγκες, τις ικανότητες τους
(Boswell et al., 2012). Όσον αφορά στα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας, οι
δραστηριότητες σχετικά με τις προοπτικές σταδιοδρομίας επηρεάζουν όχι μόνο τα
«κοντινά» αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας (π.χ. αριθμός συνεντεύξεων),
αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής, όπως οι αμοιβές και οι
προαγωγές (Boswell et al., 2012). Μάλιστα, το πιο υποσχόμενο και σημαντικό
αποτέλεσμα στην περίπτωση των νεοεισερχόμενων φαίνεται να είναι η εύρεση
εργασίας, η οποία μετράται συχνά μετά την αποφοίτηση (Saks & Ashforth, 2002).
Από την άλλη μεριά, μια σειρά ερευνών εξετάζει τον αριθμό των προσφορών
εργασίας ως την κύρια ένδειξη της επιτυχίας στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας
(e.g., D. Brown, Cober, Kane, Levy, & Shalhoop, 2006; C. D. Crossley & Highhouse,
2005; Cτtι, Saks, & Zikic, 2006; D.B. Turban, Stevens, & Lee, 2009).
Από τις τρεις κατηγορίες ατόμων που αναζητούν εργασία, η περισσότερη
βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας συγκεντρώνεται στα άτομα που έχουν χάσει
τη δουλειά τους και ψάχνουν εκ νέου εργασία. Αν διαφοροποιεί κάτι αυτή την
κατηγορία από τις άλλες δύο είναι ότι τα άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους
έχουν χάσει στην ουσία το εισόδημά τους και κατά επέκταση την ασφάλεια και τη
σταθερότητα που αυτό προσφέρει (Boswell et al., 2012). Επομένως η αναζήτηση
εργασίας δεν είναι στην προαίρεσή τους αλλά γίνεται κατ’ ανάγκη. Σε γενικές
γραμμές, οι προγνωστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και
επαναπασχόλησης

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους

καταστασιακούς

παράγοντες (π.χ. οικονομική ανάγκη) και τα ατομικά χαρακτηριστικά. Ενώ τα
αποτελέσματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους ερευνητές αυτής της
κατηγορίας διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: τον αριθμό των συνεντεύξεων
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και προσφορών εργασίας, όπως και το ταίριασμα με την νέα εργασία, β) τη
διάρκεια ή την επιμονή στην αναζήτηση εργασίας και γ) τις αρνητικές ψυχολογικές
επιπτώσεις που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας (Boswell et al., 2012).
Από την άλλη μεριά, τα άτομα που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες
διαφοροποιούνται από τις άλλες δύο κατηγορίες καταρχήν στο ότι έχουν εργασία.
Στην προκειμένη περίπτωση η αναζήτηση εργασίας είναι επιλογή τους και
κινητοποιείται από τη δυσαρέσκεια στην παρούσα εργασία ενώ έχει άμεση σχέση
με την πρόθεση για παραίτηση. Κατά συνέπεια, η έρευνα γύρω από τους
προγνωστικούς παράγοντες της αναζήτησης εργασίας για αλλαγή εργασίας /
καριέρας εστιάζει σε εκείνους τους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος που
μπορεί να παρακινήσουν την επιθυμία για μια άλλη εργασία (Boswell et al., 2012).
Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν διάφορες εργασιακές στάσεις όπως η
εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση, αντικειμενικούς παράγοντες
όπως η αμοιβή, τα προνόμια και οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας, αλλά και την
αξιολόγηση

αυτών

των

παραγόντων,

κατά

πόσον

δηλαδή

τα

άτομα

αντιλαμβάνονται π.χ. την αμοιβή ως δίκαιη ή τη συμπεριφορά του προϊσταμένου
τους κτλ. (Boswell et al., 2012). Αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναζήτησης
εργασίας των εργαζομένων, οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι ίδιες με αυτές που
εξετάστηκαν στο πλαίσιο των δύο άλλων κατηγοριών. Ωστόσο, η επιτυχία στην
αναζήτηση εργασίας των εργαζομένων έκτος από τα «κοντινά» αποτελέσματα που
εξετάζονται συνήθως, έχει να κάνει για παράδειγμα με την ικανοποίηση από τη νέα
εργασία και τη συμφωνία μεταξύ της εργασίας που ήθελε το άτομο και της
δουλειάς που βρήκε αναφορικά με τον αριθμό των ωρών, το είδος της σύμβασης,
κτλ. (E. Van Hooft, Born, Taris, & van der Flier, 2005).
Συνοψίζοντας, η αναζήτηση εργασίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική στη ζωή του
ατόμου. Είναι σημαντική γιατί συνιστά την άμεση απάντηση στην ανεργία ή αλλιώς
έναν τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας προκειμένου το άτομο να ενταχθεί (εκ
νέου) στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η αναζήτηση εργασίας ενδέχεται να
καθορίσει την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου, καθώς η επιλογή της
πρώτης εργασίας επηρεάζει τη μελλοντική του πορεία στον εργασιακό βίο. Τέλος,
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δεδομένων των συνεχών αλλαγών που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας και το
αντικείμενο της εργασίας, η αναζήτηση εργασίας πρέπει να αποτελεί μια οικεία και
δοκιμασμένη διαδικασία για τους εργαζομένους της σύγχρονης εποχής.

1.3 Προσέλκυση Προσωπικού
Μέχρι τώρα συζητήσαμε την εύρεση εργασίας από την πλευρά του ατόμου που
αναζητά εργασία, με άλλα λόγια του υποψηφίου εργαζομένου. Εξετάσαμε την
επιτυχία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας ως αποτέλεσμα των ατομικών
διαφορών, των καταστασιακών παραγόντων και των συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας. Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος. Οι διαδικασίες αναζήτησης
εργασίας συμβαίνουν παράλληλα με τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής
προσωπικού από την πλευρά των οργανισμών. Τη στιγμή που τα άτομα που
αναζητούν εργασία ψάχνουν για πιθανούς εργοδότες, οι οργανισμοί προσπαθούν
να προσελκύσουν ικανούς υποψηφίους για τις θέσεις εργασίας που θέλουν να
καλύψουν. Επιπλέον, η εύρεση εργασίας εξαρτάται, στην τελική φάση της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, από το αν ο υποψήφιος εργαζόμενος θα δεχτεί
την προσφορά εργασίας εκ μέρους του οργανισμού. Όπως θα δούμε παρακάτω, η
αποδοχή ή μη μιας προσφοράς εργασίας, πέρα από την ίδια την προσφορά (αμοιβή,
παροχές, κτλ), έχει να κάνει και με τις πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής
προσωπικού που ακολουθεί ο εκάστοτε οργανισμός.
Οι πρακτικές προσέλκυσης ενός οργανισμού επηρεάζουν την ποιότητα των
υποψηφίων αλλά και την εικόνα που σχηματίζουν οι τελευταίοι για τον οργανισμό.
Κατά συνέπεια, η εικόνα αυτή μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή όχι μιας
πρότασης για συνεργασία με έναν οργανισμό. Ειδικότερα, όσο τα άτομα αναζητούν
εργασία εκτίθενται σε διάφορες πρακτικές προσέλκυσης και αποκτούν πληροφορίες
για τα χαρακτηριστικά της εργασίας και του οργανισμού, οι οποίες μπορεί να
επηρεάσουν τις επακόλουθες ενέργειες αναζήτησης εργασίας (da Motta Veiga &
Turban, 2014). Επίσης, το πώς ψάχνει το άτομο για εργασία μπορεί να επηρεάσει το
πώς αντιλαμβάνεται έναν πιθανό εργοδότη κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του
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(da Motta Veiga & Turban, 2014). Δεν προξενεί εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι
πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τους προγνωστικούς παράγοντες της προσέλκυσης
υποψηφίων και της επιλογής εργασίας εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των
πρακτικών προσέλκυσης και της εργασίας – οργανισμού (e.g., Collins, 2007; Daniel B
Turban & Cable, 2003).
Οι πρακτικές προσέλκυσης που ακολουθεί ένα οργανισμός επηρεάζει την
προσέλκυση των υποψηφίων σε ένα οργανισμό όπως και τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα χαρακτηριστικά του
οργανισμού. Για παράδειγμα η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού
επηρεάζει το πόσο ελκυστικός φαίνεται ο εργοδότης στα μάτια του υποψηφίου
(e.g., Greening & Turban, 2000), ενώ η εικόνα και η φήμη του οργανισμού
επηρεάζουν την ποιότητα και το μέγεθος της «δεξαμενής» των υποψηφίων που
αποκτούν οι οργανισμοί (e.g., Daniel B Turban & Cable, 2003). Άλλα οργανωσιακά
χαρακτηριστικά που έχουν βρεθεί να επιδρούν στην ελκυστικότητα ενός πιθανού
εργοδότη είναι η εταιρική κουλτούρα, η γνώση της εταιρίας και οι εταιρικοί
ιστότοποι (e.g., D.M. Cable & Turban, 2001; Timothy A Judge & Cable, 1997;
Williamson, Lepak, & King, 2003).
Επίσης, οι συνθήκες της εργασίας είναι πιθανό να επηρεάσουν τους υποψηφίους
και τις ενέργειες αναζήτησής τους. Για παράδειγμα, η τοποθεσία της εταιρίας, ο
μισθός, οι προοπτικές εξέλιξης και το εργασιακό περιβάλλον είναι μερικοί από τους
παράγοντες που μπορεί να κάνουν τον υποψήφιο να θέλει να βρει εργασία ή όχι σε
έναν οργανισμό (e.g., Daniel M Cable & Judge, 1994; Chapman, Uggerslev, Carroll,
Piasentin, & Jones, 2005). Ωστόσο, οι πρακτικές προσέλκυσης που ακολουθεί ένας
οργανισμός μπορεί να αλλάξουν τις προθέσεις του υποψηφίου ακόμη και αν τα
χαρακτηριστικά του οργανισμού και της εργασίας έχουν προκαλέσει αρχικά θετικές
αντιλήψεις (da Motta Veiga & Turban, 2014). Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία
προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορεί
να αποκτήσουν αρνητικές εμπειρίες και αυτό να τους αποτρέψει από τα να
συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής ή να δεχτούν μια προσφορά εργασίας. Σε
κάποιες περιπτώσεις για παράδειγμα, οι εργοδότες αργούν να ενημερώσουν τους
υποψηφίους για την έκβαση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μετά από μια
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συνέντευξη, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να μην ενδιαφέρονται πλέον τόσο πολύ
για τον συγκεκριμένο εργοδότη και να στρέφονται σε εναλλακτικές προτάσεις
εργασίας (e.g., S. Rynes, Bretz Jr, & Gerhart, 1991).
Το ίδιο ισχύει και για τη συνέντευξη η οποία, ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της
(διακρίσεις, δικαιοσύνη, φιλικότητα, κτλ), μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις του
ατόμου για την εργασία και τον οργανισμό. Ποιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος
επιλογής προσωπικού αποτελεί μία πρώτη εικόνα της επιχείρησης, επομένως είναι
λογικό να επηρεάζει τους υποψηφίους με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά
του. Για παράδειγμα, η προετοιμασία και η οργάνωση του υπεύθυνου επιλογής
προσωπικού θεωρείται μία ένδειξη της γενικής οργάνωσης της επιχείρησης και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υποψήφιους εργαζόμενους ως πηγή
πληροφοριών σχετικά με το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν (S. Rynes et al., 1991).
Ομοίως, η φιλικότητα και η «ζεστασιά» των υπεύθυνων πρόσληψης προσωπικού,
όπως και η ικανοποίηση των υποψήφιων από την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης, συνιστούν για τους υποψήφιους ενδείξεις θετικών και ικανοποιητικών
συνθηκών

εργασίας

και

κατά

συνέπεια

επηρεάζουν

την

οργανωσιακή

ελκυστικότητα (Ralston & Brady, 1994; S. L. Rynes, Heneman, & Schwab, 1980).
Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Serge και Turban (2014) επιχείρησαν να
ενσωματώσουν τη βιβλιογραφία της προσέλκυσης και της αναζήτησης εργασίας.
Ισχυρίζονται πως αν και οι δύο βιβλιογραφίες έχουν αναπτυχθεί και εξεταστεί
ανεξάρτητα ως τώρα, παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία όπως φαίνεται και από
τα παραπάνω. Η βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας συνήθως επικεντρώνεται
σε συμπεριφορές που ασκεί το άτομο σε διάφορους οργανισμούς προκειμένου να
λάβει μια προσφορά εργασίας, ενώ η βιβλιογραφία της προσέλκυσης εξετάζει αυτές
τις συμπεριφορές και στάσεις πολλών υποψηφίων στα πλαίσια ενός οργανισμού
(da Motta Veiga & Turban, 2014). Ωστόσο τα άτομα μπορεί να αλληλεπιδρούν
διαφορετικά με διαφορετικούς οργανισμούς, όπως και ένας οργανισμός με
διαφορετικούς υποψηφίους (da Motta Veiga & Turban, 2014). Σε κάθε περίπτωση,
γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οι ενέργειες και συμπεριφορές της μιας
πλευράς επηρεάζουν τις ενέργειες και αποφάσεις της άλλης. Για παράδειγμα, αν το
άτομο που αναζητά εργασία βιώσει αρνητικές εμπειρίες κατά τη διαδικασία
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επιλογής προσωπικού (π.χ. έλλειψη επαγγελματισμού), είναι πιθανό να
διαμορφώσει αρνητική στάση απέναντι σε αυτόν τον οργανισμό, όπως και αν ο
υποψήφιος είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος / έχει κάνει έρευνα για τον οργανισμό,
είναι πιθανό ο τελευταίος να αναπτύξει μια θετική στάση προς αυτόν (Connie
Wanberg, Basbug, Van Hooft, & Samtani, 2012). Επομένως, η προσέλκυση
υποψηφίων και η αναζήτηση εργασίας δεν είναι παρά οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Serge και Turban (2014) στη μελέτη
τους.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικά Πλαίσια Διαδικασίας
Αναζήτησης Εργασίας
Για να κατανοήσουμε την αναζήτηση εργασίας ως διαδικασία κρίνεται ωφέλιμο να
συζητήσουμε τα θεωρητικά πλαίσια μέσα στα οποία έχει μέχρι σήμερα εξεταστεί
αυτή. Οι ερευνητές στην εργασιακή / οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά
έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του ατόμου, όπως είναι για
παράδειγμα οι παρακινητικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαστάσεις της
αναζήτησης εργασίας (Vansteenkiste, Lens, Witte, & Feather, 2005).
Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της αναζήτησης εργασίας από τους
McFadyen and Thomas (1997) αναφέρονται δύο θεωρίες που έχουν υιοθετηθεί στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας: η Θεωρία της προσδοκίας-αξίας (expectancy–
value theory) (e.g., Feather, 1990, 1992; Feather & O'Brien, 1987) και το Μοντέλο
βιταμίνης (vitamin model) της αναζήτησης εργασίας (Warr, 1987). Η Θεωρία της
προσδοκίας – αξίας υποστηρίζει ότι η αναζήτηση εργασίας επηρεάζεται από τις
προσδοκίες του ατόμου να βρει δουλειά και από τις αξίες που έχει για την ίδια τη
δουλειά. Συνεπώς, η ένταση αναζήτησης εργασίας προσδιορίζεται από την
παρακίνηση του ατόμου να δεσμευτεί στη συμπεριφορά αναζήτησης στο βαθμό
που το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι θετικό (Manroop & Richardson, 2015).
Ομοίως, το Μοντέλο βιταμίνης της αναζήτησης εργασίας αναγνωρίζει τα
χαρακτηριστικά που κάνουν μια εργασία αξιόλογη και τα οποία είναι το εισόδημα, η
αυτονομία, οι ξεκάθαροι στόχοι, η κοινωνική υποστήριξη, η αξιοποίηση των
δεξιοτήτων και η ποικιλία των δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τον Warr (1987), αυτά τα
χαρακτηριστικά επηρεάζουν την ψυχολογική ευεξία και την παρακίνηση στην
αναζήτηση εργασίας, όπως η επίδραση της έλλειψης βιταμινών στο σώμα (Manroop
& Richardson, 2015). Υποστηρίζοντας το εν λόγω μοντέλο, οι McFadyen and Thomas
(1997) βρήκαν ότι η ανεργία είχε σημαντική αρνητική επίδραση στην ευεξία η οποία
επηρέαζε ακολούθως την μακροχρόνια παρακίνηση στην αναζήτηση εργασίας.
Άλλη μια σημαντική θεωρία που περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία της εργασιακής
/ οργανωσιακής ψυχολογίας είναι η Κοινωνικό-γνωστική θεωρία (social cognitive
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theory) του Bandura (1986). Η συγκεκριμένη θεωρία, όπως θα συζητηθεί
αναλυτικότερα παρακάτω, τονίζει την «τριαδική» αλληλεπίδραση μεταξύ των
προσωπικών

παραγόντων,

της

εξωτερικής

συμπεριφοράς

και

των

περιβαλλοντολογικών δυνάμεων. Ωστόσο, ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία της
αναζήτησης εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι πιο δημοφιλείς θεωρίες που έχουν
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κατανοηθεί και να εξεταστεί η διαδικασία της
αναζήτησης εργασίας είναι η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory
of Planned Behavior) και η Θεωρία της Αυτορρύθμισης (Self-Regulation Theory). Στη
συνέχεια λοιπόν θα δοθεί μια σύντομη περιγραφή των παραπάνω θεωρητικών
πλαισίων και θα συζητηθεί η εφαρμογή αυτών στη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας. Σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί ποια από αυτές τις θεωρίες μπορεί να
περιγράψει καλύτερα τη σχέση μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων της
αναζήτησης εργασίας και της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας των ατόμων
ώστε να αποτελέσει βάση για την «κατασκευή» του δικού μας θεωρητικού
μοντέλου.

2.1 Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned
Behavior)
Ξεκινώντας από τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς - Theory of Planned
Behavior (TPB), είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι αυτή προκύπτει από ένα
θεωρητικό μοντέλο το οποίο μετρά «προδιαθέσεις» συμπεριφοράς, οι οποίες
προβλέπουν τις συμπεριφορές των ατόμων, ενώ έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει
και να εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια (Ajzen,
1991). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την TPB, η συμπεριφορά του ατόμου
προβλέπεται από την πρόθεσή του (intention), δηλαδή το πόσο σκληρά προτίθεται
αυτό να προσπαθήσει ή πόση προσπάθεια να καταβάλει ώστε να εκτελέσει μια
συμπεριφορά. Επιπλέον, την πρόθεση του ατόμου προβλέπουν «η στάση του
ατόμου γύρω από την συμπεριφορά (attitude towards the behavior), δηλαδή ο
βαθμός στον οποίο το άτομο αξιολογεί θετικά ή μη την υπό εξέταση συμπεριφορά,
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η υποκειμενική νόρμα (subjective norm), δηλαδή η αντιλαμβανόμενη κοινωνική
πίεση για την εκτέλεση ή όχι μιας συμπεριφοράς και η αντίληψη του ελέγχου της
συμπεριφοράς (perceived behavioral control), δηλαδή η αντιλαμβανόμενη ευκολία ή
δυσκολία να εκτελεσθεί μια συμπεριφορά, η οποία υποτίθεται ότι αντανακλά
προηγούμενη εμπειρία καθώς και αναμενόμενα εμπόδια» (Ajzen, 1991, p.188).
Η αντίληψη του ελέγχου της συμπεριφοράς είναι αυτό που διαφοροποιεί τη
Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς από τη Θεωρία της Αιτιολογημένης
Δράσης - Theory of Reasoned Action (TRA). Σύμφωνα με την TRA, οι στάσεις και οι
υποκειμενικές νόρμες προβλέπουν τις προθέσεις του ατόμου για μια συμπεριφορά,
ενώ οι προθέσεις την ίδια τη συμπεριφορά. Έρχεται λοιπόν η TPB να προσθέσει
στους προβλεπτικούς παράγοντες της TRA την αντίληψη του ελέγχου της
συμπεριφοράς (PBC) για να μπορούν να προβλεφθούν συμπεριφορές που δεν είναι
κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της βούλησης του ατόμου (Armitage & Conner,
2001). Όπως αναφέρει και ο Ajzen (1991, p.206), «οι στάσεις γύρω από τη
συμπεριφορά, οι υποκειμενικές νόρμες και η αντίληψη του ελέγχου της
συμπεριφοράς έχουν βρεθεί να προβλέπουν συνήθως με μεγάλη ακρίβεια τις
προθέσεις για μια συμπεριφορά, οι οποίες με τη σειρά τους, σε συνδυασμό με την
αντίληψη ελέγχου της συμπεριφοράς, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της
διακύμανσης της συμπεριφοράς». Επομένως όσο πιο ευνοϊκή είναι η στάση και η
υποκειμενική νόρμα ως προς τη συμπεριφορά και όσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη
ελέγχου της συμπεριφοράς, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η πρόθεση
του ατόμου να εκτελέσει την εν λόγω συμπεριφορά.

2.1.1 Αναζήτηση Εργασίας στο πλαίσιο της Θεωρίας
Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς

Βασιζόμενοι στα ευρήματα της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς ότι η
αντίληψη του ελέγχου της συμπεριφοράς (PBC) προβλέπει ανεξάρτητα προθέσεις
και συμπεριφορά σε μια ευρεία σειρά τομέων (Armitage & Conner, 2001), οι
ερευνητές έχουν εφαρμόσει την TPB στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
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Ειδικότερα, εξετάζοντας την αναζήτηση εργασίας υπό το πρίσμα της TPB,
υποστηρίζεται ότι η «ποσότητα» χρόνου και προσπάθειας που σχεδιάζουν τα άτομα
να καταβάλουν στην αναζήτηση εργασίας (job search intentions), όπως και η
εμπιστοσύνη που έχουν στην ικανότητά τους να φέρνουν εις πέρας τις ενέργειες της
αναζήτησης εργασίας (perceived behavioral control), προβλέπουν τη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας (Hooft, Born, Taris, Flier, & Blonk, 2004). Μάλιστα, η γνωστική
ή συναισθηματική αξιολόγηση των ατόμων για την καταβολή προσπάθειας στην
αναζήτηση εργασίας (job search attitude), οι αντιλήψεις τους για την κοινωνική
πίεση να δεσμευτούν στην αναζήτηση εργασίας (subjective norm), και η
αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας αναμένεται να προβλέπουν τις
προθέσεις τους για αναζήτηση εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη του
ελέγχου της συμπεριφοράς (PBC) χρησιμοποιείται ουσιαστικά όπως η αυτεπάρκεια
(self-efficacy) του Bandura (1986) που στην περίπτωση μας, είναι αυτεπάρκεια κατά
την αναζήτηση εργασίας (job search self-efficacy), δηλαδή πόση εμπιστοσύνη έχει
το άτομο στον εαυτό του ότι θα καταφέρει να εκτελέσει τις διαδικασίες αναζήτησης
εργασίας με επιτυχία (e.g., Caska, 1998; Van Ryn & Vinokur, 1992).
Ειδικότερα, οι Van Ryn και Vinokur (1992) χρησιμοποιώντας την TRA ως θεωρητικό
πλαίσιο, έλεγξαν τη χρησιμότητα ενός μοντέλου βασισμένου στις κοινωνικές
γνωστικές θεωρίες τονίζοντας την αυτεπάρκεια ως τον κύριο διαμεσολαβητή
(mediator) της αλλαγής συμπεριφοράς. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματά τους
ήταν ο σημαντικός ρόλος της αυτεπάρκειας στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Η
Caska (1998) επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή της TPB στην αναζήτηση εργασίας
καθώς οι νόρμες, οι στάσεις και η αντίληψη του ελέγχου της συμπεριφοράς
βρέθηκαν να επηρεάζουν τις προθέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους προβλέπουν τις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, οι Hooft et al. (2004) επιχείρησαν να
ελέγξουν το κατά πόσον η TPB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη
σχέση μεταξύ συγκεκριμένων προσδιοριστικών παραγόντων της αναζήτησης
εργασίας και της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας για εργαζόμενους και μη,
καθώς μέχρι τότε η TPB είχε εφαρμοστεί μόνο σε δείγμα αποφοίτων (Caska, 1998)
και ανέργων (Van Ryn & Vinokur, 1992). Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η TPB είναι
ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο που εξηγεί συμπεριφορές όχι μόνο μεταξύ ανέργων
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αλλά και μεταξύ εργαζόμενων. Ωστόσο, η υιοθέτηση της TPB στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας δεν υποστηρίζεται πλήρως στην έρευνά τους, καθώς η
αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας δεν βρέθηκε να προβλέπει τις
προθέσεις σε καμία από τις δύο ομάδες. Επιπλέον, υπήρχαν κάποιες διαφορές
μεταξύ των δύο ομάδων καθώς η σχέση στάση-πρόθεση-συμπεριφορά ήταν πιο
ισχυρή για τους ανέργους από ότι για τους εργαζόμενους, πιθανόν εξαιτίας της
«έκτασης» του πραγματικού ελέγχου που είχε η κάθε ομάδα. Ως γνωστόν, όσο
μεγαλύτερος είναι ο πραγματικός έλεγχος της συμπεριφοράς τόσο ισχυρότερη είναι
και η σχέση προθέσεις-συμπεριφορά (Ajzen, 1985). Συνεπώς, συγκριτικά με τους
ανέργους, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πιθανόν να έχουν
χαμηλότερα επίπεδα πραγματικού ελέγχου δεδομένου ότι διαθέτουν εργασία και
αυτό μπορεί να οδηγεί στην αφιέρωση λιγότερου χρόνου / πόρων στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας.
Παρόμοια είναι τα ευρήματα και των μακροχρόνιων ερευνών (e.g., E. Van Hooft et
al., 2005; CR Wanberg, Glomb, Song, & Sorenson, 2005) γύρω από τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια της TPB. Πιο συγκεκριμένα, οι Van Hooft, et al
(2005) υποστηρίζουν ότι οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας των Ολλανδών που
έλαβαν μέρος στην έρευνα τους, επηρεάζονταν από τις προθέσεις αναζήτησης
εργασίας που είχαν οι ίδιοι 4 μήνες νωρίτερα. Επιπλέον, οι στάσεις απέναντι στην
αναζήτηση εργασίας, η αντιλαμβανόμενη κοινωνική πίεση για δέσμευση στην
αναζήτηση εργασίας και η αυτοαποτελεσματικότητα κατά την αναζήτηση εργασίας
προέβλεπαν σημαντικά τις προθέσεις αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα ευθύνονταν
σε ποσοστό 40% περίπου για τη διακύμανση των προθέσεων αναζήτησης εργασίας.
Ομοίως, οι Wanberg et al. (2005) χρησιμοποίησαν την TPB προκειμένου να
αξιολογήσουν την ένταση αναζήτησης εργασίας με την πάροδο του χρόνου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους, υψηλότερα επίπεδα στάσεων αναζήτησης
εργασίας, κοινωνικών νορμών και αυτεπάρκειας κατά την αναζήτηση εργασίας
οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα έντασης αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, γίνεται
αναφορά και στο διαμεσολαβητικό ρόλο των προθέσεων αναζήτησης εργασίας
μεταξύ των υποκειμενικών νορμών και της αυτεπάρκειας αναζήτησης εργασίας με
την ένταση αναζήτησης εργασίας.
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Ενδιαφέρουσα είναι και η έρευνα που χρησιμοποιεί την TPB ώστε να προβλέψει τις
προθέσεις και συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας των ανέργων στην Κίνα, μια
χώρα με αρκετά διαφορετική κουλτούρα από αυτή των δυτικών χωρών (Song, Uy,
Zhang, & Shi, 2009). Χαρακτηρίζοντας την κουλτούρα τους πιο «συλλογική»
(collectivist), σε σχέση με τις δυτικές κουλτούρες, θεώρησαν ότι η υποκειμενική
νόρμα που αφορά στο τι θεωρούν οι άλλοι ότι θα έπρεπε να κάνει το άτομο θα
αποτελεί ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα της πρόθεσης κατά την αναζήτηση
εργασίας από ότι η στάση αναζήτησης εργασίας που θεωρείται πιο «ατομικό»
χαρακτηριστικό. Τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση, με την
υποκειμενική νόρμα να συσχετίζεται ισχυρότερα με την πρόθεση και ένταση
αναζήτησης εργασίας από ότι η στάση αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, βρέθηκε ότι
η πρόθεση αναζήτησης εργασίας που είχαν τα άτομα οδήγησε σε μεγαλύτερη
ένταση αναζήτησης εργασίας μετά από ένα μήνα. Ωστόσο η αυτεπάρκεια κατά την
αναζήτηση εργασίας ήταν ο μόνος από τους τρεις παράγοντες της TPB που δεν
παρουσίασε συσχέτιση με τις προθέσεις για αναζήτηση εργασίας. Γίνεται αντιληπτό
λοιπόν, πως οι κοινωνικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας όταν οι κοινωνίες-κουλτούρες είναι «κολεκτιβιστικές».
Επεκτείνοντας τα παραπάνω ευρήματα, οι Hooft & De Jong (2009) εξέτασαν την
επίδραση των ατομικών διαφορών (ατομικισμός / κολεκτιβισμός) στις σχέσεις που
υποστηρίζει η TPB. Ομοίως, τα άτομα που αναζητούσαν εργασία και είχαν
προσανατολισμό

κουλτούρας

λιγότερο

«κολεκτιβιστικό»

επηρεάζονταν

περισσότερο από τις προσωπικές τους στάσεις όσον αφορά στην αναζήτηση
εργασίας και λιγότερο από τις κοινωνικές αντιλήψεις / πιέσεις. Το αντίθετο
συνέβαινε με τα άτομα που είχαν «κολεκτιβιστικό» προσανατολισμό κουλτούρας.
Όσον αφορά στην προσπάθεια γενίκευσης της TPB σε δείγμα προσωρινά
εργαζόμενων που αναζητούν εργασία, οι σχέσεις που υποστηρίζει η εν λόγω θεωρία
επαληθεύονται με την εξαίρεση της PBC που δε βρέθηκε να συσχετίζεται ούτε με
την πρόθεση ούτε με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, κάτι που έχει συμβεί
και σε άλλες έρευνες (e.g., Caska, 1998; Hooft et al., 2004). Επιπλέον, η ηλικία
βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με την πρόθεση για αναζήτηση εργασίας ακόμη
και μετά την εισαγωγή των άλλων μεταβλητών της TPB. Αντίθετα με προηγούμενες
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έρευνες (e.g., Hooft et al., 2004) που υποστηρίζουν πως η TPB είναι μια συνολική
θεωρία συμπεριφοράς όπου εξωτερικές μεταβλητές όπως τα δημογραφικά στοιχεία
σχετίζονται μόνο έμμεσα με την πρόθεση και συμπεριφορά, ενώ η πρόθεση
μετριάζει την επίδραση τους.
Μάλιστα, η TPB έχει εφαρμοστεί επιτυχώς και ως προβλεπτικός παράγοντας της
χρήσης της τεχνολογίας πληροφορίας-διαδικτύου (H. Lin, 2010; Tso, Yau, & Cheung,
2010). Συγκεκριμένα, εξετάζοντας τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας μέσω
διαδικτύου (job search intensity and job sources) και τους παράγοντες που τις
επηρεάζουν (motivation, opportunity, job change intention), η πρόθεση αλλαγής
εργασίας βρέθηκε, όπως αναμενόταν, να συσχετίζεται θετικά με τη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας μέσω ίντερνετ, ενώ υποστηρίζονται γενικώς και οι σχέσεις
μεταξύ των

προγνωστικών

παραγόντων

και

των

δύο

διαστάσεων

των

συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας μέσω διαδικτύου (Tso et al., 2010). Ομοίως
στην περίπτωση της on-line συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας, βρέθηκε ότι η
πρόθεση του ατόμου να χρησιμοποιήσει ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας
επηρεάζεται από τη στάση του (την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και
χρησιμότητα αυτών), την υποκειμενική νόρμα (την επιρροή άλλων σημαντικών
ατόμων για να πεισθεί να κάνει online αιτήσεις) και τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο
(την αντίληψη της ικανότητας ικανότητάς του να τα χρησιμοποιήσει) (H. Lin, 2010).
Η πιο πρόσφατη έρευνα γύρω από την αναζήτηση εργασίας και την TPB, δεν
επικεντρώνεται στους «κοντινούς» προγνωστικούς παράγοντες (π.χ. υποκειμενικές
νόρμες) των προθέσεων και συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας, αλλά σε
περισσότερο «μακρινούς» παράγοντες, όπως οι ατομικές διαφορές και οι
καταστασιακές μεταβλητές (Van Hoye, Saks, Lievens, & Weijters, 2014). Ειδικότερα,
οι Van Hoye et al. (2014) εξέτασαν πώς οι ατομικές διαφορές (π.χ. προσωπικότητα)
και οι καταστασιακοί παράγοντες (π.χ. κοινωνικό πλαίσιο) μπορούν να προβλέψουν
τις μεταβλητές – κλειδιά της TPB και αν οι τελευταίες μεσολαβούν στη σχέση
ατομικών διαφορών / καταστασιακών παραγόντων και συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, η προσωπικότητα (εξωστρέφεια,
ευσυνειδησία, κύρια αυτό-αξιολόγηση) και οι καταστασιακοί παράγοντες
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(εργασιακή δέσμευση, οικονομική ανάγκη και κοινωνική υποστήριξη) σχετίζονται
μεν, διαφορετικά δε, με τη στάση αναζήτησης εργασίας, την υποκειμενική νόρμα
και την αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον σχετίζονται έμμεσα με τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας μέσω των TPB μεταβλητών.
Συνοψίζοντας, τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές πως η
Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (TPB) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επιτυχώς στη μελέτη των συμπεριφορών των ατόμων που αναζητούν εργασία. Η
TPB μας βοηθά στη μελέτη συμπεριφορών που ενδέχεται να αλλάξουν με την
πάροδο του χρόνου (CR Wanberg et al., 2005), όπως συμβαίνει και με τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, και κατά συνέπεια στην κατανόηση των
μηχανισμών που διαφοροποιούν τα άτομα ως προς τα επίπεδα αναζήτησης
εργασίας με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, αν και ο χρόνος και η προσπάθεια
που σχεδιάζουν τα άτομα να καταβάλουν στην αναζήτησή τους (job search
intentions) προβλέπουν τη συμπεριφορά τους / ένταση αναζήτησης εργασίας, η
εμπιστοσύνη που έχουν τα άτομα στην ικανότητά τους να επιτύχουν στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας (perceived behavioral control) δεν παρουσιάζει πάντα
σημαντική σχέση με αυτήν.

Οπότε οι μεταβλητές της TPB ίσως να μην είναι

επαρκείς προγνωστικοί παράγοντες των προθέσεων στο πλαίσιο της αναζήτησης
εργασίας. Όπως αναφέρουν οι Van Hooft & De Jong (2009, p.308) «Η TRA θα
μπορούσε ενδεχομένως να είναι περισσότερο “εφαρμόσιμη” από ό, τι ο διάδοχός
της, η TPB».

2.2 Θεωρία Στοχοθεσίας (Goal Setting Theory)
Σύμφωνα με τη Θεωρία Στοχοθεσίας, αυτό που διαφοροποιεί την απόδοση μεταξύ
ατόμων είναι η παρακίνηση. Αν για παράδειγμα, ενώ δύο άτομα έχουν τις ίδιες
γνώσεις και ικανότητες, ο ένας αποδίδει καλύτερα από τον άλλο στα εργασιακά του
καθήκοντα, τότε η αιτία πρέπει να είναι η παρακίνηση (G. Latham & Locke, 1991).
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι «η απλούστερη και πιο άμεση
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εξήγηση της καλύτερης απόδοσης κάποιων ατόμων είναι οι διαφορετικοί στόχοι
που έχουν αυτά» (G. Latham & Locke, 1991, p.213). Με άλλα λόγια, η βάση της
παραπάνω θεωρίας είναι η σκόπιμη δράση, η δράση που «ρυθμίζεται» από τους
στόχους του ατόμου, με τη βούληση του. Επομένως, τα άτομα πρέπει να βρουν τι
είναι αυτό που επιθυμούν / τα ωφελεί, να θέσουν τους αντίστοιχους στόχους, να
βρουν ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να πετύχουν αυτούς τους στόχους
και να αποφασίσουν να αναλάβουν δράση.
Όπως συμβαίνει στην Κοινωνική-Γνωστική Θεωρία (Bandura, 1986), έτσι και η
Θεωρία Καθορισμού Στόχων χρησιμοποιεί τους στόχους όχι μόνο σαν επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα αλλά και ως κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης του ατόμου (Locke,
1991). Είναι γνωστό ότι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι στόχοι για να
οδηγούν σε απόδοση είναι α) το περιεχόμενο, δηλαδή πόσο ξεκάθαρος είναι ο
στόχος και πόσο δύσκολος ανάλογα με τις ικανότητες του ατόμου και β) η ένταση,
δηλαδή η σαφήνεια του στόχου, η πνευματική προσπάθεια που καταβάλλουν τα
άτομα και πόσο δεσμευμένα είναι στο στόχο αυτόν. Μάλιστα, σύμφωνα με το
μοντέλο θέσπισης στόχων των Latham & Locke (1991), γνωστό και ως high
performance cycle, οι συγκεκριμένοι και δύσκολοι στόχοι είναι ιδιαιτέρως
παρακινητικοί και αν το άτομα είναι δεσμευμένα σε αυτούς τους στόχους, έχουν
επαρκή

ανατροφοδότηση

(feedback),

υψηλή

αυτοαποτελεσματικότητα

και

κατάλληλες στρατηγικές τότε το αποτέλεσμα θα είναι η υψηλή απόδοση. Η υψηλή
απόδοση με τη σειρά της, αν οδηγεί στις επιθυμητές αμοιβές θα οδηγεί και στην
ικανοποίηση του ατόμου και κατά συνέπεια στη δέσμευση στην εργασία του. Αυτός
είναι ο λεγόμενος κύκλος υψηλής απόδοσης ο οποίος, αν δεν ικανοποιούνται οι
παραπάνω προϋποθέσεις (πχ οι στόχοι δεν είναι προκλητικοί), μετατρέπεται σε
κύκλο χαμηλής απόδοσης.
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2.3 Θεωρία Αυτορρύθμισης (Self-Regulation Theory)
Σύμφωνα με τους Latham & Locke (1991, p.233) «η αυτορρύθμιση υπονοείται στη
θεωρία καθορισμού στόχων, καθώς ο καθορισμός των στόχων και η μετάφρασή
τους σε δράση είναι μια διαδικασία βούλησης (volitional process)». Επομένως, η
αυτορρύθμιση λαμβάνει χώρα ουσιαστικά μέσα από την ίδια τη θέσπιση των
στόχων, αφού όταν τα άτομα θέτουν στόχους αναγνωρίζουν ταυτόχρονα και ποια
είναι τα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία
αυτορρύθμισης, τη «ρύθμιση» δηλαδή των ενεργειών τους προς την κατεύθυνση
αυτών των επιπέδων.
Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πίσω, στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο
Bandura (1991) ισχυρίζεται ότι η ανθρώπινη λειτουργία προσδιορίζεται από την
αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών επιρροής. Συγκεκριμένα
αναφέρει πως, αν η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν εξαρτιόταν σε κάποιο βαθμό από
το άτομο και καθοριζόταν αποκλειστικά από εξωτερικές δυνάμεις, τότε τα άτομα θα
συμπεριφέρονταν σαν ανεμοδείκτες. Θα άλλαζαν δηλαδή διαρκώς κατεύθυνση
ώστε να συμμορφώνονται κάθε φορά σε αυτό που «ζητά» η κοινωνική επιρροή τη
δεδομένη στιγμή (Bandura, 1991, p.249). Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα
όμως, είναι η ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών (self-reflective & self-reactive
capabilities) οι οποίοι ελέγχουν σε κάποιο βαθμό αυτά που το άτομο σκέφτεται,
αισθάνεται και πράττει. Ειδικότερα, με την έννοια της Ρύθμισης (Regulation)
εννοούμε στην ουσία τον έλεγχο μιας ενέργειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ακολουθήσει το «μονοπάτι» που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ένας
συγκεκριμένος στόχος. Με την έννοια της Αυτό-ρύθμισης (Self-regulation),
αναφερόμαστε στη ρύθμιση, στον έλεγχο της δράσης από το ίδιο το άτομο, την ίδια
την οντότητα, με τρόπο κατάλληλο για την επίτευξη του στόχου (Binswanger, 1991,
p.154).
Επομένως, η διαδικασία της αυτορυθμιζόμενης συμπεριφοράς ουσιαστικά
«ευθυγραμμίζει» το άτομο σε τωρινές και μελλοντικές συμπεριφορές για την
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο στόχος μάλιστα, παρέχει στα άτομα και τα
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αντίστοιχα κριτήρια με τα οποία μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση τους και να
αξιολογήσουν την πρόοδο τους. Κατά συνέπεια αυτό τους επιτρέπει να έχουν μια
συνολική εικόνα για την απόδοση τους και αν για παράδειγμα είναι υψηλή να
θέσουν εκ νέου έναν υψηλότερο στόχο, ενώ, αν είναι χαμηλή να δουν ποιο είναι το
πρόβλημα και τι μπορούν να κάνουν για να την βελτιώσουν.

2.3.1 Αναζήτηση Εργασίας ως Αυτορυθμιζόμενη Διαδικασία

Η αναζήτηση εργασίας έχει χαρακτηρισθεί ως μια «αυτορυθμιζόμενη» διαδικασία
(self-regulatory process). Οι Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, (2001, p.849)
συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται την αναζήτηση εργασίας ως το αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας όπου τα άτομα που ψάχνουν για δουλειά «αναγνωρίζουν, ξεκινούν και
συνεχίζουν τις ενέργειες τους για το σκοπό της εύρεσης εργασίας». Σύμφωνα με το
μοντέλο τους, η αναζήτηση εργασίας είναι μια διαδικασία την οποία ξεκινά
σκοπίμως το άτομο μόλις συνειδητοποιήσει ότι έχει έναν επαγγελματικό στόχο και
θέλει να τον επιτύχει. Ο στόχος αυτός παρακινεί τον υποψήφιο να λάβει δράση η
οποία θα τον οδηγήσει με τη σειρά της στην επίτευξη του στόχου. Μέσα από αυτή
την αυτορυθμιζόμενη διαδικασία λοιπόν, τα άτομα αναζητούν εργασία δρώντας,
αντιδρώντας, εντείνοντας ή και αλλάζοντας τελείως την κατεύθυνση στην
αναζήτησή τους μέχρι να επιτύχουν τον επαγγελματικό τους στόχο ή να
αποφασίσουν να τον εγκαταλείψουν.
Οι Van Hooft, Wanberg & Van Hoye (2012) παρουσιάζουν ένα μοντέλο
αυτορρύθμισης τεσσάρων φάσεων, προσδιορίζοντας τα συστατικά της «ποιότητας
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας», της άσκησης δηλαδή των ενεργειών
αναζήτησης εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να πληρούν ή να υπερβαίνουν
τις προσδοκίες των απαιτητικών «μερών» της αγοράς εργασίας (υπευθύνους
επιλογής προσωπικού, συμβούλους, κτλ.). Ειδικότερα, προτείνουν ότι μια υψηλής
ποιότητας αναζήτηση εργασίας, στην πρώτη φάση, της ίδρυσης του στόχου (goal
establishment), αναφέρεται στην επιλογή ενός συνειδητού στόχου, την ανάπτυξη
μιας ισχυρής δέσμευσης σε αυτόν και της σαφήνειας του στόχου, και στην
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ενσωμάτωσή του σε ένα ιεραρχικά οργανωμένο σύστημα από (υπο) στόχους. Στη
δεύτερη φάση, του σχεδιασμού (planning), αναφέρεται στην υιοθέτηση μιας
διερευνητικής ή εστιασμένης στρατηγικής αναζήτησης εργασίας, στις σοβαρές
προθέσεις χρήσης μιας ευρείας γκάμας τακτικών αναζήτησης εργασίας με ιδιαίτερη
προσοχή στις ανεπίσημες πηγές, στο σχεδιασμό του πότε και πώς θα δρα το άτομο
στις προθέσεις και την προετοιμασία των σχεδιασμένων ενεργειών. Στη τρίτη φάση,
της επιδίωξης του στόχου, (goal-striving), η υψηλής ποιότητας αναζήτηση εργασίας
αναφέρεται στον αυτοέλεγχο της προσοχής, των σκέψεων, των συναισθημάτων, της
παρακίνησης και της συμπεριφοράς να ξεκινήσει το άτομο και να συνεχίσει την
αναζήτηση εργασίας, στη θωράκιση των στόχων για τη διαχείριση περισπασμών και
την αναζήτηση ενεργούς ανατροφοδότησης για τη συμπεριφορά, την πρόοδο του
στόχου και κατά συνέπεια την αξιολόγηση της προόδου και τον εντοπισμό τυχόν
αποκλίσεων. Στη τέταρτη φάση, του συλλογισμού (reflection), αναφέρεται στην
αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με το στόχο, την απόδοση των αποτυχιών σε
εσωτερικά αίτια και την προσπάθεια μάθησης από τις αποτυχίες, και την αυτόεπιβράβευση με γνώμονα την απόδοση. Αυτό το μοντέλο λοιπόν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εξακριβωθεί σε ποιο βαθμό οι παραπάνω πτυχές της
αυτορρύθμισης (φάσεις) είναι σημαντικές για την ποιότητα της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας και κατά πόσον συνθέτουν μηχανισμούς που εξηγούν την
επίδραση των ατομικών διαφορών σε αυτήν, ενώ συμβάλουν στην πρόβλεψη της
ποιότητας της αναζήτησης εργασίας και της επιτυχίας στην εύρεση απασχόλησης.
Οι Kanfer et al. (2001) εστίασαν την μετα-ανάλυσή τους σε ατομικές διαφορές,
όπως η προσωπικότητα, που έχουν βρεθεί να επηρεάζουν τους αυτορυθμιζόμενους
μηχανισμούς (π.χ., goal setting, self-monitoring, self-reactions) και αυτοί με τη σειρά
τους να επηρεάζουν την κατεύθυνση και τη συχνότητα των συμπεριφορών που
κατευθύνονται από στόχους (job search effort & intensity). Όπως αναμενόταν,
βρήκαν όλους τους προγνωστικούς παράγοντες, εκτός από την αισιοδοξία, να
συσχετίζονται

με

τις

συμπεριφορές

αναζήτησης

εργασίας.

Επιπλέον,

επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες για το ρόλο της αυτορρύθμισης στην
επίτευξη σύνθετων συμπεριφορών (e.g., Bandura, 1986; F. H. Kanfer, 1996), βρήκαν
τόσο την προσπάθεια όσο και την ένταση αναζήτησης εργασίας να συσχετίζονται με
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την επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας. Άξιο αναφοράς είναι το μοντέλο
αυτορρύθμισης της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας των Saks, Brown και Lent
(2005). Το εν λόγω μοντέλο περιλαμβάνει τους προγνωστικούς παράγοντες
(βιογραφικές μεταβλητές, ατομικές διαφορές και καταστασιακές μεταβλητές) των
συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας, καθώς και μηχανισμούς αυτορρύθμισης
όπως οι στόχοι αναζήτησης εργασίας (job search goals) - αριθμός αιτήσεων κτλ. - και
οι επαγγελματικοί στόχοι (employment goals) - απόκτηση συγκεκριμένης εργασίας
κτλ. Οι στόχοι αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικοί στόχοι

λοιπόν,

μεσολαβούν μεταξύ προγνωστικών παραγόντων και συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας, όπως υποστηρίζει και η μετα-ανάλυση των Kanfer et al. (2001), όπου οι
trait και contextual μεταβλητές (πχ προσωπικότητα, αυτεπάρκεια) επηρεάζουν τους
μηχανισμούς αυτορρύθμισης (πχ θέσπιση στόχων) και αυτοί με τη σειρά τους την
ένταση αναζήτησης εργασίας. Από το μοντέλο δεν λείπουν και τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (job search & employment outcomes) τα οποία
επηρεάζονται από τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας.
Η ανάγκη για περισσότερη έρευνα γύρω από τις αυτορυθμιζόμενες διαδικασίες που
συνιστούν την αναζήτηση εργασίας και οδηγούν στην επάνοδο στον εργασιακό
χώρο, φέρνει τις παρακάτω μελέτες στο προσκήνιο. Ειδικότερα, οι Creed, King,
Hood, και Mckenzie (2009) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στη στοχοθέτηση (goalorientation), την αυτορρύθμιση (self-regulation) και την ένταση αναζήτησης
εργασίας (job-seeking intensity) σε δείγμα ανέργων. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους,
οι τρεις υπό εξέταση στρατηγικές αυτορρύθμισης (emotion control, motivation
control, individual’s commitment to having a job) έχουν θετική σχέση με την ένταση
αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, θετική ήταν και η σχέση του προσανατολισμού του
στόχου (goal-orientation) με τις στρατηγικές αυτορρύθμισης που χρησιμοποιούσε
το άτομο, ενώ και οι τρεις στρατηγικές αυτορρύθμισης βρέθηκαν να μεσολαβούν
μεταξύ προσανατολισμού του στόχου και έντασης αναζήτησης εργασίας. Την έννοια
του προσανατολισμού του στόχου (προσανατολισμός στην απόδοση ή στο να
μαθαίνεις κάτι καινούριο) στην αναζήτηση εργασίας μελετούν και οι Hooft &
Noordzij (2009). Ως αποτέλεσμα βρέθηκε ότι ανεξάρτητα από την προδιάθεση του
ατόμου στον προσανατολισμό στόχου, ο προσανατολισμός στο να μαθαίνεις κάτι
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καινούριο (learning goal orientation) έχει θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία
αναζήτησης οδηγώντας σε περισσότερες προθέσεις για αναζήτηση, εντονότερη
συμπεριφορά αναζήτησης και μεγαλύτερες πιθανότητες επανεύρεσης εργασίας.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση των ιεραρχικών στόχων; Στη βιβλιογραφία της
πολλαπλών – στόχων αυτορρύθμισης, εκτός από τους παράλληλους στόχους που
συζητήθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και οι ιεραρχικοί στόχοι, δηλαδή οι στόχοι που
δεν «τρέχουν» παράλληλα, αλλά ο ένας είναι το μέσο για την επίτευξη του άλλου.
Ειδικότερα, στη μελέτη των Liu et al. (2014) εξετάστηκε ένα μοντέλο που συνέδεε
την αντιλαμβανόμενη πρόοδο στην αναζήτηση εργασίας με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και τον αριθμό προσφορών εργασίας, υποθέτοντας ότι η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας καθοδηγείται από μια ιεραρχική δομή στόχων
αυτή της συμπεριφοράς – απασχόλησης. Υπάρχει δηλαδή ο ανώτερος στόχος που
είναι αυτός της απασχόλησης (employment goal) και το μέσον για την επίτευξη
αυτού του στόχου ο στόχος της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας (job search
behavior goal). Κατά συνέπεια, υιοθετώντας την οπτική της αυτορρύθμισης,
διαφοροποίησαν

την

αυτεπάρκεια

απασχόλησης

από

την

αυτεπάρκεια

συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα
υψηλότερα επίπεδα της αντιλαμβανόμενης προόδου στην αναζήτηση εργασίας
οδηγούν σε πιο συχνές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας όταν ενισχύεται η
αυτεπάρκεια συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Από την άλλη, τα υψηλότερα
επίπεδα της αντιλαμβανόμενης προόδου στην αναζήτηση εργασίας οδηγούν σε
λιγότερο συχνές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας όταν ενισχύεται η
αυτεπάρκεια απασχόλησης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια ιεραρχική
δομή στους στόχους (υψηλότερος, χαμηλότερος στόχος) και ο υψηλότερος στόχος
φαίνεται ότι θα εκπληρωθεί σύντομα τότε ο χαμηλότερος στόχος αναστέλλεται (Liu,
Wang, et al., 2014).
Τέλος, υπάρχουν έρευνες που χρησιμοποιούν τη θεωρία της αυτορρύθμισης
προκειμένου να εξετάσουν τη θετική – αρνητική συναισθηματικότητα (positive –
negative affectivity) και τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σε longitudinal
επίπεδο (e.g., Daniel B Turban, Lee, da Motta Veiga, Haggard, & Wu, 2013; CR
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Wanberg, Zhu, & Van Hooft, 2010; C. R. Wanberg, Zhu, Kanfer, & Zhang, 2012).
Μεταβλητές αυτορρύθμισης όπως η αντιλαμβανόμενη πρόοδος στην αναζήτηση
εργασίας (CR Wanberg et al., 2010), η αναβολή (procrastination) και ο βαθμός
ελέγχου της παρακίνησης (motivation control) (Daniel B Turban et al., 2013; C. R.
Wanberg et al., 2012) βρέθηκαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η θετική (positive affectivity) αλλά όχι η
αρνητική συναισθηματικότητα (negative affectivity) βρέθηκε να επηρεάζει τις
μεταβλητές αυτορρύθμισης, όπως η αναβολή και ο βαθμός ελέγχου της
παρακίνησης, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν τα αποτελέσματα της
αναζήτησης εργασίας, παραδείγματος χάριν τον αριθμό συνεντεύξεων (Daniel B
Turban et al., 2013). Επίσης, οι Turban, Stevens, & Lee (2009) τονίζουν τη σημασία
των

μεταγνωστικών

ενεργειών

(metacognitive

activities),

δηλαδή

των

αυτορυθμιζόμενων ενεργειών που περιλαμβάνουν τη θέσπιση στόχων, την
ανάπτυξη σχεδίων και τον έλεγχο της προόδου, ως προβλεπτικοί παράγοντες των
αποτελεσμάτων της αναζήτησης εργασίας, ενισχύοντας την προσέγγιση της
αυτορρύθμισης στην αναζήτηση εργασίας.
Συνοψίζοντας, το γεγονός ότι η αναζήτηση εργασίας συνιστά μια διαδικασία που
είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη και χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για
αυτοπαρακίνηση, από την αντιμετώπιση απορρίψεων και αβεβαιότητας και τη
συνέχιση των προσπαθειών (R. Kanfer et al., 2001) σε συνδυασμό με τα παραπάνω
ευρήματα, καθιστά τη θεωρία της αυτορρύθμισης κατάλληλο πλαίσιο για τη μελέτη
της εν λόγω διαδικασίας.

2.4 Κοινωνικό-γνωστική Θεωρία (Social Cognitive Theory)
Από την παραπάνω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται αντιληπτό ότι οι
επικρατέστερες θεωρίες στο χώρο της αναζήτησης εργασίας είναι η Θεωρία της
Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς και η Θεωρία της Αυτορρύθμισης, καθώς και οι
δύο έχουν βρεθεί να προβλέπουν τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας.
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Ενδιαφέρον προκαλεί η άποψη ότι οι δυο παραπάνω θεωρίες μπορούν να
μελετηθούν και να κατανοηθούν στο πλαίσιο της Κοινωνικό-γνωστικής Θεωρίας
(social cognitive theory), καθώς η τελευταία περιέχει μεταβλητές και μηχανισμούς
της Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς και της Θεωρίας Αυτορρύθμισης
αντίστοιχα (Zikic & Saks, 2009). Η Κοινωνικό-γνωστική θεωρία αφορά πρωτίστως
στην εξήγηση της ανθρώπινης ψυχοκοινωνικής λειτουργίας, μπορεί να μας
βοηθήσει όμως να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας.
Ειδικότερα, η κοινωνικό-γνωστική θεωρία υποστηρίζει ότι το πώς λειτουργεί ένα
άτομο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς (behavior), της
γνωστικής διαδικασίας (cognitive) και άλλων προσωπικών του παραγόντων
(personal factors), καθώς και από τα γεγονότα του περιβάλλοντος (environmental
events) (Bandura, 1986). Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, υπάρχουν
εσωτερικοί μηχανισμοί (self-regulatory & self-reflective processes) που επηρεάζουν
το πώς λειτουργεί ένα άτομο, οι οποίοι εμπεριέχονται στην εν λόγω θεωρία, όπως
είναι η αυτεπάρκεια και οι στόχοι. Επομένως, η Κοινωνικό-γνωστική Θεωρία
αποτελεί μια χρήσιμη θεωρητική βάση για να κατανοήσουμε τη σχέση ανάμεσα
στην αυτοαποτελεσματικότητα, τους στόχους και τις σχετικές με την καριέρα
ενέργειες (Zikic & Saks, 2009). Μάλιστα, βοηθά στην «κατανόηση των μεταβλητών
της TPB, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν τις περιβαλλοντικές (subjective norm), τις
γνωστικές και προσωπικές (job search attitude, job search self-efficacy), τις σχετικές
με στόχους (job search intention) και τις συμπεριφορικές (job search intensity)
μεταβλητές» (Zikic & Saks, 2009, p.118).
Υποστήριξη για τα παραπάνω, παρέχουν τα ευρήματα των Zikic et Saks (2009) από
την προσπάθεια τους να ενσωματώσουν σε ένα μοντέλο μεταβλητές και από τις δύο
θεωρίες,

χρησιμοποιώντας

ως

πλαίσιο

την

κοινωνικό-γνωστική

θεωρία.

Συγκεκριμένα, βρήκαν τις σχετικές με την καριέρα ενέργειες (environmental events)
να συσχετίζονται θετικά με την αυτεπάρκεια και τη σαφήνεια κατά την αναζήτηση
εργασίας (cognitive), και τις μεταβλητές της TPB να έχουν θετική σχέση με την
πρόθεση αναζήτησης εργασίας. Όσον αφορά στην ένταση αναζήτησης εργασίας (job
search behavior), ως προβλεπτικός παράγοντας αυτής βρέθηκε να λειτουργεί η
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πρόθεση αναζήτησης εργασίας μαζί με τη σαφήνεια αναζήτησης εργασίας (selfregulatory variable), υποδηλώνοντας έτσι τη σημασία που έχουν οι μεταβλητές και
των δύο θεωριών στη μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων που αναζητούν
εργασία, και μάλιστα, χρησιμοποιώντας την κοινωνικό-γνωστική θεωρία ως
πλαίσιο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια εφαρμογή της κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας στην
αναζήτηση εργασίας, η Κοινωνικό-γνωστική Θεωρία Καριέρας (Social Cognitive
Career Theory-SCCT) (Lent, Brown, & Hackett, 1994). Η Social Cognitive Career
Theory (SCCT) δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ασκούν την ίδια
ενέργεια (personal agency) στη διαδικασία ανάπτυξης της καριέρας τους, καθώς και
τους έξω-προσωπικούς παράγοντες που ενισχύουν ή περιορίζουν την ενέργεια
αυτή. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην αυτεπάρκεια, τις προσδοκίες για το
αποτέλεσμα, και σε μηχανισμούς στόχου καθώς και στο πώς αυτοί αλληλεπιδρούν
σε ένα συγκεκριμένο τομέα καριέρας όπως η αναζήτηση εργασίας (Dahling, Melloy,
& Thompson, 2013). Αλλά και πώς contextual παράγοντες όπως τα εμπόδια ή η
υποστήριξη, επηρεάζουν τους επαγγελματικούς στόχους, τις ενέργειες και την
απόδοση.
Σύμφωνα με τους Lent et al. (1994), η παραπάνω θεωρία υποθέτει ότι οι άνθρωποι
επιδιώκουν σχετικές με την καριέρα δραστηριότητες (όπως η αναζήτηση εργασίας)
που είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά τους, την αυτεπάρκεια, τους στόχους και
τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα. Οπότε τα άτομα που έχουν υψηλή αυτεπάρκεια
και προσδοκίες για το αποτέλεσμα θα συμμετάσχουν σε δράσεις που πιστεύουν ότι
θα αποφέρουν θετικά και επιθυμητά αποτελέσματα (Lent et al., 1994). Επιπλέον,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Dahling et al. (2013), η οικονομική
πίεση έχει μια άμεση, αρνητική σχέση με την αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση
εργασίας και έμμεση, αρνητική σχέση με τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα της
αναζήτησης εργασίας και τους στόχους της αναζήτησης. Τα ευρήματα αυτά
υποδηλώνουν τη σημασία των ευρύτερων contextual μεταβλητών όταν μελετάμε
αποτελέσματα καριέρας αλλά και την ενσωμάτωση αυτών στη θεωρία της
κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας καριέρας. Με άλλα λόγια, η κοινωνικό-γνωστική
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θεωρία καριέρας εξηγεί γιατί τα άτομα είναι πιο πιθανό να ψάχνουν για δουλειές
που περιμένουν να αποκτήσουν και τις οποίες νιώθουν ικανοί να αποκτήσουν
(Dahling et al., 2013; Zikic & Saks, 2009).
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Κεφάλαιο 3: Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας
Η αναζήτηση εργασίας ορίζεται ως μια δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας τα
άτομα επιδιώκουν να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Ειδικότερα,
«η διαδικασία της αναζήτησης εργασίας αφορά στις ενέργειες που κάνουν τα άτομα
προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για πιθανές θέσεις εργασίας, να
αξιολογήσουν τις εναλλακτικές τους για εργασία και να επιλέξουν μια από αυτές»
(Saks, 2004, p.458), να επιλέξουν δηλαδή την καλύτερη φαινομενικά επαγγελματική
ευκαιρία.
Οι προαναφερθείσες ενέργειες καθορίζουν το είδος και την ποσότητα των
πληροφοριών που αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις νέες θέσεις
εργασίας. Καθορίζουν επίσης τον αριθμό των ευκαιριών/εναλλακτικών που έχουν οι
υποψήφιοι και από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξουν μια χρησιμοποιώντας τις
παραπάνω πληροφορίες (Barber, Daly, Giannantonio, & Phillips, 1994). Με άλλα
λόγια, η αναζήτηση εργασίας ως διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών γύρω από
τις θέσεις εργασίας που ενδιαφέρουν τον εκάστοτε υποψήφιο, περιλαμβάνει τόσο
την εκτεταμένη (extensive) όσο και την πιο εστιασμένη έρευνα (intensive). Η εν
λόγω αναζήτηση δηλαδή, δεν αφορά μόνο στην αναγνώριση των επαγγελματικών
ευκαιριών που υπάρχουν (extensive) αλλά και την απόκτηση λεπτομερών
πληροφοριών για συγκεκριμένες ευκαιρίες (intensive) (Rees, 1966, in Barber et al.,
1994). Μέσα από αυτήν την έρευνα λοιπόν τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες σε αυτούς πληροφορίες και να ταιριάξουν την
επαγγελματική τους επιλογή με την επιθυμητή για εκείνους εργασία.
Πολύ παλαιότερα άλλωστε, στο μοντέλο του Soelberg (1967), η αναζήτηση εργασίας
είχε χαρακτηρισθεί ως μια διαδικασία δύο σταδίων, α) του σχεδιασμού αναζήτησης
εργασίας και β) της αναζήτησης εργασίας και επιλογής. Υποστηρίζεται δηλαδή πως
τα άτομα που ψάχνουν για δουλειά ξεκινούν με μια εκτεταμένη έρευνα
προκειμένου να

συγκεντρώσουν

πληροφορίες

και

να

αναγνωρίσουν

τις

εναλλακτικές επιλογές για εργασία και συνεχίζουν με μια πιο εντατική έρευνα ώστε
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οργανισμούς. Το παραπάνω μοντέλο «αναζήτησης εργασίας και επιλογής»
ερμηνεύεται από τους Power et Aldag (1985) ως μια διαδοχική διαδικασία
τεσσάρων σταδίων η οποία έχει ως εξής. Αρχικά το άτομο αναγνωρίζει την ιδανική
επαγγελματική απασχόληση (identify ideal occupation) κι έπειτα αναπτύσσει ένα
πλάνο/σχέδιο προκειμένου να την αποκτήσει (planning job search). Ακολούθως
ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης η οποία συνεχίζεται μέχρι το άτομο να δηλώσει ότι
δεν ενδιαφέρεται να εξετάσει νέες εναλλακτικές (job search and choice) και τότε
ξεκινά η τελευταία φάση, η επιβεβαίωση της επιλογής (decision confirmation &
commitment). Κατά τη διάρκεια αυτής, το άτομο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που
έχει συγκεντρώσει για αυτήν την επιλογή και δεσμεύεται σε αυτήν μη θεωρώντας
ότι μπορεί να προκύψει καλύτερη εναλλακτική.

3.1 Αλλαγή Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας

Εκτός από αυτή τη «λογική» σειρά / ακολουθία των ενεργειών που αφορούν στο
σχεδιασμό της αναζήτησης εργασίας, την ίδια την αναζήτηση και τελικά την επιλογή
μιας θέσης εργασίας, η διαδικασία της αναζήτησης εργασίας και επιλογής έχει,
όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, μια δυναμική φύση. Υπό την έννοια ότι οι στάσεις, οι
προτιμήσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων που αναζητούν εργασία ενδέχεται να
αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης. Είναι σημαντικό λοιπόν να
κατανοήσουμε πότε και γιατί αλλάζουν οι συμπεριφορές των ατόμων κατά την
αναζήτηση τους, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε ακριβέστερες εκτιμήσεις για
τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που είναι αποτελεσματικές και κατά
συνέπεια, καλύτερες παρεμβάσεις στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (Barber et
al., 1994).
Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι αναζητούν εργασία κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αποτελεί συχνό φαινόμενο, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η
αναζήτηση

εργασίας

δεν

είναι

αποτελεσματική.

Προκειμένου

να

γίνει

αποτελεσματική λοιπόν, είναι λογικό οι υποψήφιοι να αντιδρούν στα ερεθίσματα
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και να αλλάζουν τις προσπάθειες τους, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να
επηρεάσουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους προς την επιθυμητή
κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους αναμένεται να αλλάξει κάποιος
συμπεριφορά κατά την αναζήτηση εργασίας με την πάροδο του χρόνου,
συνοψίζονται σε τρεις και οδηγούν αντίστοιχα στη μελέτη των τριών μοντέλων
«αλλαγής συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας». Ένας υποψήφιος λοιπόν μπορεί
είτε να αναζητά εργασία χρησιμοποιώντας στρατηγικές ακολουθίας, όπως
ψάχνοντας γενικά στην αρχή και σε μεγαλύτερο βάθος στη συνέχεια, είτε να
μαθαίνει με τον καιρό ποιες ενέργειες είναι πιο χρήσιμες και να στρέφεται σε
αυτές, είτε τέλος να αλλάζει τις ενέργειές του εξαιτίας του στρες ή της
απογοήτευσης που βίωσε κατά την αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με τους Barber
et al. (1994) αυτοί είναι συνήθως οι λόγοι αλλαγής συμπεριφοράς κατά την
αναζήτηση εργασίας και οδηγούν στη δημιουργία των εξής μοντέλων, που θα
αναλύσουμε στην συνέχεια.

3.1.1 Μοντέλα Αλλαγής Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας

Τρία μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς εξετάζονται στη συνέχεια και είναι τα εξής.
Καταρχάς, έχουμε το διαδοχικό μοντέλο (sequential model), το οποίο θεωρεί την
αναζήτηση εργασίας ως μια λογική σειρά/ακολουθία ενεργειών οι οποίες μπορεί να
αλλάξουν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης (Barber et al., 1994). Ακολουθώντας τη
«μεταστροφή» από την εκτεταμένη (extensive) στην εντατική (intensive) έρευνα, το
εν λόγω μοντέλο υποστηρίζει πως οι υποψήφιοι ενδέχεται να τροποποιήσουν τη
συμπεριφορά τους, μειώνοντας για παράδειγμα με την πάροδο του χρόνου τη
χρήση των επίσημων πηγών καθώς θα τους έχουν προσφέρει τις γενικές
πληροφορίες που χρειάζονται αναφορικά με τα «ανοίγματα» στην αγορά εργασίας
και αυξάνοντας τη χρήση των ανεπίσημων πηγών. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το
διαδοχικό μοντέλο τα άτομα που αναζητούν εργασία, αρχικά, ψάχνουν
γενικά/ευρέως προκειμένου να εντοπίσουν όσες περισσότερες επαγγελματικές
ευκαιρίες γίνεται. Στη συνέχεια, προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερες και σε
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βάθος πληροφορίες για κάποιες επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας που τους
ενδιαφέρουν ώστε κάνουν αίτηση σε αυτές (Van Hoye, Klehe, & van Hooft, 2013).
Ωστόσο, αν αυτό δε φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν δεν λάβουν για
παράδειγμα κάποια προσφορά εργασίας, τα άτομα μπορεί να χρειαστεί να
επιστρέψουν σε νωρίτερα στάδια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
Το δεύτερο μοντέλο αναζήτησης εργασίας είναι το μοντέλο μάθησης (learning
model) σύμφωνα με το οποίο «οι υποψήφιοι μαθαίνουν πιο αποδοτικές και
αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης καθώς προοδεύει η έρευνά τους» (Barber et
al., 1994, p.745). Είναι πιθανό δηλαδή τα άτομα που αναζητούν εργασία να μάθουν
με τον καιρό μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης ποιες είναι οι πιο χρήσιμες
τεχνικές αναζήτησης και έτσι να αλλάξουν τις ενέργειές τους βάσει όσων έχουν
μάθει. Αυτή η διαδικασία μάθησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσωπικής
εμπειρίας, παρατήρησης της επιτυχίας άλλων, ανατροφοδότησης από υπεύθυνους
επιλογής προσωπικού, συμβουλών συμβούλων καριέρας, εκπαίδευσης στην
αναζήτηση εργασίας ή ανάγνωσης σχετικών βιβλίων (Van Hoye et al., 2013).
Τέλος, έχουμε το συναισθηματικό μοντέλο (emotional model), το οποίο δεν
επικεντρώνεται σε γνωστικές διαδικασίες, όπως τα δύο προηγούμενα μοντέλα. Το
συναισθηματικό μοντέλο εστιάζει στις συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορεί να
έχει κάποιος κατά την αναζήτησή του. Το γεγονός για παράδειγμα ότι η αναζήτηση
εργασίας επιφέρει συχνά υψηλά επίπεδα στρες, απορρίψεις ή απογοητεύσεις από
πιθανούς εργοδότες, οδηγεί τους υποψηφίους «σε επέκταση, περιορισμό ή αλλαγή
των ενεργειών αναζήτησης παρά τη χρησιμότητα αυτών» και συγκεκριμένα σε
«αποφυγή, ανικανότητα και παραίτηση» (Barber et al., 1994, p.746).
Εξετάζοντας τα παραπάνω μοντέλα σε αποφοίτους σχολείου και πανεπιστημίου,
βρέθηκε καταρχήν πως τα άτομα που αναζητούν εργασία πράγματι αλλάζουν τη
συμπεριφορά αναζήτησής τους με το πέρας του χρόνου (Barber et al., 1994).
Μάλιστα, αυτή η αλλαγή είναι περισσότερο συμβατή με το διαδοχικό μοντέλο,
καθώς για τα άλλα δύο τα ευρήματα ήταν ανάμεικτα. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ
αρχικής αναζήτησης και αποφοίτησης βρέθηκε ότι τα άτομα είχαν μειώσει την
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ένταση της αναζήτησής τους και την έμφαση σε πληροφορίες σχετικά με την
ύπαρξη θέσεων εργασίας, αλλά είχαν αυξήσει τη χρήση των ανεπίσημων πηγών,
ενώ το αντίθετο (αύξηση έντασης αναζήτησης και χρήσης επίσημων πηγών)
βρέθηκε ότι συνέβαινε το διάστημα μεταξύ αποφοίτησης και τρεις μήνες μετά την
αποφοίτηση.
Επαληθεύεται λοιπόν το διαδοχικό μοντέλο, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας των Barber et al. (1994), τα άτομα αρχικά επιδίδονται σε γενική αναζήτηση
ώστε να ενημερωθούν για τις πιθανές θέσεις εργασίας, μετά εξετάζουν λεπτομερώς
αυτές τις θέσεις και αν η αρχική αναζήτηση δε φανεί να οδηγεί σε μια αποδεχτή
προσφορά εργασίας τότε διευρύνουν πάλι την αναζήτηση τους. Ομοίως οι Saks και
Ashforth (2000) υποστηρίζουν ότι τα άτομα που δεν είχαν βρει δουλειά τέσσερις
μήνες μετά την αποφοίτησή τους αύξησαν τη χρήση επίσημων πηγών και την
ένταση αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, αλλαγή εντοπίστηκε και στην προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας, η οποία επίσης αυξήθηκε, αλλά και στο άγχος αναζήτησης
εργασίας το οποίο μειώθηκε. Τέλος, οι αυξήσεις στην προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας φάνηκαν να είναι αποτελεσματικές, καθώς κατέληξαν σε μεγαλύτερο
αριθμό συνεντεύξεων εργασίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Boswell, Zimmerman, & Swider (2012).
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας είναι
πιθανότερο να ακολουθεί το διαδοχικό μοντέλο στην περίπτωση των πρόσφατα
αποφοίτων από ότι σε άλλες ομάδες ατόμων που αναζητούν εργασία (π.χ., άτομα
που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή εργαζόμενοι). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
πως η διαδικασία αναζήτησης εργασίας των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας
συμπίπτει με το φυσικό κύκλο της προόδου των φοιτητών στο εκπαιδευτικό τους
πρόγραμμα, ενώ η ημερομηνία λήξης των σπουδών τους είναι γνωστή μήνες ή
ακόμη και χρόνια πριν (Van Hoye et al., 2013).
Το γεγονός ότι η αναζήτηση εργασίας είναι μια «ρευστή» διαδικασία που
εξελίσσεται, καθώς οι πολλές αλλαγές που συμβαίνουν απαιτούν από τους
υποψηφίους να αλλάζουν αντίστοιχα την προσπάθεια - συμπεριφορά τους,
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υποστηρίζεται και από την πρόσφατη έρευνα των Kidwell, Grosser, Dineen, &
Borgatti (2013). Ακολουθώντας τη διάκριση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
των Rees’s (1966) και Blau’s (1994) σε preparatory, active-extensive και activeintensive τους, εξέτασαν την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας σε τρία στάδια
(early, intermediate, late). Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα άτομα αλλάζουν την
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας
αναζήτησης, ενώ οι παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν είναι προσωπικοί (i.e.,
prior effort, job search progress) και κοινωνικοί (i.e., effort put forth by peers in a
social network).
Επομένως, η αναζήτηση εργασίας συνιστά μια δυναμική διαδικασία η οποία
μεταβάλλεται με το πέρας του χρόνου. Οι ενέργειες που κάνουν τα άτομα
προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις πιθανές θέσεις εργασίας και
να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές τους ώστε να επιλέξουν μια από αυτές, μπορεί να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναζήτησης εργασίας. Αν για
παράδειγμα οι εναλλακτικές είναι αρκετές ή οι προσφορές εργασίας είναι
ικανοποιητικές ή όχι θα διαφοροποιηθούν ή όχι αντίστοιχα και οι ενέργειες
αναζήτησης. Άλλωστε είναι επόμενο από τη στιγμή που ο απώτερος σκοπός της
αναζήτησης εργασίας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, τα άτομα να αλλάζουν
τη συμπεριφορά ή τις ενέργειες τους μέχρι να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος. Γι’ αυτό
και η διαδικασία αναζήτησης εργασίας έχει συχνά χαρακτηρισθεί ως ο σύνδεσμος
μεταξύ επιλογής εργασίας και μελλοντικής επαγγελματικής εξέλιξης (Allen &
Keaveny, 1980).

3.2 Συμπεριφορές Αναζήτησης Εργασίας
Στη βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας μελετώνται διάφορες συμπεριφορές
και πηγές αναζήτησης εργασίας. Εξετάζονται για παράδειγμα οι στρατηγικές
αναζήτησης εργασίας, η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας, οι επίσημες και
ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης κτλ, καθώς και η σχέση που έχουν αυτές με τους
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προβλεπτικούς παράγοντες και τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον, τόσο η θεωρία όσο και η πράξη υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας δεν είναι μια μονοδιάστατη κατασκευή (unidimensional
construct). Επομένως, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, αν όχι όλες, όσο το
δυνατόν περισσότερες διαστάσεις της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας ώστε να
γίνεται κατανοητή η επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας τόσο σε επίπεδο πρακτικής
όσο και σε επίπεδο έρευνας (Van Hoye et al., 2013).
Ειδικότερα, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας αφορά στη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας, στις ενέργειες δηλαδή που κάνει κάποιος όταν ψάχνει για
δουλειά προκειμένου να αποκτήσει γνώση για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην
αγορά εργασίας. Αυτές οι ενέργειες, όπως θα δούμε παρακάτω, περιλαμβάνουν
κατά κύριο λόγο πηγές πληροφόρησης και συμπεριφορές «προετοιμασίας» και
«δράσης», οι οποίες αναμένονται να συνδέονται άμεσα και μάλιστα θετικά με τα
αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας.
Επιδιώκοντας να καλύψουμε τις τρεις κύριες διαστάσεις της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας όπως ορίζονται από τους Van Hoey et al., (2013), θα
συζητήσουμε τη διαδικασία αναζήτησης από πλευράς περιεχομένου-κατεύθυνσης
(content-direction), προσπάθειας-έντασης (effort-intensity) και διαχρονικότηταςεπιμονής (temporal-persistence). Οι διαστάσεις όμως που μας ενδιαφέρουν στην
παρούσα μελέτη και τις οποίες θα εξετάσουμε περαιτέρω είναι αυτές της
προσπάθειας και της έντασης αναζήτησης εργασίας (effort-intensity dimension).

3.2.1 Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Strategies)

Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για το στόχο που έχουν τα άτομα που αναζητούν
εργασία και την υιοθέτηση αυτού ως σημείο έναρξης της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας. Μάλιστα, αναλόγως τη σαφήνεια του στόχου, τα άτομα που αναζητούν
εργασία υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης. Με άλλα λόγια, ενώ
κάποιοι μπορεί να έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα για το είδος της εργασίας που
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επιθυμούν να αποκτήσουν - συναντάται συχνά με τον όρο σαφήνεια αναζήτησης
εργασίας - job search clarity στη βιβλιογραφία (e.g., Cτtι et al., 2006; Wanberg et al.,
2002) - άλλοι μπορεί να έχουν κάτι ασαφές στο μυαλό τους. Συνεπώς, όταν ο στόχος
είναι σαφώς ορισμένος, η αναζήτηση εργασίας τείνει να επικεντρώνεται σε
συγκεκριμένες πηγές αναζήτησης οι οποίες είναι πιθανόν να φέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Από την άλλη, όταν ο στόχος είναι ασαφής, είναι πιθανότερο τα άτομα
που ψάχνουν για δουλειά να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύτερο εύρος πηγών ώστε να
ενημερωθούν για τα διαφορετικά είδη/επιλογές εργασίας (Van Hoye et al., 2013).
Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, έχουν αναγνωριστεί τρεις διαφορετικές στρατηγικές για
την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με πιθανές θέσεις εργασίας και οι οποίες
αφορούν τη διάσταση περιεχομένου-κατεύθυνσης (content-direction).
Οι στρατηγικές αναζήτησης εργασίας (job search strategies) διακρίνονται στην
εστιασμένη, τη διερευνητική και την τυχαία στρατηγική αναζήτησης εργασίας (C. D.
Crossley & Highhouse, 2005). Ειδικότερα, τα άτομα που αναζητούν εργασία
ακολουθώντας την εστιασμένη στρατηγική αναζήτησης (focused search strategy),
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε ένα μικρό αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων
πιθανών εργοδοτών που έχουν εντοπίσει νωρίς στη διαδικασία αναζήτησης.
Επιπλέον, έχουν ξεκάθαρους εργασιακούς στόχους και κάνουν αιτήσεις μόνο σε
θέσεις εργασίας για τις οποίες έχουν τα προσόντα και ενδιαφέρονται πραγματικά
να απασχοληθούν. Τα άτομα που αναζητούν εργασία ακολουθώντας μια
διερευνητική στρατηγική αναζήτησης (exploratory search strategy) έχουν κάποια
ιδέα για το είδος της εργασίας που θέλουν, αλλά είναι ακόμη ανοιχτοί σε ευκαιρίες
που μπορεί να τους παρουσιαστούν. Συνεπώς, εξετάζουν αρκετές πιθανές
επαγγελματικές ευκαιρίες και συγκεντρώνουν ενεργά πληροφορίες σχετικές με την
εργασία από διαφορετικές πηγές. Τέλος, τα άτομα που χρησιμοποιούν την τυχαία
στρατηγική αναζήτησης (haphazard search strategy) δεν έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα
του τι ψάχνουν, οπότε ακολουθούν την προσέγγιση «δοκιμής-λάθους» στην
αναζήτηση τους. Συγκεντρώνουν δηλαδή παθητικά πληροφορίες μέσα και έξω από
την περιοχή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους εμπειρίας.
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Αν και υπάρχει ελάχιστη έρευνα γύρω από τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας,
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν μια χρήσιμη διάσταση της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας η οποία σχετίζεται με τα αποτελέσματα εργασίας
(employment outcomes) (Van Hoye et al., 2013). Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα
(J. Koen, Vansteenkiste, & Verbruggen, 2015), οι στρατηγικές αναζήτησης εργασίας
αναδύονται

ως

σημαντικοί

προγνωστικοί

παράγοντες

της

επιτυχημένης

επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ contextual παράγοντες όπως η ζήτηση στην
αγορά εργασίας ή η χρονική διάρκεια της ανεργίας μπορεί να επηρεάσουν την
αποτελεσματικότητα της κάθε στρατηγικής. Ειδικότερα, η τυχαία στρατηγική
αναζήτησης βρέθηκε να παρουσιάζει αρνητική σχέση με την επανεύρεση εργασίας.
Μάλιστα, αυτή η αρνητική σχέση/επίδραση ενισχυόταν όταν τα άτομα αναζητούσαν
εργασία για πολύ καιρό ή όταν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ήταν δύσκολες. Η
εστιασμένη στρατηγική βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική στην επανεύρεση
εργασίας, όταν η περίοδος ανεργίας ήταν μικρή, ενώ όταν η περίοδος ανεργίας
ήταν μεγάλη, οι πιθανότητες επανεύρεσης εργασίας μειώνονταν. Τέλος, η
διερευνητική στρατηγική, αν και δε βρέθηκε να επηρεάζει την επανεύρεση
εργασίας, βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την ποιότητα της επανεύρεσης εργασίας
(π.χ. ταίριασμα στη θέση εργασίας, εργασιακή ικανοποίηση), ενώ η τυχαία
στρατηγική συσχετιζόταν αρνητικά με αυτήν. Αναφορικά με την αλλαγή στις εν
λόγω στρατηγικές αναζήτησης (E. Van Hooft, 2015), οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
φαίνεται να αλλάζουν τη στρατηγική που ακολουθούν. Ωστόσο, αν το κάνουν,
αλλάζουν κυρίως από τη διερευνητική στην εστιασμένη στρατηγική ή το αντίθετο.
Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα άλλαζαν τη στρατηγική τους, όταν ακολουθούσαν την
εστιασμένη στρατηγική και βίωναν μικρή πρόοδο σχετικά με το στόχο τους και όταν
ακολουθούσαν την τυχαία στρατηγική και βίωναν μικρή πρόοδο η οποία
αποδιδόταν σε ασταθή, ελεγχόμενα και εσωτερικά αίτια.
Συνοψίζοντας, οι στρατηγικές αναζήτησης εργασίας παρουσιάζουν μεικτά
αποτελέσματα. Η τυχαία στρατηγική φαίνεται να είναι η λιγότερο προτιμώμενη
στρατηγική καθώς σχετίζεται αρνητικά με τον αριθμό των προσφορών εργασίας, την
ικανοποίηση από τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και την εργασιακή
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ικανοποίηση (C. D. Crossley & Highhouse, 2005). Από την άλλη μεριά, η εστιασμένη
στρατηγική φαίνεται να επιφέρει τα πιο θετικά αποτελέσματα, καθώς σχετίζεται
θετικά με τα παραπάνω (C. D. Crossley & Highhouse, 2005; J. Koen, Klehe, Van
Vianen, Zikic, & Nauta, 2010). Η διερευνητική στρατηγική τέλος, σχετίζεται θετικά με
τον αριθμό προσφορών εργασίας και την ικανοποίηση από τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας, αλλά αρνητικά με την ποιότητα της νέας εργασίας (C. D.
Crossley & Highhouse, 2005).
Σε

αυτό

το

σημείο

κρίνεται

σημαντικό

να

συζητηθεί

η

έννοια

της

προσαρμοστικότητας της καριέρας (career adaptability) καθώς έχει βρεθεί να
σχετίζεται με τις διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης εργασίας (J. Koen et al.,
2010). Η προσαρμοστικότητα καριέρας διακρίνεται σε τέσσερις διαστάσεις, το
σχεδιασμό καριέρας, τη λήψη αποφάσεων, τη διερεύνηση και την εμπιστοσύνη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Koen et al. (2010) η προσαρμοστικότητα καριέρας
περιλαμβάνει το να κοιτάς μπροστά στην καριέρα σου (planning), το να ξέρεις ποια
καριέρα να ακολουθήσεις (decision making), το να κοιτάς γύρω σου τις
διαφορετικές επιλογές καριέρας (exploration) και να έχεις ένα αίσθημα αυτόαποτελεσματικότητας ότι θα εκτελέσεις με επιτυχία τις ενέργειες που χρειάζονται
ώστε να επιτύχεις τους στόχους που έχεις θέσει για την καριέρα σου (confidence).
Σε

περιόδους

αλλαγών

και

περιορισμένων

ευκαιριών

καριέρας,

η

προσαρμοστικότητα καριέρας μπορεί να αναγνωριστεί ως μια σημαντική - σχετική
με την εργασία - δεξιότητα. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που αναζητούν εργασία
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στο να αποκτήσουν τη δουλειά που θέλουν ή να
βρουν δουλειά στον τομέα που θέλουν, με αποτέλεσμα να πρέπει να
προσαρμόζουν τις φιλοδοξίες που έχουν για την καριέρα τους. Η εστίαση λοιπόν
στις ενέργειες αναζήτησης εργασίας και στον έγκαιρο προγραμματισμό καριέρας
έχει σημασία τόσο για την αρχική όσο και για την μελλοντική επιτυχία στην καριέρα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Koen et al. (2010) εξέτασαν πώς οι τέσσερις διαστάσεις της
προσαρμοστικότητας καριέρας που αναφέρονται παραπάνω σχετίζονται με τις
διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, οι
διαστάσεις της λήψης αποφάσεων καριέρας και του σχεδιασμού σχετίζονται
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αρνητικά με τη χρήση της τυχαίας στρατηγικής αναζήτησης. Ενώ οι διαστάσεις της
εξερεύνησης και της εμπιστοσύνης βρέθηκαν να προβλέπουν θετικά την εφαρμογή
της διερευνητικής στρατηγικής. Κλείνοντας, η εστιασμένη στρατηγική αναζήτησης
παρουσίασε θετική σχέση με τον προγραμματισμό καριέρας και αρνητική με την
εξερεύνηση καριέρας.
Όσον αφορά στη σχέση της προσαρμοστικότητας καριέρας με την εύρεση εργασίας
έχουν βρεθεί τα εξής. Καταρχάς, οι διαστάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
καριέρας και της εμπιστοσύνης καριέρας φαίνεται να επιδρούν θετικά στην
ποιότητα της επανεύρεσης εργασίας (J. Koen et al., 2010). Με άλλα λόγια, τα άτομα
που ήξεραν ποια καριέρα να ακολουθήσουν (decision making) και είχαν ένα
αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας αναφορικά με τους στόχους που είχαν θέσει
για την καριέρα τους (confidence) ανέφεραν, μετά από αρκετούς μήνες και εφόσον
είχαν βρει δουλειά, ότι είχαν ποιότητα στην εργασία τους (π.χ. ταίριασμα στη θέση
εργασίας, εργασιακή ικανοποίηση, κτλ.). Επιπλέον, η προσαρμοστικότητα καριέρας,
όπως και η αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας, βρέθηκε να διαμεσολαβεί μερικώς
στη θετική σχέση του μελλοντικού εαυτού με την εύρεση εργασίας (Guan et al.,
2014). Μάλιστα, οι τελευταίοι υποστηρίζουν πως στα άτομα με υψηλή
προσαρμοστικότητα καριέρας, η θετική έμμεση επίδραση (μέσω αυτεπάρκειας
αναζήτησης εργασίας) του πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον (future work self)
στην εύρεση εργασίας (employment status) ήταν ισχυρότερη στην περίπτωση
αποφοίτων με υψηλή προσαρμοστικότητα καριέρας από ότι στην περίπτωση
αποφοίτων

με

χαμηλή

προσαρμοστικότητα

καριέρας.

Επομένως,

η

προσαρμοστικότητα καριέρας λειτουργεί ως σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας
τόσο των στρατηγικών αναζήτησης εργασίας όσο και της εύρεσης εργασίας. Κατά
συνέπεια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση των προβλημάτων που
μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά την αναζήτηση εργασίας και ιδίως όταν
εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.
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3.2.2 Προπαρασκευαστική & Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας
(Preparatory & Active Job Search)

Συνεχίζοντας με τη διάσταση του περιεχομένου-κατεύθυνσης (content-direction),
για να μελετήσουμε τις διαφορετικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας θα
επιστρέψουμε στο μοντέλο «σχεδιασμού αναζήτησης και αναζήτησης & επιλογής»
του Soelberg (1967). Κατά την πρώτη φάση του μοντέλου (planning job search), οι
υποψήφιοι κατανέμουν πόρους (προσπάθεια, χρόνο, χρήμα κτλ) και αναγνωρίζουν
«μέσα» αναζήτησης ώστε να τους βοηθήσουν να παράγουν αρχικές εναλλακτικές
για εργασία. Συμπεριφορικά αυτό συνιστά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο
αναζήτησης εργασίας (preparatory job search) όπου τα άτομα συγκεντρώνουν
πληροφορίες για πιθανά ανοίγματα στην αγορά μέσω διαφόρων πηγών, όπως
εφημερίδες, συγγενείς, προηγούμενοι εργοδότες κτλ. (G Blau, 1994). Η δεύτερη
φάση του μοντέλου (job search & choice) αρχίζει μόλις τα άτομα ενεργοποιήσουν
επίσημα πλέον την αναζήτηση τους. Όταν αρχίσουν δηλαδή να στέλνουν
βιογραφικά, να τηλεφωνούν σε πιθανούς εργοδότες ή να πηγαίνουν σε
συνεντεύξεις. Αυτή είναι η ενεργή αναζήτηση εργασίας (active job search), η οποία
μετρά την αφοσίωση του υποψηφίου στην αναζήτηση του και λογικά έπεται της
προπαρασκευαστικής αναζήτησης, η οποία μετρά την προσπάθεια του υποψηφίου
να συγκεντρώσει πληροφορίες (Soelberg, 1967).
Ο παραπάνω διαχωρισμός της αναζήτησης εργασίας σε διακριτές φάσεις
υποστηρίζεται με τη δημιουργία μιας δυο-διαστάσεων μέτρησης της συμπεριφοράς
αναζήτησης

εργασίας

(job

search

behavior)

και

συγκεκριμένα

της

προπαρασκευαστικής και της ενεργής αναζήτησης εργασίας (G Blau, 1994). Ενώ οι
έρευνες μέχρι τότε (i.e., Ellis & Taylor, 1983) μετρούσαν τη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας μέσω μιας μέτρησης, μετά το διαχωρισμό της σε
προπαρασκευαστική (preparatory) και ενεργή (active) αναζήτηση εργασίας, αρκετές
έρευνες άρχισαν να χρησιμοποιούν δύο διακριτές μετρήσεις της έντασης
αναζήτησης εργασίας (i.e., Saks, 2006; Wanberg et al., 2002; Zikic & Saks, 2009).
Ακόμη πιο πρόσφατα η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας θεωρήθηκε μια
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πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή (multidimensional construct) (Van Hoye et
al., 2013) η οποία μπορεί να οργανωθεί σε τρεις βασικές διαστάσεις, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Ειδικότερα, η προπαρασκευαστική και ενεργή αναζήτηση
εργασίας «τοποθετείται» στη διάσταση του περιεχομένου-κατεύθυνσης, καθώς
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας
(π.χ. προπαρασκευαστικό εναντίον ενεργού).
Η δύο-διαστάσεων μέτρηση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας παραμένει
ωστόσο η πιο πολυσυζητημένη. Πιο συγκεκριμένα, ο Blau (1994) ισχυρίζεται πως η
προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας (preparatory job search) και η ενεργή
αναζήτηση εργασίας (active job search) είναι δύο συσχετιζόμενες μεν, διακριτές δε,
διαστάσεις της αναζήτησης εργασίας οι οποίες αφορούν στη φάση της
προετοιμασίας και της αναζήτησης και επιλογής του μοντέλου του Soelberg (1967)
αντίστοιχα. Επομένως, η προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας αναφέρεται στη
συλλογή πληροφοριών και την αναγνώριση πιθανών ανοιγμάτων θέσεων εργασίας
κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού της αναζήτησης εργασίας, όπως μελέτη
αγγελιών και συμπλήρωση αιτήσεων. Αντίθετα, η ενεργή αναζήτηση εργασίας
αφορά στην πραγματική αναζήτηση εργασίας και διαδικασία επιλογής, όπως είναι
για παράδειγμα η συνέντευξη με πιθανούς εργοδότες. Οι μετρήσεις της
προπαρασκευαστικής και ενεργής αναζήτησης εργασίας βασίζονται στην ουσία στις
μετρήσεις της «έντασης». Αντί να υπολογίζεται ένα συνολικό σκορ της έντασης
αναζήτησης εργασίας, υπολογίζονται ξεχωριστά σκορ που αντανακλούν τη
συχνότητα απόδοσης, είτε των προπαρασκευαστικών, είτε των ενεργών ενεργειών
αναζήτησης εργασίας (G Blau, 1993). Βεβαίως αυτή η κλίμακα μέτρησης
κατασκευάστηκε πριν δύο δεκαετίες περίπου, κατά το πέρας των οποίων είναι
φυσιολογικό η διεξαγωγή της αναζήτησης εργασίας να έχει επηρεαστεί σε κάποιο
βαθμό από τις τάσεις της σύγχρονης εποχής. Το γεγονός λοιπόν πως τα άτομα που
ψάχνουν για δουλειά στρέφονται πλέον κυρίως στο διαδίκτυο οδήγησε σε
προσαρμογή των παραπάνω μετρήσεων της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας
συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα τη χρήση του ίντερνετ για αναζήτηση θέσεων
εργασίας (Chen & Lim, 2012).
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να συζητηθεί η χρήση του διαδικτύου στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας που φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις
μέρες μας. Παρόλο αυτά, οι έρευνες γύρω από την επίδραση της χρήσης του
διαδικτύου σε «επαγγελματικές» αναζητήσεις είναι λίγες (Campos, Arrazola, & de
Hevia, 2014). Μελέτες (e.g., Kuhn & Skuterud, 2004) που έγιναν στις Η. Π. Α. και
καλύπτουν δεδομένα πριν το 2004, την περίοδο δηλαδή πριν την ιδιαιτέρως υψηλή
διείσδυση του ίντερνετ και την παγκόσμια οικονομική κρίση, υποστηρίζουν ότι τα
άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην αναζήτηση τους παραμένουν λιγότερο
καιρό στην ανεργία. Ωστόσο, αυτή η επίδραση έχει να κάνει με τα βιογραφικά και
κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως η ηλικία, μόρφωση,
εργασιακή εμπειρία σε τομείς με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, κτλ. (Kuhn & Skuterud,
2004). Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και μια πρόσφατη έρευνα που έλαβε
χώρα στην Ισπανία, σύμφωνα με την οποία, τα άτομα που χρησιμοποιούν το
ίντερνετ για να αναζητήσουν εργασία φαίνεται να είναι νεώτερα σε ηλικία,
καλύτερα μορφωμένα, να κατανοούν περισσότερο το διαδίκτυο και να ζουν σε
αστικές περιοχές, συγκριτικά με αυτούς που χρησιμοποιούν μόνο παραδοσιακά
κανάλια αναζήτησης (Campos et al., 2014). Επομένως, χαρακτηριστικά όπως η
ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η εξοικείωση με το διαδίκτυο κτλ., επηρεάζουν την
«επιλογή» της on-line αναζήτησης εργασίας. Δεν αποκλείεται βέβαια, αυτές οι
διαφορές στα χαρακτηριστικά των ατόμων μεταξύ αυτών που ακολουθούν την online αναζήτηση εργασίας και αυτών που ακολουθούν την off-line αναζήτηση
εργασίας να μειωθούν, καθώς το ίντερνετ θα χρησιμοποιείται σε όλο και
μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον.
Όσον αφορά στο ρόλο της προπαρασκευαστικής και ενεργής συμπεριφοράς στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας, ευρήματα υποστηρίζουν ότι και οι δύο
συμπεριφορές σχετίζονται θετικά με τα αποτελέσματα εργασίας (Saks & Ashforth,
1999). Η ενεργή αναζήτηση εργασίας ωστόσο προβλέπει πιο ισχυρά τα
αποτελέσματα εργασίας (G Blau, 1993; Saks, 2006; Saks & Ashforth, 2000), ενώ
διαμεσολαβεί (mediates) μεταξύ αυτών και της προπαρασκευαστικής αναζήτησης
εργασίας (G Blau, 1994). Μάλιστα, η σχέση μεταξύ προπαρασκευαστικής και
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ενεργής αναζήτησης εργασίας είναι ισχυρότερη για τα άτομα με υψηλότερα
επίπεδα αυτεπάρκειας αναζήτησης εργασίας (G Blau, 1994). Αναφορικά με τους
προγνωστικούς παράγοντες της αναζήτησης εργασίας, έχει βρεθεί ότι η υψηλότερη
οικονομική ανάγκη και αυτεπάρκεια κατά την αναζήτησης εργασίας σχετίζονται με
υψηλότερη ένταση τόσο της προπαρασκευαστικής όσο και της ενεργής αναζήτησης
εργασίας (G Blau, 1994; C. Crossley & Stanton, 2005; Saks & Ashforth, 1999, 2000).
Τέλος, η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση προβλέπουν
την ενεργή αναζήτησης εργασίας μεταξύ των ατόμων που εργάζονται αλλά
αναζητούν εργασία (G Blau, 1994).

3.2.3 Ένταση / Συμπεριφορά Αναζήτησης Εργασίας (Job Search
Intensity / Behavior)

Υπάρχουν ωστόσο και αρκετές έρευνες (i.e., Daniel B Turban et al., 2013; C. R.
Wanberg et al., 2012) που δε διαχωρίζουν τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σε
προπαρασκευαστική και ενεργή αλλά τη μελετούν ως ένταση αναζήτησης εργασίας
(job search intensity). «Η ένταση αναζήτησης εργασίας ορίζεται ως η συχνότητα με
την οποία για μια χρονική περίοδο τα άτομα που αναζητούν εργασία δεσμεύονται
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές ή ενέργειες αναζήτησης εργασίας, όπως η
προετοιμασία του βιογραφικού ή η επικοινωνία με ένα γραφείο ευρέσεως
εργασίας» και υπολογίζεται για παράδειγμα μέσω των ωρών που αφιερώνουν οι
υποψήφιοι στην αναζήτηση τους κάθε βδομάδα» (Saks, 2004, p.461).
Συνήθως, η μέτρηση της έντασης αναζήτησης εργασίας αφορά στη συχνότητα με
την οποία οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους αναζήτησης εργασίας,
από την αποστολή βιογραφικού μέχρι την επικοινωνία με προηγούμενο εργοδότη.
Ειδικότερα, οι μετρήσεις της έντασης αναζήτησης εργασίας ζητούν από τα άτομα να
αναφέρουν τη συχνότητα με την οποία έχουν δεσμευτεί σε μια σειρά
συγκεκριμένων ενεργειών αναζήτησης εργασίας κατά τη διάρκειας μιας δεδομένης
χρονικής περιόδου (π.χ., «Μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, έχω μιλήσει με
συγγενείς ή φίλους για πιθανές θέσεις εργασίας» (G Blau, 1994).
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Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες έρευνες, αν και λίγες σε αριθμό (i.e., Hoye, Hooft, &
Lievens, 2009; Lambert, Eby, & Reeves, 2006; CR Wanberg, Kanfer, & Banas, 2000),
που εξαίρουν τη σημασία της δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας και
χρησιμοποιούν ξεχωριστή μέτρηση για την ένταση της δικτύωσης (networking
intensity). Η ένταση της δικτύωσης περιλαμβάνει τόσο το είδος των επαφών που
κάνουν τα άτομα κατά την αναζήτηση εργασίας όσο και τη συχνότητα με την οποία
κάνουν αυτές τις επαφές. Υποστηρίζεται μάλιστα πως η υψηλότερη ένταση
δικτύωσης οδηγεί σε μεγαλύτερης πιθανότητας επανεύρεση εργασίας, εν τη
απουσία της έντασης αναζήτησης εργασίας (job-search intensity) (CR Wanberg et
al., 2000), ενώ ο χρόνος που δαπανά κάποιος στη δικτύωση οδηγεί σε περισσότερες
προσφορές για εργασία άσχετα από τη χρήση άλλων συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας, όπως έντυπες αγγελίες, διαδίκτυο κτλ (Hoye et al., 2009). Η δικτύωση
αποτελεί στην ουσία μια ανεπίσημη πηγή εύρεσης εργασίας η οποία φαίνεται να
προσφέρει στα άτομα που αναζητούν εργασία πληροφορίες κάθε άλλο παρά
περιττές σε σχέση με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από τις επίσημες πηγές
πληροφόρησης.
Γενικώς είναι αρκετές οι μεταβλητές που έχουν βρεθεί να συσχετίζονται με την
ένταση αναζήτησης εργασίας. Για παράδειγμα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως
η εξωστρέφεια, η προσήνεια, η δεκτικότητα στην αλλαγή, η συναισθηματική
σταθερότητα, η ευσυνειδησία, αλλά και μεταβλητές όπως ο αντιλαμβανόμενος
έλεγχος, η αυτοεκτίμηση, η αυτεπάρκεια, η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική
στήριξη, η ηλικία, το γένος, η εκπαίδευση και η φυλή (R. Kanfer et al., 2001).
Ειδικότερα, η κοινωνική στήριξη (social support), συμπεριλαμβανομένης της
συμβουλευτικής, της καθοδήγησης και της ενθάρρυνσης από το φιλικό και
οικογενειακό περιβάλλον, οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα έντασης αναζήτησης
εργασίας (Saks et al., 2005). Επίσης, η ένταση αναζήτησης εργασίας έχει βρεθεί να
επηρεάζεται και από τη μεταβλητή αυτορρύθμισης «παρακίνηση ελέγχου»
(motivation control), δηλαδή από τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το άτομο
προκειμένου να εστιάζει και να δεσμεύεται στην επίτευξη ενός στόχου (Daniel B
Turban et al., 2013). Αντίθετα, η ένταση αναζήτησης εργασίας με τη σειρά της
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προβλέπει τον αριθμό συνεντεύξεων και προσφορών εργασίας (Daniel B Turban et
al., 2013).
Τέλος, πρόκειται για μια σχετική με την εργασία δεξιότητα η οποία είναι σημαντική
για τα άτομα που αναζητούν εργασία. Ειδικότερα, οι Vos, Clippeleer, και Dewilde
(2009) υποστηρίζουν ότι το να σχεδιάζει κάποιος από νωρίς την καριέρα του και να
δικτυώνεται προβλέπει την αντικειμενική και υποκειμενική επιτυχία της καριέρας
του μετά από ένα χρόνο. Επιπλέον, οι Zikic & Saks (2009) αναφέρουν ότι η σαφήνεια
κατά την αναζήτηση εργασίας (job search clarity) όπως και οι προθέσεις αναζήτησης
εργασίας προβλέπουν την ένταση αναζήτησης εργασίας, ενώ, σύμφωνα με τους
Wanberg, et al. (2002), τόσο η σαφήνεια όσο και η ένταση αναζήτησης εργασίας
φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, όπως καλύτερο ταίριασμα με τον
οργανισμό και γρηγορότερη επανεύρεση εργασίας αντιστοίχως. Συμπεραίνουμε
λοιπόν ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία ενώ έχουν σαφήνεια στόχου και
προετοιμάζουν τον εαυτό τους σχετικά με τις ενέργειες αναζήτησης εργασίας, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις ενέργειες αναζήτησης
εργασίας. Μάλιστα, η ανάληψη ενεργειών σχετικών με την καριέρα (π.χ.
καθοδήγηση από συμβούλους καριέρας) θα μπορούσε να βελτιώσει τη σαφήνεια
αναζήτησης εργασίας και κατά συνέπεια την ένταση αναζήτησης εργασίας η οποία
έχει βρεθεί να οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

3.2.4 Προσπάθεια Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Effort)

Μια άλλη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας είναι η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας (job search effort). Ενώ η συμπεριφορά / ένταση αναζήτησης εργασίας
(job search behavior) μετρά τη συχνότητα με την οποία τα άτομα αναλαμβάνουν
συγκεκριμένες ενέργειες, η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας μετρά τη συνολική
προσπάθεια που τα άτομα καταβάλουν στην αναζήτηση τους.
Ειδικότερα, οι μετρήσεις της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας εκτιμούν τη γενική
ποσότητα ενέργειας και χρόνου που αφιερώνουν τα άτομα στην αναζήτηση
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εργασίας χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένες ενέργειες αναζήτησης εργασίας. Για
παράδειγμα, «μέσα στους τελευταίους 6 μήνες επικέντρωσα το χρόνο και την
προσπάθεια μου σε ενέργειες αναζήτησης εργασίας» (G Blau, 1993). Επομένως, η
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας αναφέρεται περισσότερο σε αυτό που
αντιλαμβάνεται υποκειμενικά το άτομο ότι επενδύει στην αναζήτηση εργασίας και
μπορεί να είναι γνωστικό, συναισθηματικό, ή / και συμπεριφορικό. Αντίθετα, η
ένταση αναζήτησης εργασίας επικεντρώνεται περισσότερο στο επίπεδο εκτέλεσης
συγκεκριμένων συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (Saks et al., 2005).
Μάλιστα, εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας
μπορεί να σχετίζεται με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας αλλά πρόκειται για
μια διακριτή μεταβλητή (G Blau, 1993). «Στην ουσία, η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας αφορά σε μια γενικότερη ένδειξη του χρόνου, της προσπάθειας και της
εστίασης που έχουν τα άτομα που αναζητούν εργασία στην αναζήτησή τους» (D.
Brown et al., 2006, p. 719).
Όσον αφορά στην έρευνα γύρω από τις σχέσεις της προσπάθειας αναζήτησης
εργασίας, εξετάζει διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την προσπάθεια που
καταβάλουν τα άτομα κατά την αναζήτηση τους αλλά και πώς αλλάζει με τον καιρό
η έμφαση σε αυτούς (i.e., Kidwell et al., 2013; CR Wanberg et al., 2010). Οι Wanberg
et al. (2010) υποστηρίζουν πως όσο μεγαλύτερη είναι η αντιλαμβανόμενη πρόοδος
που κάνει το άτομο στην αναζήτηση του τη μια μέρα, τόσο χαμηλότερη είναι η
προσπάθεια που καταβάλει σε αυτήν την επόμενη μέρα. Επεκτείνοντας την
παραπάνω μελέτη, οι Kidwell et al. (2013) μετρώντας την προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας σε τρεις φάσεις, βρήκαν καταρχήν ότι όσο υψηλότερη είναι η προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας στο προπαρασκευαστικό στάδιο, τόσο υψηλότερη είναι και η
τρέχουσα προσπάθεια στα άλλα δύο στάδια (active extensive & active intensive
stage). Όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας, η επίδραση του κοινωνικού δικτύου στην προσπάθεια
αναζήτησης βρέθηκε να παρουσιάζει πιο ισχυρή θετική σχέση με την προσπάθεια
αναζήτησης στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ενώ η πρόοδος στην αναζήτηση
εργασίας να συσχετίζεται αρνητικά με την προσπάθεια στο βραδύτερο στάδιο της
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διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως η προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας αλλάζει με την πάροδο του χρόνου όπως αλλάζει και η
έμφαση που δίνουν τα άτομα στους παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν.
Συνοψίζοντας τα ευρήματα γύρω από τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, η
διάσταση της «προσπάθειας – έντασης» έχει μελετηθεί σε σημαντικό βαθμό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των Kanfer et al. (2001), τόσο η
προσπάθεια όσο και η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σχετίζονται σημαντικά
και μάλιστα θετικά με την εύρεση εργασίας. Μάλιστα, όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω, προηγούμενες εμπειρικές έρευνες γύρω από την ένταση-προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας υποστηρίζουν ότι τα άτομα που αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο και προσπάθεια στην αναζήτησή τους βρίσκουν δουλειά γρηγορότερα
(Wanberg et al., 2002; CR Wanberg et al., 2000).
Όσον αφορά στους προβλεπτικούς παράγοντες, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, η
δεκτικότητα στην αλλαγή, η εργασιακή δέσμευση και η αυτεπάρκεια βρέθηκαν να
προβλέπουν σημαντικά την προσπάθεια και την ένταση αναζήτησης εργασίας (R.
Kanfer et al., 2001). Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες διαφορές στις σχέσεις των
παραπάνω

συμπεριφορών

με

τους

προγνωστικούς

παράγοντες

και

τα

αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, η ένταση αναζήτησης εργασίας φαίνεται να έχει
ισχυρότερη σχέση με τις ατομικές διαφορές και τις καταστασιακές μεταβλητές από
ότι η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (R. Kanfer et al., 2001). Μάλιστα, για
κάποιους προγνωστικούς παράγοντες, οι σχέσεις ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού ανέφεραν
περισσότερη προσπάθεια αναζήτησης εργασίας, αλλά λιγότερη ένταση αναζήτησης
εργασίας.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας, τα αποτελέσματα της
μετα-ανάλυσης υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας έχει
ισχυρότερη σχέση με την εύρεση εργασίας και τη συντομότερη περίοδο αναζήτησης
εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η ένταση αναζήτησης εργασίας προβλέπει
καλύτερα τις προσφορές για εργασία. Κλείνοντας, τα παραπάνω ευρήματα
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υποστηρίζουν περαιτέρω τη διακριτή φύση των δύο συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας. Η προσπάθεια και η ένταση αναζήτησης εργασίας, αν και συσχετιζόμενες,
θεωρούνται δύο διακριτές κατασκευές οι οποίες δεσμεύουν μόνο μερικές
αλληλεπικαλυπτόμενες πτυχές της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και εξηγούν
τις διακυμάνσεις στην επιτυχία αναζήτησης εργασίας (R. Kanfer et al., 2001).

3.2.5 Επίσημες & Ανεπίσημες Πηγές Εργασίας (Formal & Informal Job
Sources)

Με τον όρο πηγές εργασίας (job sources) αναφερόμαστε στα μέσα με τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις ευκαιρίες καριέρας. Οι πηγές εργασίας
συνήθως διακρίνονται σε επίσημες και ανεπίσημες πηγές και σύμφωνα με τους Van
Hoye et al. (2013) αφορούν τη διάσταση περιεχομένου-κατεύθυνσης (contentdirection). Όσον αφορά τις επίσημες πηγές εργασίας (formal job sources), αυτές
περιλαμβάνουν τους δημόσιους ενδιάμεσους που υπάρχουν κυρίως για λόγους
στελέχωσης. Οι επίσημες πηγές περιλαμβάνουν ιδιωτικά και δημόσια (π.χ. ΟΑΕΔ)
γραφεία ευρέσεως εργασίας, γραφεία διαμεσολάβησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
κυνηγούς ταλέντων (head-hunters) και αγγελίες σε εφημερίδες και περιοδικά
(Barber et al., 1994). Από την άλλη μεριά, οι ανεπίσημες πηγές εργασίας αφορούν
στις προσωπικές συστάσεις από φίλους, συγγενείς και ήδη εργαζόμενους στην
επιχείρηση. Με δυο λόγια, η βασική διαφορά τους είναι ότι η χρήση των
ανεπίσημων πηγών δεν απαιτεί εξωτερικούς οργανισμούς ή φορείς ώστε εργοδότης
και υποψήφιος να έρθουν σε επαφή, αντίθετα με τις επίσημες πηγές
πληροφόρησης (A Rees & Schultz, 1970).
Οι μετρήσεις των πηγών εργασίας συνήθως περιλαμβάνουν μια λίστα με διάφορες
επίσημες και ανεπίσημες πηγές. Για κάθε μια από αυτές τα άτομα πρέπει να
αναφέρουν αν τις έχουν χρησιμοποιήσει στην αναζήτησή τους για εργασία ή όχι
(Saks, 2006). Στη συνέχεια, αυτά τα στοιχεία αθροίζονται ώστε να αντανακλούν τη
συνολική χρήση των επίσημων έναντι των ανεπίσημων πηγών. Διαφορετικά, μπορεί
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να χρησιμοποιηθούν μέτρα συχνότητας δείχνοντας έτσι τη διακύμανση στην έκταση
που έχει χρησιμοποιηθεί η κάθε πηγή εργασίας, αν έχει χρησιμοποιηθεί για
παράδειγμα μία φορά ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια αναζήτησης
επαγγελματικής απασχόλησης (Van Hoye et al., 2013).
Σύμφωνα με εμπειρικές ενδείξεις, οι ανεπίσημες πηγές αναζήτησης εργασίας
αναμένονται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από ότι οι επίσημες πηγές. Τα
άτομα δηλαδή που χρησιμοποιούν κατά την αναζήτηση εργασίας ανεπίσημες πηγές
όπως φίλους και συστάσεις, έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία και
εργασία υψηλότερης ποιότητας (π.χ. υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση, αντίληψη
καλύτερου ταιριάσματος, μικρότερο βαθμό αποχώρησης) από ότι θα είχαν με τη
χρήση των επίσημων πηγών εργασίας (Allen & Keaveny, 1980; Granovetter, 1995;
Schwab, Rynes, & Aldag, 1987). Οι θεωρητικές εξηγήσεις για αυτές τις διαφορές
μεταξύ των δύο κατηγοριών πηγών εργασίας είναι δύο. Η πρώτη υποστηρίζει πως οι
ανεπίσημες πηγές παρέχουν περισσότερο έγκυρες και συγκεκριμένες πληροφορίες
για το τι περιλαμβάνει η θέση εργασίας από ότι οι επίσημες πηγές (Breaugh, 2008).
Κατά συνέπεια, τα άτομα που αναζητούν εργασία κάνουν αίτηση σε θέσεις που
ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητές τους, ενώ
προετοιμάζουν καλύτερα τις αιτήσεις τους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να
έχουν θετικά αποτελέσματα εργασίας (employment outcomes). Δεύτερον, είναι
γεγονός

πως

ένας

σημαντικός

αριθμός

επαγγελματικών

ευκαιριών

δεν

επικοινωνείται μέσω των επίσημων πηγών πληροφόρησης. Επομένως, αν τα άτομα
που αναζητούν εργασία δε χρησιμοποιούν της ανεπίσημες πηγές στην αναζήτησή
τους δεν μπορούν να γνωρίζουν για αυτές τις κενές θέσεις εργασίας και κατά
συνέπεια δεν μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους (Granovetter, 1995).
Ωστόσο, οι επίσημες πηγές έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι ιδιαιτέρως
αποτελεσματικές σε περιπτώσεις που τα κριτήρια επιτυχίας είναι διαφορετικά.
Συγκεκριμένα, οι Allen et al. (1980) αναφέρουν στην έρευνά τους πως τα άτομα που
αναζητούν την πρώτη τους εργασιακή απασχόληση μέσω των επίσημων πηγών
πληροφόρησης, έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν μια εργασία
υψηλότερου επιπέδου και μάλιστα πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και την εκπαίδευσή
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τους, από ότι αυτοί που βασίζονται κυρίως στις προσωπικές επαφές. Επομένως
παρόλο που οι ανεπίσημες πηγές σε γενικές γραμμές φέρνουν καλύτερα
αποτελέσματα από ότι οι επίσημες πηγές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι επίσημες
πηγές αποδίδουν καλύτερα, ενώ οι ανεπίσημες πηγές έχουν αρνητικά
αποτελέσματα (Saks, 2006; Saks & Ashforth, 1997). Για παράδειγμα οι Van Hoye et
al. (2009) υποστηρίζουν πως η επίδραση της δικτύωσης (networking) στα
αποτελέσματα εργασίας (employment outcomes) είναι περισσότερο ευεργετική
όταν οι επαφές που χρησιμοποιούντα είναι υψηλότερης «ποιότητας». Επομένως,
αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν λιγότερο
ανεπτυγμένο επαγγελματικό δίκτυο (Saks, 2006), και οι μειονότητες που ενδέχεται
να έχουν δίκτυα με λιγότερες επαφές / επαφές υψηλού επιπέδου (Elliott, 2001),
επωφελούνται λιγότερο από τη χρήση των ανεπίσημων πηγών εργασίας στην
αναζήτησή τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση των ατομικών διαφορών με τη χρήση των
πηγών εργασίας. Σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενων ερευνών, τα άτομα που
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο πιθανόν να βασιστούν σε επίσημες πηγές
εργασίας για να εντοπίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες (Ellis & Taylor, 1983). Ενώ τα
άτομα που έχουν υψηλότερη αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας τείνουν να
χρησιμοποιούν περισσότερο τις ανεπίσημες πηγές εργασίας (Saks & Ashforth,
2000). Το γεγονός ότι οι ανεπίσημες πηγές χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που χρησιμοποιούν τις επίσημες πηγές θα
μπορούσε να εξηγεί και τις διαφορές ως προς τα αποτελέσματα εργασίας
(employment outcomes) μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων πηγών εργασίας.
Ειδικότερα, εφόσον η αυτοεκτίμηση και η αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας
προβλέπει θετικά τα αποτελέσματα εργασίας (προσφορές εργασίας, εύρεση
εργασίας, μικρότερη περίοδος αναζήτησης εργασίας), θα μπορούσε και να εξηγεί σε
κάποιο βαθμό την επίδραση της χρήσης των διαφορετικών πηγών αναζήτησης στα
αποτελέσματα εργασίας (Van Hoye et al., 2013).
Τέλος, όσον αφορά τα μοντέλα αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου κατά την
αναζήτηση εργασίας, διαπιστώθηκε αλλαγή στη χρήση των πηγών εργασίας με το
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πέρας του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των Barber et al. (1994)
παρατηρήθηκε μείωση της χρήσης των επίσημων πηγών μεταξύ αρχικής και
μετέπειτα αναζήτησης εργασίας. Αντίθετα, στη χρήση των ανεπίσημων πηγών
πληροφόρησης δεν παρατηρήθηκε αλλαγή.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ανεπίσημες πηγές εργασίας επιφέρουν συνήθως
καλύτερα αποτελέσματα από ότι οι επίσημες πηγές εργασίας. Ωστόσο, η
αποτελεσματικότητα των πηγών εργασίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα
κριτήρια επιτυχίας ή τις ατομικές διαφορές των ατόμων που αναζητούν εργασία.
Είναι όμως γενικά αποδεκτό πως όσες περισσότερες πηγές χρησιμοποιούνται κατά
την αναζήτηση εργασίας, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει κανείς να βρει
εργασία.

3.2.6 Επιμονή Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Persistence)

Μια άλλη διάσταση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας είναι αυτή της
διαχρονικότητας-επιμονής (temporal-persistence).

Η αναζήτηση εργασίας δεν

ολοκληρώνεται σε μια μέρα, αντιθέτως μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Επομένως, η διαχρονικότητα-επιμονή και η αλλαγή στην αναζήτηση εργασίας είναι
μια διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να κατανοήσουμε
καλύτερα τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (Van Hoye et al., 2013). Σε
προηγούμενο κεφάλαιο έχει συζητηθεί τόσο η έννοια της αλλαγής στη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας όσο και τα αντίστοιχα μοντέλα αλλαγής
συμπεριφοράς. Γι’ αυτό στην παρούσα ενότητα θα γίνει μόνο μια σύντομη αναφορά
στην επιμονή (persistence) που δείχνουν τα άτομα στη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας και πως αυτή διαφέρει όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, απογοητεύσεις
και αβεβαιότητα στην αναζήτηση τους.
Για την κατανόηση αυτών των δυναμικών πτυχών της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας δεν αρκεί η αξιολόγηση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας σε ένα
μόνο σημείο στο χρόνο. Χρειάζεται διαχρονική μέτρηση, με πολλαπλά χρονικά
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

76

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
κύματα. Με άλλα λόγια, αν κάποιος επιθυμεί να κατανοήσει σε βάθος τις
διακυμάνσεις στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, καθώς και τους λόγους που
συμβαίνουν αυτές είτε σε ημερήσια είτε σε εβδομαδιαία βάση, πρέπει να μετρήσει
τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σε πολύ περισσότερα σημεία στο χρόνο.
Ευτυχώς δε λείπουν οι έρευνες που έχουν επιχειρήσει το παραπάνω. Μάλιστα
κάποιες από αυτές έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες. Συνοπτικά
αναφέρουμε ότι η ένταση αναζήτησης εργασίας φαίνεται να μειώνεται σε κάποιο
βαθμό με το πέρας του χρόνου, όταν όμως τα άτομα δε βρίσκουν εργασία τείνουν
να αυξάνουν πάλι την ένταση στην αναζήτηση τους (Barber et al., 1994; Saks &
Ashforth, 2000; CR Wanberg et al., 2005). Διακυμάνσεις παρουσιάζει και η
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας με το πέρας του χρόνου. Ειδικότερα, τα άτομα
που κατέβαλαν λιγότερη προσπάθεια στην αναζήτησή τους και αντιλήφθηκαν
μικρότερη πρόοδο τη μια μέρα, βρέθηκαν να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα
προσπάθειας αναζήτησης την επόμενη μέρα και το αντίστροφο (CR Wanberg et al.,
2010). Όσον αφορά τους λόγους που τα άτομα μπορεί να μειώνουν την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας σε μια δεδομένη ημέρα, έχουν να κάνουν με οικογενειακές
υποχρεώσεις, αδιαθεσία, επιθυμία να κάνουν άλλα πράγματα, ανάγκη για
διάλειμμα και απογοητεύσεις.
Κλείνοντας, η επιμονή στην αναζήτηση εργασίας είναι μια σημαντική διάσταση η
οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την καλύτερη κατανόηση της όλης
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας αλλά και για την επιτυχία σε αυτή. Άλλωστε όπως
έχει ήδη αναφερθεί, τα άτομα που διατηρούν τα επίπεδα της έντασης αναζήτησης
εργασίας υψηλά κατά τη διάρκεια της αναζήτησης τους τείνουν να έχουν
περισσότερες

συνεντεύξεις,

ενώ

βρίσκουν

επαγγελματική

απασχόληση

γρηγορότερα.
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα Διαδικασίας Αναζήτησης
Εργασίας & Προβλεπτικοί Παράγοντες

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, ή αλλιώς η επιτυχία στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας, εξαρτώνται από τα κριτήρια επιτυχίας που έχει
θέσει το άτομο κατά την αναζήτηση του. Για παράδειγμα, αλλιώς ορίζει την επιτυχία
στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας ένας νεοσεισερχόμενος στην αγορά εργασίας,
αλλιώς ένα άτομο που έχει χάσει τη δουλειά του και αλλιώς ένας εργαζόμενος που
επιθυμεί να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση
του πρόσφατα αποφοίτου, κριτήριο επιτυχίας μπορεί να αποτελεί η εύρεση
σχετικής με τις σπουδές εργασίας, στην περίπτωση του απολυμένου/ανέργου η
άμεση επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ στην περίπτωση του ήδη
εργαζόμενου το ταίριασμα του ατόμου με τη νέα θέση εργασίας/οργανισμό ή/και οι
καλύτερες οικονομικές απολαβές.
Αναλόγως λοιπόν τι θεωρεί κανείς επιτυχία, διαφορετικές συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην επίτευξη του εκάστοτε
στόχου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, ότι μεταξύ των διαφόρων κριτηρίων που
έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας, η απόκτηση
εργασίας

(employment status) είναι το

πιο συνηθισμένο κριτήριο που

χρησιμοποιείται ώστε να θεωρηθεί η διαδικασία της αναζήτησης εργασίας
επιτυχημένη (R. Kanfer et al., 2001). «Τα αποτελέσματα της εργασίας (employment
outcomes) μετρούν την κατάληξη της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και
αναφέρονται στο αν ο υποψήφιος βρήκε τελικά εργασία ή όχι (employment status)
καθώς και στη φύση αυτής της εργασίας.» (Saks, 2004, p. 463).
Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας εξετάζονται
ποικιλοτρόπως από τη
κατηγοριοποιήσουμε,

σχετική βιβλιογραφία, αν

πιθανότατα

θα

επιχειρούσαμε να τα

καταλήγαμε

στις

εξής

δύο

ομάδες/κατηγορίες. Πρώτον, τα αποτελέσματα που αφορούν στην εργασία
(employment outcomes) και έχουν να κάνουν περισσότερο με την εύρεση εργασίας
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και την ποιότητα αυτής. Δεύτερον, τα αποτελέσματα που αφορούν στην αναζήτηση
εργασίας (job search outcomes) και έχουν να κάνουν με την ίδια την αναζήτηση
εργασίας, όπως ο αριθμός συνεντεύξεων και ο αριθμός προσφορών εργασίας. Εκτός
όμως από το τι ορίζουμε ως επιτυχία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και πως
μετράμε τα αποτελέσματα αυτής, μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε τους
παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης (job search outcomes)
και εργασίας (employment outcomes). Από τη στιγμή που η διαδικασία αναζήτησης
εργασίας, ως μια αυτορυθμιζόμενη διαδικασία, μπορεί να διαφοροποιείται από
άτομο σε άτομο αλλά και στο ίδιο το άτομο σε βάθος χρόνου λόγω των συνθηκών
που αντιμετωπίζει, αναμένουμε τόσο οι ατομικές διαφορές όσο και οι
καταστασιακοί παράγοντες να μπορούν να εξηγήσουν τη διεξαγωγή και την
επιτυχία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Για του λόγου του αληθές, μια σειρά μεταβλητών έχει βρεθεί να επηρεάζει τη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
βιογραφικές/δημογραφικές μεταβλητές, ατομικές διαφορές και καταστασιακοί
παράγοντες (Saks, 2004). Σε αυτό το σημείο αρμόζει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με
τον Saks (2004), οι σχέσεις μεταξύ προγνωστικών παραγόντων και συμπεριφορών
αναζήτησης εργασίας μπορεί να διαφέρουν εξαιτίας του τρόπου μέτρησης της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας (π.χ. ένταση ή προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας) ή/και του είδους του δείγματος (π.χ. άνεργοι ή εργαζόμενοι). Αντίθετα, οι
σχέσεις μεταξύ προβλεπτικών παραγόντων και συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας τείνουν να είναι ισχυρότερες από ότι οι σχέσεις μεταξύ προβλεπτικών
παραγόντων και αποτελεσμάτων εργασίας. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν
αναλυτικότερα οι προγνωστικοί παράγοντες της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
καθώς και ο ρόλος τους στη διεξαγωγή και επιτυχία αυτής.
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4.1 Αποτελέσματα Διαδικασίας Αναζήτησης Εργασίας
Η επιτυχία (ή τα αποτελέσματα) της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας συνήθως
μετράται μέσω ποσοτικών δεικτών. Παραδείγματος χάριν, τα αποτελέσματα
εργασίας (employment outcomes) αξιολογούνται βάσει του αν το άτομο βρήκε ή όχι
εργασία μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή βάσει της διάρκειας της
αναζήτησης – εύρεσης εργασίας (employment speed or search duration), το χρόνο
δηλαδή που χρειάστηκε προκειμένου να βρει το άτομο δουλειά (e.g., R. Kanfer et
al., 2001; Wanberg et al., 2002). Υπάρχουν ωστόσο και μελέτες που περιλαμβάνουν
αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα της νέας εργασίας, όπως ο βαθμός
ταιριάσματος στην εργασία ή τον οργανισμό, η βελτίωση της εργασίας από πλευράς
παροχών ή η πρόθεση για αλλαγή εργασίας (e.g., Saks, 2006; Wanberg et al., 2002).
Τα παραπάνω αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας είναι τα
λεγόμενα «μακρινά» (distal) αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
Στην εν λόγω διαδικασία όμως συγκαταλέγονται και «εγγύτερα» (proximal)
αποτελέσματα τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας.
Αυτά θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα, ο αριθμός των συνεντεύξεων
(number of job interviews) ή ο αριθμός προσφορών εργασίας (number of job offers)
που λαμβάνει το άτομο. Τα «εγγύτερα» αποτελέσματα αφορούν ουσιαστικά στην
ενεργή άσκηση των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας, αλλά και αποτελέσματα
των συμπεριφορών που στοχεύουν στην «ανακάλυψη» πιθανών θέσεων εργασίας
π.χ. ο αριθμός των κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών που εντοπίστηκαν (E. A.
Van Hooft et al., 2012).
Μάλιστα, προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας είναι οι «κοντινοί» προβλεπτικοί παράγοντες των αποτελεσμάτων
αναζήτησης εργασίας, όπως του αριθμού προσφορών εργασίας που λαμβάνει ένα
άτομο κατά την αναζήτηση του (e.g., R. Kanfer et al., 2001; Saks & Ashforth, 2000).
Για παράδειγμα, τα άτομα που αναζητούν εργασία εμπλέκονται πιο ενεργά στις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, όπως η προσεκτική ανάγνωση αγγελιών
εργασίας σε εφημερίδες, η αποστολή αιτήσεων εργασίας κτλ., οπότε είναι πιο
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πιθανό να εντοπίζουν τις ευκαιρίες εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στις
δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, αυτό το καλύτερο ταίριασμα του
ατόμου στη θέση εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα
αποδοχής μιας προσφοράς εργασίας ή με άλλα λόγια στην εύρεση εργασίας.
Ομοίως, τα άτομα που περνούν περισσότερο χρόνο κάνοντας τηλεφωνικές
ερωτήσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας και χτίζοντας σχέσεις με πιθανούς
εργοδότες, είναι πιο πιθανό να κάνουν καλύτερη εντύπωση στους υπεύθυνους
επιλογής προσωπικού και αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε περισσότερες
προσφορές εργασίας. Αντίθετα, όταν άτομα αναζητούν εργασία λιγότερο συχνά,
είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν προτάσεις για συνεντεύξεις ή προσφορές
εργασίας (E. A. Van Hooft et al., 2012).
Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα των περισσότερων ερευνών υποστηρίζουν την
ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας και απόκτησης
εργασίας. Βέβαια, αν και αρκετές μελέτες δείχνουν πως η ένταση αναζήτησης
εργασίας συσχετίζεται θετικά με την εύρεση εργασίας, υπάρχουν και αποδείξεις για
μη σημαντικές και αρνητικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεταβλητών (e.g., Caldwell &
Burger, 1998; Leana & Feldman, 1990). Επιπλέον, ενδιαφέρον προκαλεί η άποψη ότι
η σχέση μεταξύ συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και εύρεσης εργασίας δεν
είναι τόσο άμεση όσο συνήθως θεωρείται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
ευρήματα του Saks (2006), πρόκειται για μια εξελισσόμενη διαδικασία κατά την
οποία οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας οδηγούν σε συνεντεύξεις εργασίας, οι
συνεντεύξεις για εργασία οδηγούν σε προτάσεις συνεργασίας και οι προτάσεις
αυτές καταλήγουν στην εύρεση εργασίας. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας έχει έμμεση επίδραση στην απόκτηση εργασίας μέσω των
συνεντεύξεων και των προτάσεων εργασίας, ενώ ο αριθμός των προσφορών
εργασίας είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας της απόκτησης εργασίας.
Στα ίδια πλαίσια, οι Turban et al. (2013) υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με την
εξελισσόμενη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας για να λάβουν μια προσφορά
εργασίας, τα άτομα που ψάχνουν για δουλειά, πρέπει να περάσουν επιτυχώς
πρώτα από τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας, όπως συνεντεύξεις και
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επιτόπιες επισκέψεις. Η μελέτη λοιπόν της έντασης αναζήτησης εργασίας και τριών
διαδοχικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των πρώτων και δεύτερων συνεντεύξεων
και ο αριθμός των προσφορών εργασίας, οδήγησε στην παροχή επιπλέον
αποδείξεων για αυτή την εξελισσόμενη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας.
Από τη στιγμή που η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περίοδο όπου οι
επαγγελματικές ευκαιρίες ήταν περιορισμένες εξαιτίας της παγκόσμιας και
ελληνικής οικονομικής κρίσης, αρμόζει να συζητηθεί πώς οι εξωτερικοί παράγοντες
όπως η οικονομική ύφεση, επηρεάζουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αριθμός των προσφορών
εργασίας που λαμβάνει το άτομο επηρεάζεται από την ένταση της αναζήτησης
εργασίας. Συνεπώς, τα άτομα μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα αναμενόμενα οφέλη
από την αναζήτησή τους μέσω της έντασης αναζήτησης εργασίας. Η ένταση
αναζήτησης εργασίας μπορεί να σχετίζεται με τα αναμενόμενα οφέλη, τα τελευταία
όμως επηρεάζονται και από τη γενική κατάσταση στην αγορά εργασίας, αν δηλαδή
η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση ή ανάπτυξη (Sher Verick, 2012). Επομένως, η
αναζήτηση εργασίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αυτής, επηρεάζονται από
τον κύκλο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας γενικότερα. Μάλιστα, όταν η
οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, τα άτομα
ενδέχεται να αποθαρρύνονται στην αναζήτησή τους για εργασία, δηλαδή ενώ
μπορούν να δουλέψουν να μην ψάχνουν επί του παρόντος για εργασία (Sher Verick,
2012). Με άλλα λόγια, η πτώση στην εργασία σε καιρό ύφεσης οδηγεί στην αύξηση
της αποθάρρυνσης (discouragement) από την αναζήτηση εργασίας και έτσι, σε
υψηλά ποσοστά ανεργίας (Pissarides, 2000). Τέλος, οι φάσεις ύφεσης της
οικονομίας φαίνεται πως «βλάπτουν» περισσότερο τα ευάλωτα τμήματα του
πληθυσμού, όπως τους νέους (15-24). Σύμφωνα με τα ευρήματα του Verick (2009)
για την τρέχουσα οικονομική κρίση, οι νέοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο
από την ανεργία και γι’ αυτό χρειάζονται στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
στην κρίση που βοηθούν τους νέους στην εύρεση εργασίας.
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4.2 Βιογραφικές / Δημογραφικές Μεταβλητές
«Οι δημογραφικές / βιογραφικές (demographic / biographical) μεταβλητές στην
έρευνα γύρω από την αναζήτηση εργασίας περιλαμβάνουν την ηλικία, το φύλο, το
επίπεδο μόρφωσης, την εθνικότητα και το χρονικό διάστημα παραμονής στην
εργασία (tenure)» (Saks, 2004, p. 461). Όσον αφορά στη σχέση των δημογραφικών /
βιογραφικών μεταβλητών με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, ευρέα
εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η σχέση αυτή είναι σημαντική, οπότε και
αρμόζει να εξετασθεί από την παρούσα μελέτη. Ωστόσο, αρμόζει να αναφερθεί ότι
συγκριτικά με άλλους προγνωστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας, η σχέση αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή (Saks, 2004).
Ειδικότερα, οι Kanfer et al. (2001) συμπεριέλαβαν στη μετά-ανάλυσή τους τις
παραπάνω πέντε δημογραφικές μεταβλητές που είχαν εξετασθεί επαρκώς ως τότε
από τη σχετική βιβλιογραφία. Ο λόγος που δεν εξέτασαν μεταβλητές όπως τα
επαγγελματικά προσόντα, την πρότερη εμπειρία στην αναζήτηση εργασίας /
ανεργία, το λόγο αναζήτησης εργασίας, ή τους περιορισμούς / εμπόδια στην
αναζήτηση εργασίας, είναι το γεγονός ότι εμφανίζονταν σπάνια ή περιοδικά στην
έρευνα γύρω από την αναζήτηση απασχόλησης (e.g., Leana & Feldman, 1990; C. R.
Wanberg, Kanfer, & Rotundo, 1999). Σύμφωνα με τα ευρήματα των Kanfer et al.
(2001), η ηλικία, η εθνικότητα, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης και η παραμονή στην
εργασία σχετίζονται με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας υπό την έννοια ότι οι
μεγαλύτερες σε ηλικία, όχι λευκές, γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου με
μεγαλύτερη παραμονή στην εργασία (tenure), επεδείκνυαν χαμηλότερα επίπεδα
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας από ότι οι νεώτεροι λευκοί άντρες, με
υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και μικρότερη παραμονή στην εργασία. Μάλιστα, οι
άντρες φαίνεται πως προτιμούν να χρησιμοποιούν τις ανεπίσημες πηγές
αναζήτησης εργασίας, όπως είναι οι φίλοι και η οικογένεια, ενώ οι γυναίκες
βασίζονται περισσότερο στις αγγελίες σε εφημερίδες και σε γραφεία ευρέσεως
εργασίας (Huffman & Torres, 2001). Τέλος, και η γνωστική ικανότητα (cognitive
ability) φαίνεται να παίζει ρόλο στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, καθώς η
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γνωστική ικανότητα των εργαζομένων στελεχών έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά με
την αναζήτηση εργασίας. Επίσης, ο μέσος όρος βαθμολογίας των πρόσφατα
αποφοίτων, ένα εναλλακτικό μέτρο υπολογισμού της γνωστικής ικανότητας, έχει
βρεθεί να σχετίζεται θετικά με την αναζήτηση εργασίας και συγκεκριμένα με την
ενεργή και προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας, όπως και με την εύρεση
εργασίας (Saks, 2004).
Αναφορικά με την εύρεση εργασίας, η έρευνα της οργανωσιακής ψυχολογίας και
κοινωνιολογίας υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δημογραφικών
μεταβλητών και των αποτελεσμάτων αναζήτησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα
νεώτερα άτομα που αναζητούν εργασία όπως και τα περισσότερα μορφωμένα
άτομα γένους αρσενικού, είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν εργασία, ενώ αυτοί που
έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και είναι λευκοί παραμένουν για μικρότερο
χρονικό διάστημα στην ανεργία (Saks, 2004). Με άλλα λόγια οι νεώτεροι και
περισσότερο μορφωμένοι άντρες τείνουν να βρίσκουν δουλειά γρηγορότερα από
ότι οι μεγαλύτερες και λιγότερο μορφωμένες γυναίκες. Ενώ ανάμεσα στα άτομα
που έψαχναν για πρώτη φορά εργασία, οι άντρες έβρισκαν δουλειά γρηγορότερα
από τις γυναίκες.
Τέλος, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι προσωπικοί
και οικονομικοί πόροι αντιμετώπισης (coping) έχουν σημαντική επίδραση στο
στίγμα της ανεργίας (unemployment stigma), στα συναισθήματα δηλαδή που
σχετίζονται με την ανεργία (Gary Blau, Petrucci, & McClendon, 2013). Ενώ, η έρευνα
στην οργανωσιακή ψυχολογία και κοινωνιολογία υποστηρίζει ότι σχέση υπάρχει και
μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών και των προσδοκιών αναζήτησης εργασίας
(Metz, Fouad, & Ihle-Helledy, 2009; Swanson & Gore, 2000). Ειδικότερα, τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αντίληψη που έχουν τα άτομα για
την πιθανότητα εύρεσης νέας εργασίας (job search expectations), αν θα βρουν
δηλαδή εργασία ή όχι. Για παράδειγμα, τα άτομα που αναζητούν εργασία και είναι
νεώτερα σε ηλικία και μορφωμένα έχουν υψηλότερες προσδοκίες όσον αφορά την
εύρεση εργασίας από ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία «ανταγωνιστές» τους (Manroop
& Richardson, 2015).
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Το ζήτημα που ανακύπτει και αποτελεί σημείο για μελλοντική έρευνα, είναι να
κατανοήσουμε πώς οι διαφορετικές δημογραφικές ομάδες προσεγγίζουν την
αναζήτηση εργασίας και να προσδιορίσουμε τις σχεσιακές / καταστασιακές
συνθήκες που επηρεάζουν τις προσδοκίες και κατά συνέπεια τις συμπεριφορές των
ατόμων που αναζητούν εργασία (Manroop & Richardson, 2015). Να κατανοήσουμε
για παράδειγμα ποιες είναι οι κοινωνικές επιρροές που οδηγούν τους άντρες και τις
γυναίκες να υιοθετούν διαφορετικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας ή ποιες οι
κοινωνικές συνδέσεις που κάνουν τους άντρες να βασίζονται περισσότερο στις
ανεπίσημες πηγές αναζήτησης και πώς το κοινωνικό κεφάλαιο επηρεάζει και
διαμορφώνει τις προσδοκίες για την αναζήτηση εργασίας.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας εξετάζουμε 5 δημογραφικές / βιογραφικές
μεταβλητές, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την περίοδο αναζήτησης
εργασίας και την εργασιακή εμπειρία. Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε το ρόλο
αυτών των μεταβλητών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και πιο συγκεκριμένα
να

εξετάσουμε

αν οι

διαφορετικές δημογραφικές

ομάδες

προσεγγίζουν

διαφορετικά την αναζήτηση εργασίας ή / και έχουν διαφορετικά αποτελέσματα.

4.3 Καταστασιακές Μεταβλητές
Στη συνέχεια θα συζητηθούν οι καταστασιακές μεταβλητές (situational variables)
καθώς, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, η έκταση στην οποία τα άτομα
δεσμεύονται και επιμένουν στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας είναι πιθανό να
επηρεάζεται από τα κίνητρα τους για απόκτηση εργασίας και το βαθμό στον οποίο
το περιβάλλον τους υποστηρίζει τις ενέργειες αναζήτησης εργασίας (Leana &
Feldman, 1995). Ωστόσο, οι προβλεπτικοί παράγοντες της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία επικεντρώνονται κατά βάση σε
προσωπικά χαρακτηριστικά και βιογραφικές μεταβλητές (όπως το γένος, η ηλικία,
το μορφωτικό επίπεδο και η εθνικότητα) και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε
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καταστασιακές μεταβλητές, με την εξαίρεση της οικονομικής κατάστασης και την
κοινωνική υποστήριξη (Saks et al., 2005).
Οι δύο καταστασιακές μεταβλητές λοιπόν που έχουν μελετηθεί περισσότερο στη
βιβλιογραφία της αναζήτησης εργασίας είναι η οικονομική ανάγκη (financial need)
και η κοινωνική υποστήριξη (social support) (Saks, 2004). Τα άτομα που έχουν
μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη τείνουν να ψάχνουν εντονότερα για εργασία.
Μάλιστα η οικονομική ανάγκη έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά τόσο με την
προπαρασκευαστική όσο και με την ενεργή αναζήτηση εργασίας. Αντιθέτως, τα
άτομα που λαμβάνουν υψηλότερα προνόμια ή απολαμβάνουν προνόμια για
περισσότερο καιρό τείνουν να παραμένουν άνεργα για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η οικονομική δυσπραγία οδηγεί σε μικρότερη
περίοδο ανεργίας.
Όσον αφορά στην επίδραση της περιόδου της ανεργίας / αναζήτησης εργασίας στη
ψυχική υγεία του ατόμου έχουν βρεθεί τα εξής. Οι McKee-Ryan et al. (2005)
συγκρίνοντας 13 δείγματα βρήκαν ότι οι μακροχρόνια άνεργοι (π.χ. το λιγότερο 6
μήνες άνεργοι) είχαν χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας από ότι οι λιγότερο καιρό
άνεργοι (π.χ. λιγότερο από 3 μήνες άνεργοι).
Εξετάζοντας τη μεταβλητή της κοινωνικής υποστήριξης στη βιβλιογραφία της
αναζήτησης εργασίας, φαίνεται πως αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πόρο για τα
άτομα κατά τη διάρκεια αγχωτικών καταστάσεων, όπως είναι για παράδειγμα η
απώλεια ή η αναζήτηση εργασίας. Ειδικότερα, η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται
στο δίκτυο των φίλων και της οικογένειας που παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη
και βοήθεια στα άτομα που αναζητούν εργασία. Επομένως, μπορεί να επηρεάσει
την πεποίθηση ενός ατόμου ότι η δέσμευση στην αναζήτηση εργασίας είναι μια
ενέργεια που αξίζει τον κόπο και μπορεί να έχει τόσο βραχυπρόθεσμες (π.χ.,
συμβουλές, πληροφορίες) όσο και μακροπρόθεσμες παρακινητικές ιδιότητες (π.χ.,
ενθάρρυνση στις απορρίψεις) (R. Kanfer et al., 2001). Με άλλα λόγια, η κοινωνική
υποστήριξη έχει βρεθεί να είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην υποστήριξη του ατόμου
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μετά την απώλεια εργασίας αλλά και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας και της εύρεσης εργασίας (Saks, 2004).
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως οι ιστοσελίδες και οι κοινότητες
κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να προσφέρουν επίσης μια πηγή «υποστήριξης» για
τους ανέργους. Σύμφωνα με τα ευρήματα των Fieseler, Meckel και Mόller (2014), η
κοινωνική υποστήριξη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγεί σε
υψηλότερη αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας η οποία με τη σειρά της
«προωθεί» τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Η online κοινωνική υποστήριξη
λοιπόν φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των ανέργων να
αντιμετωπίζουν την ανεργία και την αναζήτηση νέας απασχόλησης.
Τέλος, μια σειρά άλλων καταστασιακών μεταβλητών έχουν βρεθεί να προβλέπουν
τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας των ήδη εργαζόμενων. Για παράδειγμα, η
αμοιβή, η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή επιτυχία, οι πολιτικές για την ισορροπία
οικογενειακής-εργασιακής ζωής έχουν βρεθεί να σχετίζονται αρνητικά με την
αναζήτηση εργασίας. Από την άλλη μεριά, η εργασιακή ανασφάλεια και η επιθυμία
για περισσότερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής – οικογενειακής ζωής έχουν βρεθεί
να

συσχετίζονται

θετικά

με

την

αναζήτηση

εργασίας

(Saks,

2004).

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι καταστασιακοί παράγοντες επηρεάζουν τα άτομα
κατά την αναζήτηση της επαγγελματικής τους απασχόλησης. Ωστόσο περισσότερη
έρευνα χρειάζεται γύρω από τη σχέση των κατασταστιακών παραγόντων, όπως online κοινωνικά δίκτυα και την εύρεση εργασίας.

4.4 Ατομικές Διαφορές

Οι ατομικές διαφορές αφορούν την προσωπικότητα (π.χ. αυτοεκτίμηση), τους
παράγοντες παρακίνησης (π.χ. αυτεπάρκεια) και τις στάσεις γύρω από την εργασία
(π.χ. εργασιακή δέσμευση) (Saks, 2004). Το σημαντικό ρόλο των ατομικών
διαφορών στην αναζήτηση εργασίας και την επιτυχία της όλης διαδικασίας έχει
εξετάσει και τονίσει ένας μεγάλος αριθμός μελετών (e.g., Saks & Ashforth, 1999). Η
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προσωπικότητα για παράδειγμα είναι ένας γνωστός προβλεπτικός παράγοντας της
απόδοσης στην εργασία και των σχετικών με την εργασία συμπεριφορών. Ανάμεσα
στις μεταβλητές της προσωπικότητας, η αυτοεκτίμηση έχει βρεθεί να σχετίζεται
αρνητικά με τη χρήση των επίσημων πηγών εργασίας και θετικά με την ένταση
αναζήτησης εργασίας όπως και με τη μικρότερη περίοδο ανεργίας, τον αριθμό
προσφορών εργασίας και την πιθανότητα απόκτησης εργασίας (Saks, 2004).
Η μετα-ανάλυση των Kanfer et al. (2001), επεκτείνοντας την έρευνα γύρω από τη
σχέση προσωπικότητας-απόδοσης στην αναζήτηση εργασίας, υποστηρίζει ότι ο
τρόπος που εκτελούνται οι ενέργειες αναζήτησης εργασίας εξαρτάται μεταξύ άλλων
από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που αναζητούν εργασία και τους
παράγοντες παρακίνησης. Ειδικότερα, εξετάζοντας το μοντέλο προσωπικότητας των
πέντε παραγόντων στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας βρήκαν την εξωστρέφεια
και την ευσυνειδησία να είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας. Τους παράγοντες αυτούς βρέθηκε να ακολουθούν η
δεκτικότητα στην εμπειρία και η προσήνεια, οι οποίες προβλέπουν επίσης θετικά τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σε μικρότερο όμως βαθμό. Από την άλλη μεριά,
ο νευρωτισμός βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας. Επιπλέον, τα υψηλότερα επίπεδα εξωστρέφειας, ευσυνειδησίας,
δεκτικότητας στην εμπειρία και προσήνειας βρέθηκαν να σχετίζονται με τη
μικρότερη περίοδο ανεργίας ενώ η ευσυνειδησία σχετιζόταν και με την εύρεση
εργασίας (Saks, 2004). Τα προσωπικά χαρακτηριστικά έχουν βρεθεί να επιδρούν και
σε άλλα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Η ευσυνειδησία για
παράδειγμα έχει βρεθεί να επιδρά θετικά και στον αριθμό των συνεντεύξεων (Tay,
Ang, & Van Dyne, 2006) και των προσφορών εργασίας (D.B. Turban et al., 2009)
αλλά και στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (D. Brown et al., 2006). Η
εξωστρέφεια έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά με την επιτυχία στη συνέντευξη (Tay
et al., 2006) και τέλος, ο νευρωτισμός να σχετίζεται θετικά με τις ενέργειες
αναζήτησης εργασίας στην περίπτωση όμως των εργαζόμενων μάνατζερ (Boudreau,
Boswell, Judge, & Bretz, 2001).
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Τα προσωπικά χαρακτηριστικά μάλιστα έχουν βρεθεί να επηρεάζουν τη διαδικασία
επιλογής πιθανών εργαζομένων (e.g., Bretz, 1994; Caldwell & Burger, 1998)
υποδηλώνοντας έτσι τη συμβολή των ατομικών διαφορών όχι μόνο στον τρόπο
εκτέλεσης των ενεργειών αναζήτησης εργασίας αλλά και την αποτελεσματικότητα
τους (π.χ. εύρεση εργασίας). Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ο ρόλος της
σαφήνειας (job search clarity) στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα,
οι Cote et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η σαφήνεια αναζήτησης εργασίας έχει μια
θετική επίδραση στα εργασιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, μια μεταβλητή
«παρακίνησης» που έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία της αναζήτησης
εργασίας είναι η αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας (job search self-efficacy). Η
αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας είναι η εμπιστοσύνη που έχει το άτομο στην
ικανότητά του να εκτελέσει επιτυχώς μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες
αναζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών η
αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας προβλέπει την προπαρασκευαστική και την
ενεργή συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, όπως και τη χρήση των πηγών εργασίας
αλλά και τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως η περίοδος αναζήτησης, ο
αριθμός προσφορών εργασίας και η εύρεση εργασίας (Saks, 2004). Άλλη μια
μεταβλητή «παρακίνησης» που φαίνεται να παίζει ρόλο στην αναζήτηση εργασίας
είναι ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος στα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η έδρα ελέγχου (locus of control) έχει βρεθεί να σχετίζεται
ασθενώς με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, ενώ ο αντιλαμβανόμενος
έλεγχος (perceived control) των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά τόσο με τις συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας όσο και με την εύρεση εργασίας (Saks, 2004). Υπάρχουν βέβαια και
έρευνες που δεν καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, όσον αφορά τουλάχιστον την
επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών όπως; οι μεταξύ ατόμων επιπτώσεις
στις εντός-ατόμου διαδικασίες (between-person effects on within-person) των
συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (Georgiou, Nikolaou, Tomprou, & Rafailidou,
2012). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Georgiou et
al. (2012) που διεξήχθη στην Ελλάδα στην αρχή της οικονομικής κρίσης, οι ατομικές
διαφορές, όπως η αυτοεκτίμηση, προνοητικότητα, η ευσυνειδησία, η σαφήνεια και
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η αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας, δε βρέθηκαν να επιδρούν στη
συχνότητα των καθημερινών ενεργειών αναζήτησης εργασίας, αλλά στη καθημερινή
ψυχολογική ευεξία των ατόμων που αναζητούσαν εργασία.
Ο ρόλος της συναισθηματικότητας (affect) έχει μελετηθεί επίσης στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας (e.g., C. Crossley & Stanton, 2005; Cτtι et al., 2006; D.B. Turban
et al., 2009). Η συναισθηματικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό (trait affect) που
αφορά την προδιάθεση, θετική ή αρνητική, των ατόμων να βιώνουν συγκεκριμένα
συναισθήματα και διαθέσεις μέσα από συγκεκριμένες καταστάσεις. Ειδικότερα, η
θετική συναισθηματικότητα (positive affectivity) δηλώνει την τάση του ατόμου να
βιώνει

θετικές

συναισθηματικές

καταστάσεις

όπως

χαρά,

ενδιαφέρον,

ενθουσιασμό, συγκίνηση και ενεργητικότητα ή ετοιμότητα, ενώ η αρνητική
συναισθηματικότητα

(negative

affectivity)

στην

τάση

για

αρνητικές

συναισθηματικές καταστάσεις όπως θυμό, εκνευρισμό, θλίψη, ενοχή, περιφρόνηση
και ντροπή (Cτtι et al., 2006). Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες τα θετικά
συναισθήματα σχετίζονται θετικά με τις δεύτερες συνεντεύξεις και τις προσφορές
εργασίας (D.B. Turban et al., 2009) όπως και με την ένταση αναζήτησης εργασίας
(Cτtι et al., 2006; Daniel B Turban et al., 2013), και αρνητικά με την αναβλητικότητα
(Daniel B Turban et al., 2013). Από την άλλη μεριά, ιδιαιτέρως λίγες είναι οι έρευνες
που υποστηρίζουν ότι η αρνητική συναισθηματικότητα σχετίζεται με τις
συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας (C. Crossley &
Stanton, 2005; Cτtι et al., 2006). Για παράδειγμα στη μελέτη των Crossley & Stanton
(2005) βρέθηκε να έχει αρνητική σχέση με την επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας,
δηλαδή, τον αριθμό των προσφορών εργασίας και την απόδοση στη συνέντευξη.
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν αρκετές
εμπειρικές έρευνες που καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της προσωπικότητας και
των ατομικών διαφορών στην επιτυχία της αναζήτησης εργασίας και της καριέρας
γενικότερα. Εκτός από τις παραπάνω αναφερθείσες μεταβλητές υπάρχουν και
αρκετές άλλες που έχουν βρεθεί να επηρεάζουν τη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας. Ανάμεσα σε αυτές είναι η προνοητική προσωπικότητα και η κύρια
αυτοαξιολόγηση. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε εκτενέστερα αυτές τις μεταβλητές
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καθώς και το σημαντικό ρόλο που θεωρούμε ότι μπορεί να παίζουν στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Ωστόσο μια προσέγγιση των συμπεριφορών/προσπαθειών
αναζήτησης εργασίας των ατόμων που δεν εργάζονται, μόνο από την πλευρά των
«χαρακτηριστικών προδιάθεσης» των ατόμων, θα ήταν ελλιπής καθώς και άλλοι
παράγοντες, π.χ. κοινωνικοί, ψυχολογικοί κτλ, μπορούν να επηρεάσουν τη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του
τρόπου που οι υποψήφιοι αναζητούν ή θα μπορούσαν να αναζητούν εργασία, θα
συζητήσουμε μετά την ανάλυση των ατομικών διαφορών το ρόλο της θετικής
ψυχολογίας στη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας.

4.4.1 Προνοητική Προσωπικότητα (Proactive Personality)

Η πρώτη ατομική διαφορά που αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η
προνοητική προσωπικότητα (proactive personality). Η προνοητική προσωπικότητα
αφορά σε μια σχετικά σταθερή ατομική διαφορά στη τάση που έχουν τα άτομα να
δείχνουν προσωπική πρωτοβουλία, να αναγνωρίζουν νέες ευκαιρίες και να δρουν
σε αυτές, και να επιμένουν μέχρι να επηρεάσουν ουσιαστικά το περιβάλλον τους
(Bateman

&

Crant,

1993).

Πρόκειται

δηλαδή

για

ένα

χαρακτηριστικό

προσωπικότητας το οποίο «αναγνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους
ως προς το βαθμό που αυτοί αναλαμβάνουν δράση για να επηρεάσουν το
περιβάλλον τους» (Bateman & Crant, 1993, p.103). Επιπλέον, τα άτομα με
προνοητική προσωπικότητα δεν περιορίζονται από τις δυνάμεις των καταστάσεων
ούτε

προσαρμόζονται

παθητικά

ή

απλώς

αντιδρούν

στις

αλλαγές

του

περιβάλλοντος. Αντιθέτως, αναζητούν ενεργά πληροφορίες και ευκαιρίες για να
βελτιώσουν τα πράγματα γύρω τους και λαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να είναι οι
ίδιοι η δύναμη που θα φέρει την αλλαγή (Bateman & Crant, 1993).
Η προνοητική προσωπικότητα φαίνεται να είναι ένας ακόμη σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Η σχέση της
προνοητικής προσωπικότητας με την ένταση αναζήτησης εργασίας έχει εξεταστεί
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στην περίπτωση των νέων αποφοίτων (D. Brown et al., 2006; Claes & De Witte,
2002) και την περίπτωση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων που αναζητούν
εργασία (Zacher, 2013). Ειδικότερα, θεωρώντας την αναζήτηση εργασίας ως μια
αυτορυθμιζόμενη διαδικασία, η προνοητική προσωπικότητα φαίνεται να είναι
σημαντική στην κατανόηση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (D. Brown et al.,
2006). Βάσει ευρημάτων προηγούμενων ερευνών, η προνοητική προσωπικότητα
οδηγεί σε περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, και πιο συγκεκριμένα
στην προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας (Claes & De Witte, 2002), αλλά και
σε λιγότερο χρόνο για απόκτηση εργασίας (Frese, Fay, Hilburger, Leng, & Tag, 1997).
Επεκτείνοντας τις παραπάνω μελέτες οι Brown et al. (2006), «μοντελοποίησαν» τη
σχέση ανάμεσα στην προνοητική προσωπικότητα, τις συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η
προνοητική προσωπικότητα επηρεάζει την επιτυχία της αναζήτησης εργασίας των
αποφοίτων πανεπιστημίου ενώ μετριάζεται από την αυτεπάρκεια κατά την
αναζήτηση εργασίας και τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας και είναι
ανεξάρτητη από την αυτοεκτίμηση και την ευσυνειδησία. Μάλιστα, σε μια
πρόσφατη μετα-ανάλυση, η προνοητική προσωπικότητα βρέθηκε να σχετίζεται με
κάποιους σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας, όπως ο προσανατολισμός στο στόχο της μάθησης (learning goal
orientation), ο σχεδιασμός καριέρας και η αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση
εργασίας (Fuller & Marler, 2009). Όσον αφορά στη σχέση της προνοητικής
προσωπικότητας με την ένταση αναζήτησης εργασίας στην περίπτωση των
μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων που ψάχνουν για δουλειά, έχει βρεθεί ότι τα
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα που έχουν μια σταθερή τάση να δείχνουν προσωπική
πρωτοβουλία και να κάνουν τα πράγματα να συμβούν, έχουν δηλαδή προνοητική
προσωπικότητα, τείνουν να δεσμεύονται περισσότερο συχνά σε συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας (Zacher, 2013). Μάλιστα, στην ίδια μελέτη, η σχέση της
προνοητικής προσωπικότητας με την ένταση αναζήτησης εργασίας βρέθηκε να
μετριάζεται από την ηλικία, υπό την έννοια ότι η σχέση είναι θετικά ισχυρότερη για
τις υψηλότερες συγκριτικά με τις χαμηλότερες ηλικίες.
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Η πρώτη «πρόταση» της παρούσας έρευνας είναι ότι η προνοητική προσωπικότητα
των ατόμων που αναζητούν εργασία θα σχετίζεται θετικά με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας. Με άλλα λόγια, τα άτομα με ισχυρότερη προνοητική
προσωπικότητα αναμένεται να δείχνουν υψηλότερα επίπεδα συμπεριφορών
αναζήτησης εργασίας, καθώς έχουν σε γενικές γραμμές υψηλότερη προσωπική
πρωτοβουλία και εμμένουν στα προκλητικά καθήκοντα, ακόμη και όταν
αντιμετωπίζουν αντιξοότητες ή εμπόδια. Αντιθέτως, τα άτομα που διαθέτουν
λιγότερο προνοητική προσωπικότητα αναμένεται να επιδεικνύουν χαμηλότερα
επίπεδα συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας, καθώς τείνουν να είναι περισσότερο
παθητικά και είναι πιο πιθανό να προσαρμοστούν στις δεδομένες συνθήκες της που
η ανεργία τους έχει «επιβάλλει».
Σε αυτό το σημείο αρμόζει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα δεν έχει ως σκοπό
να εξετάσει μόνο το ρόλο των ατομικών διαφορών στη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας αλλά και το ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου. Κρίνεται σημαντικό λοιπόν
να συζητήσουμε τη σχέση των ατομικών διαφορών που μας ενδιαφέρουν με το
ψυχολογικό κεφάλαιο. Ανάμεσα στις ατομικές διαφορές που έχουν βρεθεί να
σχετίζονται με το ψυχολογικό κεφάλαιο είναι η προνοητική προσωπικότητα και η
αυτοεκτίμηση (Avey, 2014). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα του Avey (2014)
εξετάστηκαν σε δείγμα (Ν=1264) μηχανικών και τεχνικών, οι προγνωστικοί
παράγοντες του ψυχολογικού κεφαλαίου. Μεταξύ των ατομικών διαφορών που
εξετάστηκαν ήταν η προνοητική προσωπικότητα και αυτοεκτίμηση, οι οποίες
βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητα σημαντικές όσον αφορά τη σχέση τους με το
ψυχολογικό κεφάλαιο. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι

τα υψηλότερα επίπεδα

προνοητικής προσωπικότητας οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού
κεφαλαίου. Από τη στιγμή που η προνοητική προσωπικότητα έχει αναγνωριστεί ως
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας τόσο της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας όσο και του ψυχολογικού κεφαλαίου, θεωρούμε ότι είναι η πλέον
κατάλληλη μεταβλητή προσωπικότητας για εξέταση από το ερευνητικό μας μοντέλο
και αναμένουμε να διαδραματίζει μέσω του ψυχολογικού κεφαλαίου σημαντικό
ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
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4.4.2 Κύρια Αυτό-αξιολόγηση (Core Self-Evaluation)

Μια άλλη ατομική διαφορά που έχει βρεθεί να προβλέπει σημαντικά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας και αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η
κύρια αυτοαξιολόγηση (core-self evaluation). Η κύρια αυτοαξιολόγηση συνιστά μια
θεωρητική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, την
αυτοεκτίμηση, την αυτεπάρκεια, την έδρα ελέγχου και τον νευρωτισμό και
αντιπροσωπεύει τις θεμελιώδεις εκτιμήσεις που κάνουν τα άτομα για την αξία τους
και τις δυνατότητές τους. (T.A. Judge, Erez, Bono, & Thoresen, 2002). Προηγούμενες
έρευνες υποστηρίζουν ότι η κύρια αυτό-αξιολόγηση είναι ένας σημαντικός
προβλεπτικός παράγοντας της έντασης αναζήτησης εργασίας (e.g., CR Wanberg et
al., 2005), ενώ σύμφωνα με αποτελέσματα μετα-ανάλυσης οι ατομικές διαφορές,
μεταξύ των οποίων βρίσκεται η κατασκευή της κύριας αυτοαξιολόγησης,
σχετίζονται σημαντικά με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (R. Kanfer et al.,
2001).
Οι Wanberg et al. (2005), όπως και οι Kanfer et al. (2001), θεωρούν την αναζήτηση
εργασίας ως μια δυναμική, αυτορυθμιζόμενη διαδικασία η οποία είναι πιθανόν να
αλλάξει σε όρους έντασης όσο αυξάνεται ο χρόνος της ανεργίας. Προκειμένου να
μελετήσουν την αλλαγή στην ένταση αναζήτησης εργασίας με την πάροδο του
χρόνου

χρησιμοποίησαν

την

κύρια

αυτο-αξιολόγηση.

Πιο

συγκεκριμένα,

χρησιμοποίησαν, πρώτον, την κύρια αυτο-αξιολόγηση για να εξετάσουν από την
«οπτική» της αυτορρύθμισης τα επίπεδα της αναζήτησης εργασίας και, δεύτερον,
τη θεωρία προσχεδιασμένης συμπεριφοράς για να εξετάσουν από μια περισσότερο
γενική «οπτική» παρακίνησης τα διαφορετικά επίπεδα της έντασης αναζήτησης
εργασίας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η
κύρια αυτο-αξιολόγηση συσχετίζεται θετικά με την ένταση αναζήτησης εργασίας με
την πάροδο του χρόνου ενώ οι προθέσεις για την αναζήτηση εργασίας
μεσολαβούσαν στη σχέση μεταξύ των υποκειμενικών νορμών και έντασης
αναζήτησης εργασίας καθώς στη σχέση μεταξύ αυτεπάρκειας κατά την αναζήτηση
εργασίας και ένταση αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, η κύρια αυτο-αξιολόγηση
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βρέθηκε να συσχετίζεται με έναν αριθμό θετικών εργασιακών αποτελεσμάτων,
όπως η επιτυχία καριέρας. Επομένως, η σχέση της κύριας αυτο-αξιολόγησης με τα
υψηλότερα επίπεδα έντασης αναζήτησης εργασίας στο

χρόνο (επιμονή)

υποδηλώνει ότι η θετική αυτό-αντίληψη βοηθά τα άτομα να συνεχίζουν να ψάχνουν
για δουλειά παρά τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Ο ρόλος της κύριας αυτό-αξιολόγησης στην αναζήτηση εργασίας έχει εξεταστεί και
στα πλαίσια της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (TPB) (Van Hoye et
al., 2014). Πιο συγκεκριμένα, οι Van Hoye et al. (2014), βρήκαν την κύρια αυτόαξιολόγηση να σχετίζεται σημαντικά αλλά αρνητικά με τη στάση αναζήτησης
εργασίας (job search attitude) και θετικά με την αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση
εργασίας (job search self-efficacy). Επιπλέον, οι κύριες αυτό-αξιολογήσεις βρέθηκαν
να έχουν έμμεση θετική επίδραση στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας μέσω
της στάσης (attitude) και της πρόθεσης (intention) αναζήτησης εργασίας. Επομένως,
τα άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν υψηλή κύρια αυτοαξιολόγηση τείνουν
να έχουν υψηλότερη αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας καθώς είναι
περισσότερα θετικά ως άτομα, έχουν πίστη στον εαυτό τους και στις ενέργειες τους
και περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας μέσω της στάσης και της
πρόθεσής τους για αναζήτηση εργασίας.
Υπάρχουν ωστόσο και αντίθετα αποτελέσματα που υποστηρίζουν ότι η κύρια αυτόαξιολόγηση δε σχετίζεται σημαντικά με την αναζήτηση εργασίας (e.g., LopezKidwell, Grosser, Dineen, & Borgatti, 2013). Ειδικότερα, αν και προηγούμενες
έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ατομικές διαφορές μπορούν να εξηγήσουν σημαντικό
μέρος της διακύμανσης της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας, οι Lopez-Kidwell
et al. (2013) δεν κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα όταν εξέτασαν την κύρια αυτόαξιολόγηση και την ευσυνειδησία μαζί με άλλους κοινωνικούς παράγοντες, όπως
για παράδειγμα η προσπάθεια από ομότιμους (peer effort). Η προσπάθεια από
ομότιμους προκύπτει από τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης (social comparison
theory, Festinger, 1954), σύμφωνα με την οποία, τα άτομα με τα οποία είμαστε
«δεμένοι» μπορεί να επηρεάσουν την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς μας.
Υιοθετώντας τη θεωρία αυτή στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας προτείνεται ότι
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τα άτομα που αναζητούν εργασία θα τείνουν να υιοθετούν τα επίπεδα
προσπάθειας αναζήτησης εργασίας που υιοθετούν τα, σημαντικά για αυτούς,
άτομα του δικτύου τους (Lopez-Kidwell et al., 2013). Η απουσία της επίδρασης της
κύριας αυτοαξιολόγησης στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας στην παραπάνω
έρευνα, ενδέχεται να οφείλεται στα υπό εξέταση δείγματα και τις κοινωνικές
νόρμες που μπορεί να μετρίασαν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών που
συμβαίνουν συνήθως (Lopez-Kidwell et al., 2013). Όσο έκπληξη και αν προκαλεί η
απουσία επίδρασης της κύριας αυτό-αξιολόγησης δείχνει ωστόσο ότι οι ερευνητές
πρέπει να εξετάζουν τους ατομικούς και καταστασιακούς παράγοντες ώστε να
κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, ιδίως όταν
ακολουθούν την οπτική της αυτορρύθμισης.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι και το
ψυχολογικό κεφάλαιο. Επομένως κρίνεται σημαντικό να εξεταστεί όχι μόνο ο ρόλος
της κύριας αυτό-αξιολόγησης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας αλλά και η
σχέση της με το ψυχολογικό κεφάλαιο. Σε έρευνα δύο φάσεων με δύο διαφορετικά
δείγματα για επαλήθευση των αποτελεσμάτων που είχε ως σκοπό την εξέταση των
προγνωστικών παραγόντων του ψυχολογικού κεφαλαίου, βρέθηκαν τα εξής (Avey,
2014). Στην κατηγορία «ατομικές διαφορές» ως προγνωστικός παράγοντας του
ψυχολογικού κεφαλαίου, η οποία περιελάμβανε την κύρια αυτό-αξιολόγηση, την
απόσταση δύναμης, την αποφυγή αβεβαιότητας και τον κολλεκτιβισμό, η κύρια
αυτό-αξιολόγηση ήταν ο ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας του ψυχολογικού
κεφαλαίου. Επαναλαμβάνοντας την ανάλυση στο δεύτερο δείγμα τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι η κύρια αυτό-αξιολόγηση και οι συμπεριφορές
ενδυναμωτικής ηγεσίας ήταν οι δύο μεταβλητές που συνέχισαν να προβλέπουν η
καθεμία μοναδικά τη συνολική διακύμανση του ψυχολογικού κεφαλαίου (Avey,
2014). Κλείνοντας, ο Avey (2014) αναφέρει ότι επιλέγοντας ατομικές διαφορές όπως
η αυτοεκτίμηση, η κύρια-αυτοαξιολόγηση και η προνοητική προσωπικότητα, οι
οργανισμοί

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν

κριτήρια

επιλογής

βάσει

χαρακτηριστικών προκειμένου να αποκτήσουν ένα πιθανώς πιο σταθερό
υψηλότερο επίπεδο ψυχολογικού κεφαλαίου. Αναμένουμε λοιπόν η κύρια αυτόαξιολόγηση στα πλαίσια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας να επηρεάζει τα
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επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου αλλά και τα επίπεδα συμπεριφορών
αναζήτησης εργασίας μέσω αυτού.

4.4.3 Αυτεπάρκεια Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Self-Efficacy)

Η αυτεπάρκεια (ή αυτό-αποτελεσματικότητα) ορίζεται ως οι πεποιθήσεις του
ατόμου σχετικά με την ικανότητά του να εκτελεί αποτελεσματικά μια πράξη ή
συμπεριφορά. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις αυτές καθορίζουν το πώς τα άτομα
νιώθουν, σκέφτονται, παρακινούν τους εαυτούς τους και συμπεριφέρονται
(Bandura, 1997). Ειδικότερα, στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας, η αυτεπάρκεια
αφορά τις πεποιθήσεις των ατόμων για την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας τις
ενέργειες της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και να βρουν τελικά εργασία (job
search self-efficacy) ενώ αναμένεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας (R. Kanfer & Hulin, 1985). Με δυο λόγια, τα άτομα που έχουν υψηλή
αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας χαρακτηρίζονται από πολύ θετικές
πεποιθήσεις για την ικανότητα τους να αναζητήσουν και να βρουν επιτυχώς
εργασία.
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, η αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας
προβλέπει και τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας (e.g.,
R. Kanfer et al., 2001; Saks & Ashforth, 1999). Πιο συγκεκριμένα, η αυτεπάρκεια
κατά την αναζήτηση εργασίας έχει βρεθεί να προβλέπει ανάμεσα σε φοιτητές
πανεπιστημίου την προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας, την ενεργή
αναζήτηση εργασίας και την ένταση αναζήτησης εργασίας, όπως και την εύρεση
εργασίας κατά την αποφοίτηση (Saks & Ashforth, 1999). Επιπλέον, εκτός του ότι τα
άτομα που έχουν υψηλή αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας αναφέρουν
περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (Saks & Ashforth, 1999, 2000),
φαίνεται να έχουν και περισσότερες πιθανότητες να κληθούν σε συνέντευξη για
εργασία (D. Brown et al., 2006; Saks, 2006), να λάβουν μια προσφορά εργασίας
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(e.g., R. Kanfer et al., 2001; Sun, Song, & Lim, 2013) αλλά και να βρουν απασχόληση
(Eden & Aviram, 1993; R. Kanfer & Hulin, 1985; Saks & Ashforth, 1999).
Πιο πρόσφατες έρευνες εξετάζουν την αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας σε
πολυπλοκότερα σχήματα-μοντέλα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι Zikic και Saks (2009)
υποστηρίζουν ότι τα άτομα που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σχετικές με την
καριέρα π.χ. εκπαίδευση (career-relevant activities) είναι πιθανόν να αυξήσουν την
αυτεπάρκεια τους, η οποία επηρεάζει με τη σειρά της τις προθέσεις και
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Επομένως, όπως τα άτομα που διαθέτουν
υψηλή αίσθηση αυτεπάρκειας αντιμετωπίζουν τα δύσκολα έργα ως προκλήσεις και
δεσμεύονται σε αυτά (Bandura, 1977), οι υποψήφιοι με υψηλή αυτεπάρκεια
αναζήτησης εργασίας αναμένεται να δεσμεύονται στη συμπεριφορά και
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, η λεκτική πειθώ (verbal persuasion)
έχει βρεθεί να επηρεάζει τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας μέσω της
αυτεπάρκειας κατά την αναζήτηση εργασίας (Y.-J. Lin & Flores, 2013). Σύμφωνα με
τους Lin & Flores (2013) η λεκτική καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση μπορεί να
είναι μια σημαντική στρατηγική για να αυξήσουν τα άτομα που αναζητούν εργασία
την προπαρασκευαστική και την ενεργή συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας.
Ωστόσο αυτό μόνο δεν αρκεί. Για την ενίσχυση των συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας είναι σημαντικό να εκτιμάται και η πεποίθηση στις ικανότητας του ατόμου
να βρει εργασία.
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της αυτεπάρκειας στα πλαίσια της αναζήτησης
εργασίας ακολούθησαν οι Liu et al. (2014). Ειδικότερα, θεωρώντας ότι οι
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας καθοδηγούνται από μια ιεράρχηση των
μέσων-σκοπού

(π.χ.

συμπεριφορά

αναζήτησης

εργασίας,

επαγγελματική

αποκατάσταση), διαφοροποίησαν την αυτεπάρκεια «εργασίας» (employment selfefficacy) από την αυτεπάρκεια «συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας» (job search
behavior self-efficacy). Η αντιλαμβανόμενη πρόοδος στην αναζήτηση εργασίας
(perceived job search progress) βρέθηκε να σχετίζεται θετικά τόσο με την
αυτεπάρκεια αναφορικά με την απόδοση των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας
(job search behavior self-efficacy) όσο και με την αυτεπάρκεια αναφορικά με την
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απόκτηση εργασίας (employment selfefficacy) (Liu, Wang, et al., 2014). Μάλιστα η
αυτεπάρκεια «συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας» βρέθηκε να επηρεάζει θετικά
τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας ενώ η αυτεπάρκεια «εργασίας» αρνητικά.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας συσχετιζόταν
θετικά με τον αριθμό των προσφορών εργασίας που λάμβαναν τα άτομα κατά την
αναζήτηση τους.
Κλείνοντας, οι Sun, Song & Lim (2013) θέλησαν να εξετάσουν πώς οι αλλαγές σε
επίπεδο ατόμου (within person) στην αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας
επηρεάζουν τις προσφορές για συνεντεύξεις εργασίας αναλόγως τον «τύπο» της
αυτορρύθμισης. Διέκριναν δύο κατηγορίες, α) την αυτορρύθμιση με εστίαση
προώθησης (promotion focus), όπου τα άτομα είναι ευαίσθητα στα κέρδη και την
πιθανότητα επιτυχίας και περιλαμβάνει υψηλότερο επίπεδο επιθυμιών για εξέλιξη
και επίτευξη και β) την αυτορρύθμιση με εστίαση πρόληψης (prevention focus), η
οποία είναι ευαίσθητη σε απώλειες και την πιθανότητα αποτυχίας ενώ
περιλαμβάνει ένα υψηλότερο επίπεδο εννοιών για προστασία και ασφάλεια. Τα
ευρήματα των κατά σειρά 8 μηνιαίων αναφορών τελειόφοιτων πανεπιστημίου
υποστηρίζουν ότι η αυτεπάρκεια αναζήτησης εργασίας επηρεάζει θετικά τον αριθμό
των συνεντεύξεων στα άτομα που έχουν υψηλό “prevention focus” και αρνητικά
στα άτομα με υψηλό “promotion focus”. Μάλιστα, η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας βρέθηκε να διαμεσολαβεί στην παραπάνω σχέση.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η αυτεπάρκεια κατά την αναζήτηση εργασίας παίζει
σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της όλης διαδικασίας. Ωστόσο πρόκειται για μια
μεταβλητή η οποία έχει εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό από προηγούμενους ερευνητές
αναφορικά με τη σχέση της με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Δεδομένου
ότι αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η εξέταση του ρόλου του
ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, το οποίο όπως θα
συζητηθεί ενδελεχώς παρακάτω, αποτελείται από τέσσερις παράγοντες μεταξύ των
οποίων είναι και η αυτεπάρκεια, θεωρούμε περιττό να εντάξουμε την αυτεπάρκεια
κατά την αναζήτηση εργασίας ως επιπλέον προβλεπτικό παράγοντα των
συμπεριφορών

αναζήτησης

εργασίας

στο

μοντέλο

μας.

Η

προνοητική
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προσωπικότητα και η κύρια αυτοαξιολόγηση είναι δύο ατομικές διαφορές με
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και το ψυχολογικό κεφάλαιο
και θεωρούμε πως επαρκούν για την εξέταση του ρόλου των ατομικών διαφορών
στο ψυχολογικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
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Κεφάλαιο 5: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις Αναζήτησης
Εργασίας
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας έχουν ως σκοπό τη
βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας μέσω της καθοδήγησης, της
θέσπισης στόχων και της εκπαίδευσης (Manroop & Richardson, 2015). Αρκετές
έρευνες ως σήμερα έχουν εξετάσει το ρόλο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις
δεξιότητες αναζήτησης εργασίας με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών εύρεσης
εργασίας. Μάλιστα, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες αναφέρονται σε
ανέργους

και

την

προσπάθεια

αύξησης

των

πιθανοτήτων

επανένταξης

(reemployment) στην αγορά εργασίας (e.g., R.D. Caplan, Vinokur, Price, & Van Ryn,
1989; E. van Hooft & G. Noordzij, 2009; Vinokur, Van Ryn, Gramlich, & Price, 1991).
Oι συνεχείς αλλαγές του εργασιακού πλαισίου που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια
και η αύξηση της ανεργίας λόγω της μείωσης προσωπικού / θέσεων εργασίας,
καθιστούν την ανάγκη για υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας ολοένα και πιο
σημαντική. Επιπλέον, η ίδια η φύση της αναζήτησης εργασίας που την καθιστά μια
ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία, ιδίως όταν αυτή διεξάγεται κάτω από δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες, είναι λογικό να στρέφει τους ερευνητές όσο και τους
επαγγελματίες του χώρου στις παρεμβάσεις που γίνονται με σκοπό την υποστήριξη
των ατόμων στην ανεύρεση εργασίας. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας, καθώς αντικείμενο της έρευνάς μας αποτελεί η διεξαγωγή
μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης και τα αποτελέσματα αυτής.

5.1 Πρόγραμμα Παρέμβασης JOBS
Οι παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας όπως θα δούμε παρακάτω γίνονται
συνήθως είτε με τη μορφή του JOBS Intervention Project (e.g., R.D. Caplan et al.,
1989) είτε μέσω άλλων προσεγγίσεων που βασίζονται στις κοινωνικό-γνωστικές
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θεωρίες. Όποια μορφή και αν λαμβάνουν οι παρεμβάσεις αυτές, είναι
προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα
που ψάχνουν δουλειά στην αναζήτηση τους και κατά συνέπεια στην επαγγελματική
τους αποκατάσταση. Από το 1994 μέχρι το 1998 οι περισσότερες μελέτες
επικεντρώνονται στο πρόγραμμα JOBS το οποίο λαμβάνει προσοχή και μετά το 2000
αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη υποστήριξη για την αποτελεσματικότητα και τη
γενίκευση του προγράμματος σε διαφορετικές κουλτούρες (Wanberg, 2012).
Το πρόγραμμα JOBS αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Πρόληψης του
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (Michigan Prevention Research Center) και αφορούσε
στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση μιας προληπτικής παρέμβασης στην αναζήτηση
εργασίας με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την ενίσχυση των δεξιοτήτων
αναζήτησης εργασίας και της αυτοπεποίθησης των ατόμων που ψάχνουν για
δουλειά και δεύτερον, την προετοιμασία τους εν όψει των απορρίψεων και των
απογοητεύσεων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας (e.g., R.D. Caplan
et al., 1989). Ουσιαστικά αυτό που καλούνταν να κάνουν οι συμμετέχοντες κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που
έχουν και τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας, να μαθαίνουν
πώς να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να εντοπίζουν τις ευκαιρίες
εργασίας, να προετοιμάζουν βιογραφικά και αιτήσεις εργασίας, να επικοινωνούν με
πιθανούς εργοδότες και τέλος, να εξασκούνται στην απάντηση ερωτήσεων που
γίνονται συνήθως κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (C. R. Wanberg et al., 2012).
Όσον αφορά στα αποτελέσματα του προγράμματος JOBS αυτά φαίνονται να είναι
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, ενώ οι έρευνες πριν το
2000 επικεντρώνονταν σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα (εύρεση εργασίας 1 και 4
μήνες μετά την παρέμβαση), η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος JOBS δύο χρόνια μετά, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες συνέχιζαν να
έχουν για παράδειγμα υψηλότερα επίπεδα εργασίας και εισοδήματος και
χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου
(Vinokur, Schul, Vuori, & Price, 2000). Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το
πρόγραμμα JOBS εξετάστηκε αρχικά στις Η.Π.Α, όπως φαίνεται από την
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ανασκόπηση των Caplan, Vinokur & Price (1997). Στη συνέχεια το ίδιο πρόγραμμα
εξετάστηκε στη Φιλανδία καθώς στη συγκεκριμένη χώρα τα άτομα που έχαναν τη
δουλειά τους είχαν περισσότερο σταθερά επιδόματα ανεργίας (Vuori, Silvonen,
Vinokur, & Price, 2002). Σύμφωνα με τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας, οι
συμμετέχοντες

έξι

μήνες

μετά

την

παρακολούθηση

του

προγράμματος

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα σταθερής εργασίας και χαμηλότερα επίπεδα
κατάθλιψης. Επιπλέον, τα άτομα που αναζητούσαν παθητικά εργασία και αυτοί που
βρίσκονταν στην ανεργία για ένα μέτριο χρονικό διάστημα, δεν ήταν δηλαδή ούτε
πρόσφατα ούτε μακροχρόνια άνεργοι, φάνηκε να επωφελούνται περισσότερο από
την παρέμβαση (Wanberg, 2012). Μάλιστα, δύο χρόνια μετά, οι συμμετέχοντες
συνέχισαν να είναι περισσότερο δεσμευμένοι στην αγορά εργασίας από ότι οι μη
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (Vuori & Silvonen, 2005).
Τέλος, σε δείγμα

μακροχρόνιων

ανέργων

εξετάστηκε

πιο πρόσφατα η

αποτελεσματικότητα του προγράμματος JOBS από τους Brenninkmeijer & Blonk
(2011). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος με την ομάδα ελέγχου
και μια ακόμη ομάδα όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα συγκεκριμένο ποσό για να
το ξοδέψουν σε υπηρεσίες που θα τους βοηθούσαν να ξαναμπούν στην αγορά
εργασίας, βρέθηκε ότι 6 μήνες μετά, οι συμμετέχοντες στο JOBS έβρισκαν δουλειά
με μεγαλύτερη συχνότητα και ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την
εκπαίδευση που είχαν λάβει. Μάλιστα, μετά από 12 μήνες οι επιδράσεις του
προγράμματος ήταν ακόμη ορατές αν και λιγότερο έντονες.
Σε αυτό το σημείο αρμόζει να σημειωθεί ότι διαφορετικό από το πρόγραμμα JOBS
είναι το πρόγραμμα Job Club (Azrin & Besalel, 1980; Rutter & Jones, 2007). Το
πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε το 1970 ως ένα εργαλείο προετοιμασίας για την
εργασία και επισημοποιήθηκε ως διαδικασία στο Job Club Counselor’s Manual
(Azrin & Besalel, 1980). Η παρέμβαση του Job Club χρησιμοποιεί μια συμπεριφορική
προσέγγιση προκειμένου να αναπτύξει τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας των
συμμετεχόντων ενώ ενισχύει την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας μέσω
εμπειριών κοινωνικής υποστήριξης και αντιπροσωπευτικών εμπειριών μάθησης.
Όπως το JOBS έτσι και αυτή η παρέμβαση βρέθηκε να έχει θετική επίδραση στα
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αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
ευρήματα των Rutter & Jones (2007) το να είσαι μέλος μιας ομάδας εργασίας (job
club) και να αλληλεπιδράς για παράδειγμα με άλλα άτομα που ψάχνουν δουλειά ή
ειδικούς καριέρας επηρεάζει θετικά την αυτεπάρκεια και τις δεξιότητες αναζήτησης
εργασίας των ατόμων.

5.2 Κοινωνικό-γνωστικές Παρεμβάσεις Αναζήτησης Εργασίας
Εκτός από το πρόγραμμα JOBS το οποίο υιοθετήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό
προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα που αναζητούν εργασία, έχουν αναπτυχθεί
στο παρελθόν και μια σειρά από άλλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που δεν
περιλαμβάνουν το εν λόγω πρόγραμμα. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν παρεμβάσεις με
σκοπό την ενίσχυση των αντιλήψεων της ικανότητας και της αυτεπάρκειας σε άτομα
που αναζητούσαν εργασία (i.e., P. A. Creed, Bloxsome, & Johnston, 2001; Joseph &
Greenberg, 2001; G. P. Latham & Budworth, 2006). Για παράδειγμα, μια μελέτη
εξέτασε την επίδραση της εκπαίδευσης σε επαγγελματικές δεξιότητες / προσωπική
ανάπτυξη στην άμεση και μακροπρόθεσμη ευημερία και την εμπιστοσύνη των
ανέργων (P. A. Creed et al., 2001). Τα αποτελέσματα της ήταν η άμεση βελτίωση της
αυτοεκτίμησης και της αυτεπάρκειας αναζήτησης εργασίας, ενώ μερική υποστήριξη
βρέθηκε να λαμβάνει και η μακροπρόθεσμη επίδραση στην αυτεπάρκεια κατά την
αναζήτηση εργασίας.
Επιπλέον, οι Latham & Budworth (2006), προκειμένου να ενισχύσουν την
αυτεπάρκεια κατά τη συνέντευξη επιλογής, εξέτασαν το ρόλο της εκπαίδευσης στη
λεκτική της αυτό-καθοδήγησης (verbal self-guidance), με άλλα λόγια τη βελτίωση
της λειτουργικής ομιλίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους τα άτομα, τα οποία
προέρχονταν από τη Βόρεια Αμερική, που έλαβαν μέρος στην εκπαίδευση και
απέκτησαν δεξιότητες λεκτικής αυτό-καθοδήγησης, παρουσίασαν υψηλότερη
αυτεπάρκεια για την απόδοση τους στη συνέντευξη επιλογής από ότι τα άτομα στην
ομάδα ελέγχου. Μάλιστα, οι μάνατζερ χωρίς να έχουν γνώση της πειραματικής
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διαδικασίας, ανέφεραν ότι τα άτομα που έλαβαν την εκπαίδευση είχαν καλύτερη
απόδοση στη συνέντευξη επιλογής. Η εκπαίδευση στη λεκτική της αυτόκαθοδήγησης, μαζί με την εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση (self-management
training), έχει βρεθεί επίσης να βελτιώνει την απόδοση στη συνέντευξη αλλά και να
μειώνει το άγχος των νέων που αναζητούν εργασία (T. Brown, Hillier, & Warren,
2010). Ειδικότερα, στη μελέτη των Brown et al. (2010) βρέθηκε ότι η αυτεπάρκεια
και η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας ήταν υψηλότερες στα άτομα που είχαν
λάβει και τις δύο εκπαιδεύσεις από ότι σε αυτά που έλαβαν εκπαίδευση μόνο στη
λεκτική αυτό-καθοδήγηση.
Την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στη συνέντευξη επιλογής έχει εξετάσει
και η ακόλουθη μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε σε δείγμα φοιτητών η
αποτελεσματικότητα του attributional retraining (Jackson, Hall, Rowe, & Daniels,
2009). Η επανεκπαίδευση δηλαδή των ατόμων ώστε οι δυσπροσαρμοστικές τους
αποδόσεις (maladaptive attributions) να αντικατασταθούν με πιο προσαρμοστικές ή
λειτουργικές αποδόσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η προσαρμογή και απόδοση στη
συνέντευξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συγκεκριμένη
εκπαίδευση βρέθηκε να προωθεί τις ελεγχόμενες αποδόσεις αποτυχίας, τις
προσδοκίες, την παρακινούμενη συμπεριφορά, και τέλος, την επιτυχία στη
συνέντευξη, ιδίως μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν δυσπροσαρμοστικές
αποδόσεις στην αρχή του προγράμματος (Jackson et al., 2009).
Μια άλλη παρέμβαση που περιελάμβανε την εκπαίδευση στη λεκτική αυτόκαθοδήγηση (verbal self-guidance training) αναπτύχθηκε από τους Yanar et al.
(2009). Η παρέμβαση είχε ως σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες από την Τουρκία που
αναζητούσαν εργασία, οι οποίες έχουν αρκετά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο
εργατικό δυναμικό της χώρας. Η παρέμβαση εστίαζε στη καθοδήγηση των
συμμετεχόντων στην αντιστροφή των αρνητικών δηλώσεων που έκαναν για τον
εαυτό τους αναφορικά με την απασχολησιμότητά τους. Μετά την εκπαίδευση, οι
συμμετέχοντες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα αυτεπάρκειας αναζήτησης εργασίας,
υψηλότερα επίπεδα συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και γρηγορότερη
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επανένταξη στην αγορά εργασίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν είχε
λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα μετάβασης καριέρας (career transition) είναι μια άλλη εκπαιδευτική
παρέμβαση, η οποία εφαρμόστηκε σε ανέργους από το χώρο των επιχειρήσεων με
σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (Joseph & Greenberg, 2001). Το εν
λόγω πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να ενισχύει την αυτοεκτίμηση, τις αντιλήψεις
για έλεγχο και ικανότητα, τη γνωστική αναδιάρθρωση και τη «λύση» των
συναισθημάτων της απώλειας εργασίας, βρέθηκε να αυξάνει το ρυθμό εύρεσης
νέας εργασίας. Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτό είχαν καλύτερα
αποτελέσματα αναφορικά με την επανεύρεση εργασίας, 2 μήνες και 4 μήνες μετά
την παρέμβαση, από ότι τα άτομα που δε συμμετείχαν σε αυτό.
Τέλος, μία ακόμη παρέμβαση βασιζόμενη στη γνωστική συμπεριφορά εφαρμόστηκε
στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Η θεραπεία της γνωστικής συμπεριφοράς
(cognitive behaviour therapy) εφαρμόστηκε επιτυχώς σε μακροχρόνια ανέργους
επαγγελματίες και νέους (Harris et al., 2002). Δεν επέφερε όμως τα ίδια
αποτελέσματα αναφορικά με την εύρεση εργασίας στα άτομα που αναζητούσαν
δουλειά για πολύ καιρό και προέρχονταν από υποβαθμισμένες περιοχές του Σύδνεϋ
(Harris et al., 2002). Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ανέφεραν
βελτίωση στις μεταβλητές της ψυχολογικής υγείας μέσα σε 12 εβδομάδες και
συγκεκριμένα στην ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση, την αυτεπάρκεια, την
αισιοδοξία και την απελπισία.
Είναι φανερό ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας
βασίζονται στις κοινωνικό-γνωστικές θεωρίες. Υπάρχουν ωστόσο και εναλλακτικές
προσεγγίσεις των εν λόγω παρεμβάσεων που βασίζονται για παράδειγμα στην
έννοια του προσανατολισμού του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, οι van Hooft και
Noordzij (2009) εφάρμοσαν μια παρέμβαση βασισμένη στην έννοια του
προσανατολισμού του στόχου (goal orientation) για να αποδείξουν ότι ο
προσανατολισμός μάθησης (learning) όσον αφορά στους στόχους οδηγεί σε
περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας από ότι ο
προσανατολισμός απόδοσης (performance). Επαληθεύοντας τη θεωρία ότι τα
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άτομα που βλέπουν τους στόχους από την οπτική της μάθησης προσαρμόζονται
καλύτερα στην αντιμετώπιση εμποδίων και προκλήσεων, τα άτομα που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση με προσανατολισμό στόχου τη μάθηση παρουσίασαν
μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας οκτώ μήνες μετά την παρέμβαση από
ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα προσανατολισμού απόδοσης και την ομάδα
ελέγχου (Wanberg, 2012).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υποχρεωτικού
χαρακτήρα. Αρκετές Δυτικές κυβερνήσεις έχουν εισάγει υποχρεωτικά μαθήματα
επανένταξης στην αγορά εργασίας με σκοπό να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα
των ανέργων (e.g., McQuaid & Lindsay, 2005). Στα προγράμματα αυτά, οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν βασικές δεξιότητες σχετικές με την εργασία, εξασκούν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω ασκήσεων, εξερευνούν τις ευκαιρίες καριέρας και
λαμβάνουν εκπαίδευση με σκοπό την αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (Jessie
Koen, Klehe, & Vianen, 2014). Αυτό που διαφοροποιεί τα παραπάνω από
προγράμματα όπως το JOBS (Vinokur et al., 1991) είναι καταρχήν ο υποχρεωτικός
τους χαρακτήρας αλλά και ότι είναι περισσότερο εντατικά και διαρκούν 6 μήνες ή
περισσότερο. Οι Koen et al. (2014) επιδιώκοντας να μελετήσουν τις ατομικές
διαφορές στην απασχολησιμότητα και την ένταση αναζήτησης εργασίας ώστε να
εξηγήσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, προσέφεραν
υποχρεωτικά μαθήματα επαναπασχόλησης σε άτομα που ήταν άνεργα πάνω από 3
μήνες, λάμβαναν το νόμιμο επίδομα ανεργίας και ήταν σε θέση να εργαστούν. Τα
μαθήματα αυτά στόχευαν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των ενεργειών
αναζήτησης εργασίας μέσα σε 6 μήνες. Συνεπώς, οι μετρήσεις έγιναν πριν την
εκπαίδευση και ένα χρόνο μετά την έναρξη αυτής καθώς τα μαθήματα ήταν 6μηνης
διάρκειας. Τα ευρήματα της έρευνας των Koen et al. (2014) υποστηρίζουν πως η
παρακίνηση του ατόμου για να βρει εργασία και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
των υποχρεωτικών μαθημάτων επηρεάζει θετικά την προσαρμοστικότητα –
διερεύνηση καριέρας, το κοινωνικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ένταση
αναζήτησης εργασίας 6 μήνες μετά το πέρας των μαθημάτων. Επιπλέον,
υποστηρίζεται ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των μαθημάτων δεν είναι επιβλαβής
για την παρακίνηση και την απασχολησιμότητα του ατόμου ούτε για την αναζήτηση
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εργασίας από τη στιγμή που τα άτομα θεωρούν ότι τα μαθήματα που λαμβάνουν
είναι χρήσιμα για την εύρεση εργασίας. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοούν οι
συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις τη χρησιμότητα που έχουν αυτές
στην αναζήτηση και εύρεσης εργασίας.

5.3 Κυβερνητικές Παρεμβάσεις Αναζήτησης Εργασίας
Εκτός από τις παρεμβάσεις που βασίστηκαν στο πρόγραμμα JOBS ή σε κάποια
κοινωνικό-γνωστική θεωρία, έχουν πραγματοποιηθεί και παρεμβάσεις από τη μεριά
των κυβερνήσεων οι οποίες είχαν ως σκοπό την επίσπευση της εύρεσης νέας
εργασίας. Χώρες, όπως η Δανία, η Αυστραλία και η Ελβετία, χρησιμοποίησαν τις
ευεργετικές ως προς τους ανέργους δομές τους (υπηρεσίες απασχόλησης,
επιδόματα, κτλ.) ώστε να τους «αναγκάσουν» να συμμετάσχουν σε προγράμματα
σχεδιασμένα για την ενεργή παραμονή τους στην αναζήτηση εργασίας (Wanberg,
2012).
Η Δανία για παράδειγμα είχε προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον οικονομολόγων και
πολιτικών φορέων καθώς είχε μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε ένα σημαντικά
χαμηλότερο επίπεδο από ότι οι άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ενώ τα σχήματα κοινωνικής ασφάλισης
παρέμεναν σχετικά γενναιόδωρα (Graversen & Van Ours, 2008). Εξετάστηκε λοιπόν
πώς ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ενεργοποίησης (activation program) επηρεάζει το
ρυθμό εύρεσης εργασίας των ανέργων εργατών στη Δανία. Στην έρευνα των
Graversen & Van Ours (2008) το δείγμα αποτελούνταν από ανέργους οι οποίοι είχαν
εγγραφεί λίγο πριν την περίοδο της έρευνας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
και στους οποίους ανατέθηκε να συμμετάσχουν σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο
πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό, η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε ένα
πρόγραμμα αναζήτησης εργασίας διάρκειας 2 εβδομάδων, το οποίο ακολουθούσαν
συναντήσεις με σκοπό την υποστήριξη και παρακολούθηση των ενεργειών
αναζήτησης εργασίας των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια και πριν το πέρας 4 μηνών
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στην ανεργία, ξεκινούσε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 μηνών
(πρόγραμμα ενεργοποίησης). Τα άτομα που δεν κατάφερναν να βρουν δουλειά
ούτε μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν σε μια συνάντηση με τον πλέον
αρμόδιο για την περίπτωση εργαζόμενο όπου ετοίμαζαν ένα νέο σχέδιο εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Graversen & Van Ours, 2008) τα άτομα
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα βρήκαν εργασία σε ποσοστό 30% υψηλότερο από
ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου που έλαβαν υπηρεσίες λιγότερο
εντατικές. Το ποσοστό αυτό επηρεάστηκε κυρίως από τις εντατικές επαφές μεταξύ
των ανέργων και της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης της χώρας.
Η Αυστραλία είναι επίσης μια χώρα με σημαντική μέριμνα για τους ανέργους,
καθώς τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια λαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας για
όσο καιρό παραμένουν άνεργοι. Η παρέμβαση που εξετάστηκε ως μέσο
επιτάχυνσης της επανένταξης στην αγορά εργασίας της Αυστραλίας είναι το
πρόγραμμα Ημερολόγιο του Ατόμου που Αναζητά Εργασία (Jobseeker Diary)
(Borland & Tseng, 2007). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό έπρεπε να κάνουν
αιτήσεις σε έναν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας (π.χ. 8 θέσεις εργασίας
κάθε 14 μέρες αναλόγως την περιοχή) και να καταγράφουν τις λεπτομέρειες της
κάθε αίτησης σε ένα ημερολόγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των
Borland & Tseng (2007), οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έβρισκαν δουλειά
γρηγορότερα από ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου, ιδίως στις περιοχές
όπου οι συνθήκες στην αγορά εργασίας ήταν καλύτερες. Μάλιστα, οι υπολογισμοί
κόστους-οφέλους δείχνουν ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας είχε καθαρό χρηματικό
κέρδος από το πρόγραμμα “Jobseeker Diary” (Wanberg, 2012).
Στη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα των ελβετικών προγραμμάτων για την αγορά
εργασίας (active labour market policies-ALMP) στην υποστήριξη των ανέργων
εργατών εξέτασαν οι Lalive et al. (2008). Θεωρώντας ότι η ενεργή υποστήριξη των
ανέργων στην αναζήτηση τους είναι προτιμότερη από την παθητική παροχή
οικονομικής υποστήριξης που μπορεί να μειώσει τις ενέργειες αναζήτησης εργασίας
και

να

συμβάλει

στη

μακροχρόνια

ανεργία,

τα

προγράμματα

αυτά

χρησιμοποιήθηκαν για να μειωθεί η περίοδος της ανεργίας. Η διάρκεια της
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ανεργίας τέθηκε ως η μεταβλητή ενδιαφέροντος. Τα ALMPs αφορούσαν σε βασική
και

προχωρημένη

εκπαίδευση,

σε

προγράμματα

απασχόλησης

και

σε

επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι
επιδοτούμενες προσωρινές θέσεις εργασίας φαίνεται πως συντομεύουν την
περίοδο της ανεργίας ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα
απασχόλησης δε βρέθηκαν να το κάνουν (Lalive et al., 2008). Από την άλλη μεριά,
όταν οι μεταβλητές της εισροής σε ένα πρόγραμμα ALMP (διάρκεια μέχρι να
ξεκινήσει το πρόγραμμα – πόσο νωρίς μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα) και της
εκροής από την ανεργία (διάρκεια ανεργίας – πόσο νωρίς βγαίνει κάποιος από το
πρόγραμμα) προσδιορίζονται και αφήνονται να αλληλεπιδράσουν, κανένα από τα
παραπάνω προγράμματα δε φαίνεται να μειώνει τη διάρκεια της ανεργίας.
Επομένως, η εισαγωγή αυτής της μη παρατηρούμενης ετερογένειας – της
επίδρασης της στιγμής της εισροής στο πρόγραμμα - επηρεάζει την εκτιμώμενη
επίδραση της παρέμβασης, αν και σε γενικές γραμμές τα ευρήματα της έρευνας
υποστηρίζουν ότι τα εν λόγω προγράμματα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν τα
άτομα που αναζητούν εργασία εισέρχονται νωρίς σε αυτά (Lalive et al., 2008).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν
την εκπαίδευση στην εργασία (βελτίωση δεξιοτήτων) και την επανεκπαίδευση
(εκπαίδευση σε νέους τομείς) (Wanberg, 2012). Οι Lechner et al. (2007) μελέτησαν
την επίδραση της επιχορηγούμενης εκπαίδευσης σε ανέργους από το δημόσιο
τομέα κατά την έναρξη της μετάβασης στην Ανατολική Γερμανία. Σε γενικές γραμμές
βρέθηκε ότι η εκπαίδευση αυξάνει τις προοπτικές μακροπρόθεσμης απασχόλησης
και εσόδων αλλά δεν αλλάζει την καταγεγραμμένη ανεργία. Αυτό ωστόσο δε
βρέθηκε να ισχύει στην περίπτωση των ανδρών καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών
έλαβε επανεκπαίδευση στον τομέα των κατασκευών που βρισκόταν τότε σε
άνθηση, κάτι που έπαψε όμως να ισχύει μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Επομένως,
για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα πρέπει να εκτιμώνται και οι
μελλοντικές τάσεις της αγοράς εργασίας.
Στη Γερμανία εξετάστηκε και μια άλλη επιχορηγούμενη εκπαίδευση του δημόσιου
τομέα και η επίδραση αυτής στην απασχόληση. «Η επίμονη ανεργία, μετά τη
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δεκαετία του '70, οδήγησε τα προγράμματα επιμόρφωσης να αλλάξουν χαρακτήρα
και να πάνε από τα προληπτικά ALMP σε πολιτικές παρεμβάσεων οι οποίες
προσφέρονταν σε ανέργους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο να
μείνουν άνεργοι» (Fitzenberger & Speckesser, 2007, p.2). Με άλλα λόγια, επειδή
ολοένα και περισσότεροι άνεργοι εισέρχονταν στα προγράμματα επιμόρφωσης, τα
προγράμματα αυτά άλλαξαν προσανατολισμό και στράφηκαν από τη βελτίωση των
δεξιοτήτων των απασχολούμενων στην εκπαίδευση των ατόμων σε νέες τεχνολογίες
και τη μερική βελτίωση των υφιστάμενων δεξιοτήτων τους για επανένταξη στην
επαγγελματική

τους

απασχόληση.

Ειδικότερα,

το

πρόγραμμα

Ειδικές

Επαγγελματικές Δεξιότητες και Τεχνικές (Specific Professional Skills and Techniques SPST) που εξετάστηκε από τους Fitzenberger & Speckesser (2007), αν και είχε
αλλαγές όσον αφορά τα επίπεδα των παροχών και τη δυνατότητα συμμετοχής,
συνέχισε να εφαρμόζει τις παραδοσιακές πολιτικές όπως περαιτέρω εκπαίδευση,
επανεκπαίδευση και επιδότηση εργοδοτών για απασχόληση ανέργων. Η επίδραση
της εκπαίδευσης εκτιμήθηκε σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα και
συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την ανεργία, το δεύτερο εξάμηνο και το
δεύτερο έτος ανεργίας. Έχοντας ως δείγμα τους ανέργους του έτους 1993, τα
αποτελέσματα της εκπαίδευσης παρουσιάζονται αρνητικά κατά το πρώτο εξάμηνο
της ανεργίας (Fitzenberger & Speckesser, 2007). Όμως, ιδιαιτέρως θετική είναι η
επίπτωση της παρέμβασης στην εύρεση εργασίας ένα χρόνο μετά την έναρξη του
προγράμματος. Μάλιστα τα θετικά αποτελέσματα παρέμειναν σχεδόν μέχρι το
τέλος της περιόδου του προγράμματος ενώ ήταν εντονότερα στη Δυτική από ότι
στην Ανατολική Γερμανία.
Τέλος, μια ιδιαιτέρως εστιασμένη παρέμβαση στη βιομηχανία της ξυλείας
πραγματοποιήθηκε στο Όρεγκον. Εφαρμόστηκαν δύο προγράμματα, το Choices and
Options, πρόγραμμα διάρκειας 2 εβδομάδων που βοηθούσε απολυμένους εργάτες
να προετοιμάσουν ένα σχέδιο επανένταξης και το Jobs in the Woods το οποίο
πραγματοποιήθηκε επί κυβερνήσεως Κλίντον μεταξύ 1994 – 1996 και είχε ως στόχο
τη δημιουργία ειδικών αποκατάστασης του οικοσυστήματος (Daniels, Gobeli, &
Findley, 2000). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Daniels et al. (2000) και
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τα δύο προγράμματα είχαν ένα θετικό αλλά μέτριο αποτέλεσμα στην ικανοποίηση
των εργατών από τις αλλαγές στη σταδιοδρομία τους.

5.4 Προγράμματα Επανατοποθέτησης
Τι συμβαίνει όμως στον ελλαδικό χώρο; Τι είδους προγράμματα προσφέρονται σε
άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή προσπαθούν να εισέλθουν για πρώτη
φορά στην αγορά εργασίας; Καταρχάς, την ανάγκη για υποστήριξη των αποφοίτων
στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας έχουν αναγνωρίσει αρκετά από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) προσφέρουν
σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης στους αποφοίτους τους μέσω των Γραφείων
Διασύνδεσης που διαθέτουν. Τα Γραφεία Διασύνδεσης παρέχουν για παράδειγμα
υπηρεσίες συμβουλευτικής, σεμινάρια και εργαστήρια αναφορικά με την
αναζήτηση εργασίας όπως και πληροφορίες για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας. Αυτές
οι υπηρεσίες όμως, αν και ιδιαιτέρως ωφέλιμες, αφορούν ένα μέρος μόνο του
πληθυσμού, τους αποφοίτους Πανεπιστημίου. Όσον αφορά τους ανέργους στο
σύνολό τους, υπάρχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) της
χώρας ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανέργους πολίτες να
συμμετάσχουν

σε

προγράμματα

συμβουλευτικής

ή

/

και

προγράμματα

απασχόλησης.
Εκτός από τους δημόσιους φορείς, τελευταία άρχισαν και οι ιδιωτικοί φορείς να
αναλαμβάνουν δράση αναφορικά με τους ανέργους. Συγκεκριμένα, αρκετοί
εργοδότες τα τελευταία χρόνια άρχισαν να παρέχουν στους πρώην υπαλλήλους
τους προγράμματα επανατοποθέτησης (outplacement), με σκοπό να τους
υποστηρίξουν στην αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας. Τα προγράμματα
επανατοποθέτησης (outplacement) αποτελούν μία παροχή των εταιρειών προς τους
εργαζομένους μετά τη λήξη της εργασιακής τους συνεργασίας. Στόχος των
προγραμμάτων αυτών είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των ατόμων κατά τη
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διαδικασία ανεύρεσης της επόμενης θέσης εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται
στους συμμετέχοντες αφορούν στην επαγγελματική καθοδήγηση, το σχεδιασμό
πλάνου καριέρας, τη σύνταξη βιογραφικού, την ενημέρωση για την αγορά εργασίας,
καθώς και την προετοιμασία για τη συνέντευξη και την ενεργή αναζήτηση εργασίας.
Αν και τα προγράμματα επανατοποθέτησης εμφανίστηκαν πριν από περίπου
τέσσερις δεκαετίες στην Αμερική, στη χώρα μας υιοθετήθηκαν μόλις πριν από μία
δεκαπενταετία. Την Αμερική ακολούθησε η Ευρώπη, με πρώτο σταθμό τη Βρετανία
ενώ τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εταιρειών στην Ευρώπη που εφάρμοσαν
προγράμματα outplacement αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της οικονομικής
κρίσης (Κατσουλιέρη, 2013). Στην Ελλάδα η υιοθέτηση των προγραμμάτων αυτών
έγινε με αρκετή καθυστέρηση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο τα τελευταία
χρόνια η προσφορά προγραμμάτων επανατοποθέτησης στη χώρα μας έχει αυξηθεί
σημαντικά, όπως αναφέρει η Κατσουλιέρη (2013) στο περιοδικό HR Professional.
Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Randstad Hellas, παρατηρήθηκε
σημαντική αύξηση της χρήσης των προγραμμάτων επανατοποθέτησης κατά τα έτη
2010-2014. Ειδικότερα, η έρευνα που διεξήχθη τον Μάιο-Ιούνιο του 2014 από την
Randstad Hellas για τα προγράμματα outplacement στην ελληνική αγορά,
υποστηρίζει τα εξής. Το 2013, το 38% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση
προσωπικού με κύριο λόγο την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας. Από
αυτές, το 40% προσέφερε προγράμματα outplacement στο συνολικό πακέτο
αποζημίωσης. Οι εταιρίες που δεν προσέφεραν προγράμματα επανατοποθέτησης
δήλωσαν ότι το έκαναν κυρίως για λόγους όπως, η πολιτική της εταιρείας, το κόστος
των προγραμμάτων και η προσφορά άλλων παροχών εκ μέρους της εταιρίας
(Randstad, Έρευνα Outplacement, 2014). Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο εν μέσω
κρίσης, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να υιοθετούν τα προγράμματα
επανατοποθέτησης αναγνωρίζοντας τα οφέλη που έχουν τόσο για τις ίδιες όσο και
για τους εργαζόμενους. Μάλιστα, ενώ στην αρχή ξεκίνησαν να προσφέρονται μόνο
σε υψηλόβαθμα στελέχη, πλέον τα προγράμματα outplacement αφορούν και
εργαζόμενους που ανήκουν σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχικής βαθμίδας των
εταιρειών. Επομένως, οι Έλληνες πολίτες εν μέσω κρίσης φαίνεται πως έχουν
μερικές επιλογές αναφορικά με την υποστήριξή τους κατά την ανεργία και την
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αναζήτηση εργασίας. Αυτό που μένει να εξετάσουμε είναι η αποτελεσματικότητα
των προγραμμάτων εκπαίδευσης που έχουν συζητηθεί στο παρόν κεφάλαιο.

5.5 Αποτελεσματικότητα Παρεμβάσεων Αναζήτησης Εργασίας
Οι παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας φαίνεται πως διευκολύνουν την
αναζήτηση και απόκτηση εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί αρκετές
παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας και η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι οι
πιθανότητες να βρει κάποιος δουλειά είναι περισσότερες όταν συμμετάσχει στην
πειραματική ομάδα που λαμβάνει την εκπαίδευση από ότι στην ομάδα ελέγχου
(e.g., Joseph & Greenberg, 2001; Yanar et al., 2009). Μάλιστα, οι παρεμβάσεις στην
αναζήτηση εργασίας φαίνεται πως ευεργετούν περισσότερο τα νεώτερα ή τα
μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία και όχι τα άτομα μέσης ηλικίας, αυτούς που έχουν
συγκεκριμένες ανάγκες και δυσκολίες στο να βρουν εργασία ή αυτούς που είναι
άνεργοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών (Liu, Huang, & Wang, 2014).
Υπάρχει ωστόσο και ένας αριθμός μελετών που δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα το
όφελος της συμμετοχής σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις (e.g., Harris et al.,
2002; Shirom, Vinokur, & Price, 2008). Πως αξιολογείται όμως η επίδραση των
παρεμβάσεων αναζήτησης εργασίας στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας;
Οι μελετητές της οργανωσιακής ψυχολογίας βασίζονται σε τέσσερις κύριες
θεωρητικές προσεγγίσεις προκειμένου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των
παρεμβάσεων αναζήτησης εργασίας στις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της
αναζήτησης εργασίας (Liu, Huang, et al., 2014; Manroop & Richardson, 2015). Οι
θεωρητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν το
σχεδιασμό των παρεμβάσεων αναζήτησης εργασίας είναι: η συμπεριφοριστική
θεωρία μάθησης (behavioral learning theory), η θεωρία της προσχεδιασμένης
συμπεριφοράς (TPB), η κοινωνικό-γνωστική θεωρία (SCT) και θεωρία αντιμετώπισης
(coping theory).
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Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που βασίζονται στη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης
στοχεύουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας προκειμένου να
αυξήσουν την πιθανότητα να αποκτήσουν τα άτομα εργασία (Liu, Huang, et al.,
2014). Για παράδειγμα, ζητούν από τα άτομα που ψάχνουν δουλειά να εκτελέσουν
τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (π.χ. να βρουν αγγελίες, να καλέσουν στην
εταιρία, κτλ.) υπό την επίβλεψη κάποιου συμβούλου καριέρας (Azrin, Philip,
Thienes-Hontos, & Besalel, 1980). Από την άλλη, οι παρεμβάσεις αναζήτησης
εργασίας που βασίζονται στην κοινωνικό-γνωστική θεωρία (SCT) της Bandura,
υποστηρίζουν τα άτομα στη θέσπιση στόχων στην καριέρα τους και την αναζήτησή
τους έτσι ώστε να οδηγούν τα άτομα στην απασχόληση. Έτσι, τα άτομα που ενώ
αναζητούν εργασία διερευνούν τις προοπτικές καριέρας που έχουν και
παρακολουθούν

εκπαιδευτικά

προγράμματα

επιδεικνύουν

περισσότερο

εστιασμένες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (Zikic & Saks, 2009). Ομοίως, οι
παρεμβάσεις που αφορούν στο σχεδιασμό καριέρας (e.g. goal setting, value
clarification, skills assessment and training) βοηθούν τα άτομα να βρίσκουν
επαγγελματικές ευκαιρίες που σχετίζονται πιο άμεσα με τις επαγγελματικές τους
φιλοδοξίες και δεξιότητες (Saks & Ashforth, 2002). Άλλες παρεμβάσεις έχουν
σχεδιαστεί βασιζόμενες στη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Όπως
στην έρευνα των van Ryn & Vinokur (1992), όπου η εκπαίδευση είχε ως σκοπό την
αύξηση του αντιλαμβανόμενου ελέγχου στη συμπεριφορά αναφορικά με την
απόδοση στην αναζήτηση εργασίας, όπου βρέθηκε να αυξάνει τη συχνότητα των
συμπεριφορών

αναζήτησης

εργασίας.

Τέλος,

σύμφωνα

με

τη

θεωρία

αντιμετώπισης, η διαχείριση του άγχους και η κοινωνική υποστήριξη θα έπρεπε να
είναι ζωτικής σημασίας για τις παρεμβάσεις αναζήτησης εργασίας. Επομένως το να
αναπτύσσεις δεξιότητες που αντιμετωπίζουν και μειώνουν το άγχος μπορεί να
βελτιώσει την ποιότητα των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (π.χ. στις
συνεντεύξεις) (Liu, Huang, et al., 2014).
Τα προγράμματα λοιπόν που έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα για να υποστηρίζουν
τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν εξεταστεί στα πλαίσια διάφορων
υποκλάδων της ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένης της οργανωσιακής ψυχολογίας
(e.g., R.D. Caplan et al., 1989; E. A. van Hooft & G. Noordzij, 2009), της κοινωνικής
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ψυχολογίας (e.g., Jackson et al., 2009), της εργασιακής ψυχολογίας (e.g., T. Brown et
al., 2010), της ψυχολογίας της υγείας (e.g., Harris et al., 2002) και της κλινικής
ψυχολογίας (e.g., Joseph & Greenberg, 2001). Ωστόσο δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα
συστηματική έρευνα γύρω από το κατά πόσον οι διαφορετικές παρεμβάσεις στην
αναζήτηση εργασίας διευκολύνουν τελικά την επαγγελματική αποκατάσταση (Liu,
Huang, et al., 2014).
Την ανάγκη αυτή επιχείρησε να καλύψει η μετα-ανάλυση των Liu et al. (2014). Στη
μετα-ανάλυση τους συνοψίζονται ευρήματα από 47 ανεξάρτητα δείγματα τα οποία
περιλαμβάνουν 9575 άτομα που αναζητούσαν εργασία και συμμετείχαν σε κάποια
σχετική πειραματική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα καθώς βρέθηκε
ότι κατά μέσο όρο οι παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας έχουν θετικό
αντίκτυπο στην επιτυχία των συμμετεχόντων όσον αφορά την απασχόληση τους.
Στη συνέχεια, οι Liu et al. (2014) πρότειναν την ταξινόμηση των κρίσιμων στοιχείων
(critical components) των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην
αναζήτηση εργασίας ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα τους.
Κατέληξαν σε 7 κρίσιμα στοιχεία που παρατηρούνται συχνά σε προγράμματα που
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα που βρίσκονται στην ανεργία. Τα
στοιχεία αυτά, μπορούν μάλιστα να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ευρύτερες
κατηγορίες ανάλογα με το αν εστιάζουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ή την
αύξηση της παρακίνησης. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται στοιχεία όπως η
διδαχή των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας (job search skills) και η βελτίωση της
αυτό-παρουσίασης (self presentation), ενώ στη δεύτερη η ενίσχυση της
αυτεπάρκειας (self-efficacy), η ενθάρρυνση της προνοητικότητας (proactivity), η
προώθηση του καθορισμού του στόχου (goal setting), η επιστράτευση της
κοινωνικής υποστήριξης (social support) και τέλος, η υποστήριξη στη διαχείριση του
άγχους κατά την αναζήτηση εργασίας (stress management).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης των Liu et al. (2014), οι παρεμβάσεις
στην αναζήτηση εργασίας είναι αποτελεσματικές αλλά όχι όλες το ίδιο
αποτελεσματικές. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ένα από τα έξι
κρίσιμα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω βρέθηκαν να είναι περισσότερο
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

117

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
αποτελεσματικές από ότι οι παρεμβάσεις που δεν έχουν κανένα από αυτά τα
στοιχεία. Ο λόγος που οι παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές όταν έχουν ένα από
τα 6 κρίσιμα στοιχεία και όχι 7 που εντοπίστηκαν, είναι ότι το στοιχείο της
διαχείρισης

του

άγχους

δε

βρέθηκε

να

είναι

απαραίτητο

για

την

αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης. Μια εξήγηση για αυτό θα μπορούσε να
είναι ότι η βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας και συνέντευξης αρκεί
για να μειωθεί το άγχος ή η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης, στόχευσης κτλ. Ενώ
μια εκπαίδευση καθαρά εστιασμένη στη διαχείριση άγχους χωρίς να ενεργοποιεί
την ίδια τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας ενδέχεται να κάνει τα άτομα παθητικά
ως προς την αναζήτηση τους, οπότε μια τέτοια παρέμβαση να μην έχει αποτέλεσμα
(Liu, Huang, et al., 2014).
Επομένως οι

παρεμβάσεις

στην αναζήτηση

εργασίας

είναι

περισσότερο

αποτελεσματικές όταν περιλαμβάνουν τη διδαχή των δεξιοτήτων αναζήτησης
εργασίας, τη βελτίωση της αυτό-παρουσίασης, την ενίσχυση της αυτεπάρκειας, την
ενθάρρυνση της προνοητικότητας, την προώθηση του καθορισμού του στόχου και
την επιστράτευση της κοινωνικής υποστήριξης από όταν δεν έχουν κάποιο αυτά τα
στοιχεία (Liu, Huang, et al., 2014). Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι για να προκύψει
το παραπάνω αποτέλεσμα χρειάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων
δεξιοτήτων και παρακίνησης, καθώς οι παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας
οδηγούν στην απασχόληση μόνο όταν ενισχύονται ταυτόχρονα τόσο οι δεξιότητες
αναζήτησης εργασίας όσο και η παρακίνηση. Τέλος, βελτιώνοντας τις δεξιότητες
αναζήτησης εργασίας, την αυτεπάρκεια και τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας,
οι παρεμβάσεις στην αναζήτηση εργασίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να
οδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην ανεύρεση εργασίας.
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Κεφάλαιο 6: Θετική Ψυχολογία στη Διαδικασία
Αναζήτησης Εργασίας
Στο χώρο της οργανωσιακής συμπεριφοράς έχει πρόσφατα υιοθετηθεί μια «θετική»
προσέγγιση, απόρροια του κινήματος της θετικής ψυχολογίας (Positive Psychology).
Η θετική ψυχολογία έχει τις απαρχές της στα τέλη του 20 ου αιώνα, όταν οι
ερευνητές – ψυχολόγοι Martin Seligman και Mihaly Csikszentmihalyi (2000)
«προκάλεσαν» τον κλάδο τους να περάσει από την ενασχόληση με το τι είναι λάθος
και δυσλειτουργικό με τους ανθρώπους σε αυτό που είναι σωστό και καλό σε
αυτούς, εισάγοντας έτσι την έννοια της θετικής ψυχολογίας.
Ειδικότερα, η θετική ψυχολογία υιοθετεί μια προοπτική βέλτιστης λειτουργίας,
άνθησης και εκμετάλλευσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η βασική της υπόθεση
είναι ότι η αριστεία δεν αποτελεί ψευδαίσθηση αλλά πραγματική κατάσταση η
οποία μπορεί να αναλυθεί και να επιτευχθεί (K. Cameron, Dutton, & Quinn, 2003). Η
ανάπτυξη λοιπόν της θετικής ψυχολογίας δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει την
παραδοσιακή ψυχολογία, η οποία επικεντρώνεται σε αυτό που τα άτομα δεν
κάνουν καλά ή δεν έχουν, αλλά να την συμπληρώσει εστιάζοντας στα δυνατά
σημεία των ατόμων και στην απόδοση του καλύτερου τους εαυτού. Παρ’ όλο αυτά,
η παραπάνω θετική οπτική (positivity) έχει μετά βίας υιοθετηθεί στο χώρο της
εργασιακής ψυχολογίας και πιο συγκεκριμένα στην αναζήτηση εργασίας. Η
αναζήτηση εργασίας, ως γνωστόν, μπορεί να μετατραπεί σε μια επίπονη και
αγχογόνα διαδικασία καθώς συχνά ενέχει δυσκολίες και αρνητικές εμπειρίες, όπως
για παράδειγμα αρνήσεις ή απορρίψεις από πιθανούς εργοδότες. Δεδομένων
λοιπόν των δυσκολιών που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν τα άτομα που
αναζητούν εργασία, θεωρούμε ότι μια «θετική προσέγγιση» θα μπορούσε να
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αναζήτηση τους, οροθετώντας έτσι ένα νέο
πεδίο για μελλοντική έρευνα.
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6.1 Θετική Οργανωσιακή Επιστήμη (Positive Organizational
Scholarship)
Εκτός από τη Θετική Ψυχολογία, η θετική προσέγγιση στο χώρο της οργανωσιακής
ψυχολογίας και συμπεριφοράς έχει φέρει στο προσκήνιο δύο κύριες τάσεις /
κινήματα, την Positive Organizational Scholarship (POS) και την Positive
Organizational Behavior (POB). Πρόκειται για δύο προσεγγίσεις που συμπληρώνουν
ουσιαστικά η μία την άλλη, αν και η POS τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στο
macro οργανωσιακό επίπεδο ενώ η POB, ξεκίνησε τουλάχιστον, από το πιο micro
ατομικό επίπεδο (F. Luthans, Youssef, & Avolio, 2007). Η Positive Organizational
Scholarship (POS), έχει χαρακτηρισθεί ως «ξάδελφος» της Θετικής Ψυχολογίας
καθώς διευρύνει τις θετικές και παραγωγικές δυναμικές / καταστάσεις που
προτείνει η τελευταία, εξετάζοντάς τες μέσα στους οργανισμούς και τονίζοντας τον
ρόλο των ενσωματωμένων πλαισίων (έξω - επιχειρησιακό, επιχειρησιακό και ένδο –
επιχειρησιακό πλαίσιο) στην κατανόηση αυτών (Dutton, Glynn, & Spreitzer, 2005).
Συγκριτικά με τις παραδοσιακές οργανωσιακές θεωρίες, η POS διαφέρει από αυτές
ως προς το ότι προσπαθεί να κατανοήσει τι αντιπροσωπεύει και προσεγγίζει «το
καλύτερο δυνατό» της ανθρώπινης κατάστασης.
Ειδικότερα, χωρίς να απορρίπτει τη σημασία και την αξία των φαινομένων επίλυσης
προβλημάτων για παράδειγμα, εφιστά την προσοχή σε φαινόμενα που
αντιπροσωπεύουν θετική απόκλιση (θετικά αποτελέσματα, διαδικασίες και
χαρακτηριστικά των οργανισμών και των μελών τους), τα οποία δεν έχουν εξετασθεί
ιδιαίτερα από την οργανωσιακή επιστήμη (K. Cameron et al., 2003). Σύμφωνα με
τους Cameron & Caza, (2004, p. 731), η POS ορίζεται «η μελέτη αυτού που είναι
θετικό, ανθηρό και δίνει ζωή στους οργανισμούς» ενώ μπορεί να κατανοηθεί
καλύτερα μέσα από τους ίδιους τους όρους / έννοιες που την αποτελούν. Πιο
συγκεκριμένα, ο όρος positive αναφέρεται στις θετικές καταστάσεις και στα
αποτελέσματα – διαδικασίες που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, ο όρος
organizational δηλώνει ότι εξετάζει θετικά φαινόμενα μέσα στους οργανισμούς
καθώς και τα ίδια τα θετικά οργανωσιακά πλαίσια και τέλος, ο όρος scholarship
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αναφέρεται στην επιστημονική και βασισμένη σε θεωρία έρευνα αυτού που είναι
θετικό στους οργανισμούς.
Επιπλέον, υπάρχουν τρεις βασικές πτυχές της POS (K. Cameron et al., 2003) οι
οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια παρέμβαση θετικής ψυχολογίας
διαχείρισης καριέρας:
1. Ενδιαφέρον για άνθηση: Ερευνά καταστάσεις που επιτρέπουν την άνθηση τόσο
σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο μέσα στους οργανισμούς. Όσον
αφορά στο άτομο, ως «μοχλός» άνθησης μπορεί να λειτουργήσει η
ανθεκτικότητα (resiliency) ή η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, ενώ για τους
οργανισμούς μπορεί να είναι η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάπτυξη
ανθεκτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που οδηγεί σε συλλογική
άνθηση.
2. Εστίαση στην ανάπτυξη δυνατών σημείων και ικανοτήτων: Ερευνά την ανάπτυξη
των δυνατών σημείων σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να κατανοηθούν οι
πηγές που δημιουργούν εξαιρετική επίδοση ή θετική απόκλιση.
3. Έμφαση στις δυνάμεις που δίνουν ζωή στους οργανισμούς: Επικεντρώνεται σε
γενεσιουργές δυνάμεις όπως η ενίσχυση ικανοτήτων, η οικοδόμηση ζωής και η
δημιουργία ικανοτήτων που μπορούν να εξηγήσουν την άνθηση και την
καλλιέργεια των δυνατών σημείων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης.

6.2 Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Positive Organizational
Behavior)
Ενώ η POS έχει διαφορετικές πτυχές που αφορούν σε διαφορετικά επίπεδα
ανάλυσης και διαφορετικές θετικές δυναμικές, η Positive Organizational Behavior
(POB) επικεντρώνεται στις θετικές καταστάσεις σε ατομικό επίπεδο και στην
ανάπτυξη τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Luthans & Church (2002, p. 59) ορίζουν την
POB ως «τη μελέτη και εφαρμογή των θετικών δυναμικών και ψυχολογικών
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ικανοτήτων του ατόμου οι οποίες μπορούν να μετρηθούν, να αναπτυχθούν και να
διαχειριστούν αποτελεσματικά για τη βελτίωση της απόδοσης στο σύγχρονο χώρο
εργασίας». Ισχυρίζονται μάλιστα ότι για να μπορεί να συμπεριληφθεί μια
ψυχολογική κατάσταση ή ικανότητα στην POB πρέπει να είναι θετική, σχετικά
μοναδική στο χώρο της οργανωσιακής συμπεριφοράς και κυρίως πρέπει να
βασίζεται σε θεωρία και έρευνα. Πρέπει να είναι μετρήσιμη, να είναι state-like ή να
μπορεί να αναπτυχθεί, και να συσχετίζεται με αποτελέσματα σχετικά με την
απόδοση στην εργασία. Οι θετικές ψυχολογικές ικανότητες που ικανοποιούν τα
παραπάνω κριτήρια και θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλες για να συμπεριληφθούν
στην POB είναι η αυτό-αποτελεσματικότητα (self-efficacy), η ελπίδα (hope), η
αισιοδοξία (optimism) και η ανθεκτικότητα (resiliency) (e.g., F. Luthans et al., 2006;
F. Luthans & Church, 2002).

6.3 Ψυχολογικό Κεφάλαιο (Psychological Capital)
Η POB και τα κριτήρια της οδήγησαν τους Luthans και τους συνεργάτες του στη
δημιουργία της έννοιας του Ψυχολογικού Κεφαλαίου (Psychological Capital PsyCap). Πρόκειται για ένα σημαντικό εννοιολογικό κατασκεύασμα (construct) που
ενσωματώνει τα κριτήρια της ΡΟΒ και συναντά τις ικανότητες (self-efficacy, hope,
optimism, resiliency) όχι μόνο προσθετικά αλλά και συμπληρωματικά, έτσι ώστε το
PsyCap συνολικά να είναι ισχυρότερο από ότι από το άθροισμα των μερών του (selfefficacy, hope, optimism, resiliency).
Το ψυχολογικό κεφάλαιο λοιπόν ορίζεται ως «η θετική ψυχολογική κατάσταση
ανάπτυξης του ατόμου και χαρακτηρίζεται από: (1) την εμπιστοσύνη που έχει (selfefficacy) ότι θα αναλάβει έργα - προκλήσεις και θα κάνει την απαιτούμενη
προσπάθεια ώστε να επιτύχει σε αυτά, (2) την αισιοδοξία (optimism) που έχει στο
να πετυχαίνει στο παρόν και στο μέλλον, (3) την επιμονή γύρω από τους στόχους
και, όταν είναι αναγκαίο, την ανακατεύθυνση της πορείας προς τους στόχους (hope)
προκειμένου να επιτύχει, και (4) τη διατήρηση και ανάκαμψη (resilience) όταν
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ταλανίζεται από προβλήματα και αντιξοότητες ώστε να φτάσει την επιτυχία» (F.
Luthans et al., 2006, p. 3).
Από τον παραπάνω ορισμό γίνεται αντιληπτό ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο
διαφοροποιείται από τις ευρέως γνωστές πτυχές του ανθρώπινου κεφαλαίου,
δηλαδή τι ξέρεις σε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών (human
capital)

και

του

κοινωνικού

κεφαλαίου,

δηλαδή

ποιον

ξέρεις,

συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σχέσεων σου (social capital) (Avey, Luthans, &
Jensen, 2009) και εστιάζει περισσότερο στο «ποιος είσαι» και το σημαντικότερο,
«ποιος γίνεσαι».
Η αξία και η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στο χώρο των επιχειρήσεων έχει
πλέον αναγνωριστεί τόσο από ακαδημαϊκούς και ερευνητές όσο και από τα στελέχη
της αγοράς εργασίας. Οι ανθρώπινοι πόροι καθιερώνονται όλο και περισσότερο στο
μυαλό των επιχειρηματιών ως ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
σημερινή παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι λίγες οι αναφορές παγκοσμίως γνωστών
και επιτυχημένων επιχειρηματιών στους «ανθρώπους» τους και συγκεκριμένα στις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες αυτών που προσδίδουν αξία στην
επιχείρηση ενώ δημιουργούν ένα διατηρήσιμο και μάλιστα δύσκολο να αντιγραφεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ενώ λοιπόν παραδοσιακά το οικονομικό κεφάλαιο
(economic capital), ήταν αυτό που ενδιέφερε πρωτίστως και τραβούσε όλη την
προσοχή των επιχειρηματιών, στο προσκήνιο έχει έρθει το ανθρώπινο κεφάλαιο και
ακολούθως το κοινωνικό κεφάλαιο (F. Luthans et al., 2004).
Τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν ενδιαφέρονται πλέον μόνο για τα υλικά
περιουσιακά στοιχεία και τους φυσικούς πόρους (economic capital) αλλά και για
τους άυλους ανθρώπινους πόρους (human capital). Δικαιολογημένα, καθώς
δεδομένα μετα-αναλύσεων υποστηρίζουν πως το ανθρώπινο κεφάλαιο συσχετίζεται
με την απόδοση (Crook, Todd, Combs, Woehr, & Ketchen Jr, 2011) και την
επιχειρηματική επιτυχία (Unger, Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011). Επιπλέον, ο
«ξάδερφος» του ανθρώπινου κεφαλαίου, το κοινωνικό κεφάλαιο που αφορά επίσης
σε άυλους πόρους όπως για παράδειγμα η εμπιστοσύνη, οι σχέσεις και τα
κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζεται σε μια συνολική ανασκόπηση της ερευνητικής
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βιβλιογραφίας (Adler & Kwon, 2002), να έχει θετικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στην
επαγγελματική επιτυχία, στην αλλαγή εργασίας (turnover), στην αποζημίωση των
στελεχών, αλλά και στην αναζήτηση εργασίας.
Τι συμβαίνει όμως πέρα από αυτά; Πέρα από το «Τι ξέρω» και «Ποιον ξέρω»;
Σύμφωνα με τους Luthans et al. (2004) εξίσου σημαντικό είναι και το «Ποιος είμαι».
Προτείνουν λοιπόν (βλ. Σχήμα 1), να πάμε πέρα από το ανθρώπινο και κοινωνικό
κεφάλαιο, δύο μορφές περιουσιακών στοιχείων (assets) που έχουν βεβαίως ζωτική
σημασία στην επιτυχία των οργανισμών, και να εστιάσουμε στο «ποιος είμαι», στην
εμπιστοσύνη, στην ελπίδα, στην αισιοδοξία και στην ανθεκτικότητα, στον όρο
δηλαδή του ψυχολογικού κεφαλαίου. Να αναπτύξουμε αυτά για να βελτιώσουμε
την απόδοση τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Η έρευνα γύρω
από το ψυχολογικό κεφάλαιο άλλωστε έχει αρχίσει ήδη να το υποστηρίζει. Όπως θα
δούμε παρακάτω, το ψυχολογικό κεφάλαιο συνδέεται με τα ατομικά και
επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Σχήμα 1: Επεκτείνοντας το Κεφάλαιο
Παραδοσιακό
οικονομικό
κεφάλαιο

Ανθρώπινο
κεφάλαιο

Κοινωνικό
κεφάλαιο

Τι ξέρεις

Ποιον ξέρεις

Τι έχεις

•Εμπειρία
•Εκπαίδευση
•Δεξιότητες
•Γνώση
•Ιδέες

•Σχέσεις
•Δίκτυο επαφών
•Φίλοι

•Οικονομικά
•Περιουσιακά
στοιχεία
(εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός, κλπ)

Θετικό
ψυχολογικό
κεφάλαιο
Ποιος είσαι
•Εμπιστοσύνη
•Ελπίδα
•Αισιοδοξία
•Ανθεκτικότητα

Πηγή: (F. Luthans, Luthans, & Luthans, 2004, p. 46)
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6.3.1 Εμπειρικές Έρευνες Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει μελετηθεί κατά βάση σε σχέση με τα εργασιακά
αποτελέσματα, τις συμπεριφορές και τις στάσεις των εργαζομένων. Οι Avey et al.
(2009) για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο βοηθά τους
εργαζόμενους να καταπολεμήσουν το εργασιακό άγχος, καθώς βρήκαν ότι
σχετίζεται αρνητικά με τα συμπτώματα αυτού. Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα
τους, αρνητική σχέση βρέθηκε να υπάρχει μεταξύ ψυχολογικού κεφαλαίου και
προθέσεων παραίτησης από την εργασία όπως και μεταξύ ψυχολογικού κεφαλαίου
και συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας. Επομένως, το ψυχολογικό κεφάλαιο
φαίνεται πως λειτουργεί ως ένας θετικός «πόρος» που βοηθά τους εργαζομένους
να καταπολεμήσουν τις δυσλειτουργικές συνέπειες του άγχους όπως είναι η
πρόθεση για αλλαγή εργασίας, αφού τόσο η πρόθεση για παραίτηση όσο και η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας είναι «δείκτες» της εθελοντικής αποχώρησης
από την εργασία (Avey et al., 2009).
Υποστήριξη για τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσφέρει και η
έρευνα των Luthans et al. (2007a) για τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με την
εργασιακή ικανοποίηση. Χρησιμοποιώντας δύο δείγματα εργαζομένων, ένα από μια
κατασκευαστική εταιρία και ένα από μια ασφαλιστική εταιρία, επιβεβαίωσαν τις
υποθέσεις τους ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει θετική σχέση με την ικανοποίηση
από την εργασία, ενώ προβλέπει καλύτερα το παραπάνω αποτέλεσμα από ότι τα
τέσσερα μέρη του (self-efficacy, hope, optimism, resiliency) μεμονωμένα. Ομοίως,
το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να επηρεάζει θετικά την ψυχολογική ευεξία
(Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010). Οι Avey et al. (2010) θέλησαν να εξετάσουν
την επίδραση της εν λόγω θετικής κατασκευής στην ευεξία (well-being) των
εργαζομένων και μάλιστα με το πέρας του χρόνου. Συλλέγοντας δεδομένα σε δύο
χρονικές στιγμές (μετά από διάστημα τριών εβδομάδων), βρήκαν το ψυχολογικό
κεφάλαιο να σχετίζεται σημαντικά με δύο μετρήσεις της ευεξίας (Index of PWB;
Berkman, 1971; Goldberg & Williams, 1988) και να παρουσιάζει μια μικρή αλλά
σημαντική αύξηση στη διακύμανση που εξηγεί σε βάθος χρόνου.
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Μεγαλύτερη προσοχή έχει λάβει η έρευνα γύρω τη σχέση του ψυχολογικού
κεφαλαίου με την απόδοση (performance). Σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενων
ερευνών, τα αυξημένα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου οδηγούν σε υψηλότερη
απόδοση στην εργασία (e.g., F. Luthans et al., 2010; F. Luthans, Avolio, et al., 2007)
αλλά και σε καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση (Brett Carl Luthans, Luthans, & Jensen,
2012). Ειδικότερα, το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει βρεθεί να συσχετίζεται τόσο με την
απόδοση που αναφέρουν τα ίδια τα άτομα ότι έχουν στην εργασία τους (self-rated
performance) όσο και με την απόδοση όπως αυτή αξιολογείται από τους
προϊσταμένους τους (manager-rated performance) (F. Luthans et al., 2010). Όσον
αφορά την ακαδημαϊκή επίδοση, πρόσφατα βρέθηκε να επηρεάζεται από το
ψυχολογικό κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των Luthans et al. (2012) που
διεξήχθη σε προπτυχιακούς φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει την
ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ «ακαδημαϊκού» ψυχολογικού κεφαλαίου και
ακαδημαϊκής επίδοσης / βαθμολογίας (grade point average - GPA). Με άλλα λόγια,
όσο υψηλότερο είναι το ψυχολογικό κεφάλαιο των φοιτητών τόσο καλύτερη
αναμένεται να είναι και η ακαδημαϊκή τους απόδοση. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη
του ψυχολογικού κεφαλαίου σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι
προς όφελος της επίδοσης των φοιτητών.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με υψηλό θετικό ψυχολογικό κεφάλαιο φαίνεται πως
μπορούν να διευκολύνουν τις θετικές οργανωσιακές αλλαγές στους οργανισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, οι Avey, Wernsing και Luthans (2008) εξετάζοντας 132
εργαζομένους διαφόρων οργανισμών και εργασιών βρήκαν τα εξής. Το ψυχολογικό
κεφάλαιο σχετίζεται με τα θετικά συναισθήματα τα οποία με τη σειρά τους
σχετίζονται με τη δέσμευση και τον κυνισμό όπως και με τη φιλότιμη και
αποκλίνουσα οργανωσιακή συμπεριφορά. Επομένως, το ψυχολογικό κεφάλαιο και
τα θετικά συναισθήματα μπορεί να είναι σημαντικά στην αντιμετώπιση
ενδεχόμενων δυσλειτουργικών στάσεων και συμπεριφορών που σχετίζονται με
αρνητικές αντιδράσεις, όπως ο κυνισμός και η αποκλίνουσα συμπεριφορά και οι
οποίες συνδέονται συχνά με τις οργανωσιακές αλλαγές. Ομοίως, σε έρευνα με 336
εργαζομένους διαφόρων οργανισμών και εργασιών, υποστηρίζεται ότι το
ψυχολογικό κεφάλαιο σχετίζεται θετικά με τις εκτός ρόλου αλλά επιθυμητές
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φιλότιμες οργανωσιακές συμπεριφορές (Organizational Citizenhsip Behaviors OCBs) και αρνητικά με τις μη επιθυμητές

αντιπαραγωγικές εργασιακές

συμπεριφορές (Counterproductive Work Behaviors - CWBs) (J.B. Avey, F. Luthans, &
C.M. Youssef, 2010). Ειδικότερα, το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να έχει αρνητική
σχέση με τον οργανωσιακό κυνισμό (organizational cynicism). Οπότε είναι πιθανόν
τα άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου να είναι περισσότερο
υποστηρικτικά και καλύτερα ανταποκρινόμενα σε μια οργανωσιακή αλλαγή. Στη
συνέχεια, οι Avey et al (2010) επιβεβαίωσαν την αρνητική σχέση μεταξύ
ψυχολογικού κεφαλαίου και πρόθεσης για παραίτηση, που σημαίνει ότι το
ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του turnover. Τέλος,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να
επιδρά θετικά στις εκτός ρόλου επιθυμητές συμπεριφορές (OCBs) αλλά και στην
εμφάνιση λιγότερων αντιπαραγωγικών εργασιακών συμπεριφορών (CWBs).
Επομένως η ύπαρξη του ψυχολογικού κεφαλαίου μπορεί να φέρει οφέλη στους
εργαζόμενους και τους οργανισμούς που τους απασχολούν.
Πέρα από τη θετική επίδραση (positivity) σε ατομικό επίπεδο, το ψυχολογικό
κεφάλαιο φαίνεται να έχει ρόλο και στην επίδραση των θετικών οργανωσιακών
πλαισίων. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε να διαμεσολαβεί στη σχέση υποστηρικτικού
οργανωσιακού κλίματος και απόδοσης εργαζομένων (F. Luthans, Norman, Avolio, &
Avey, 2008), όπως και στη σχέση αυθεντικής ηγεσίας και επιθυμητών
αποτελεσμάτων σε επίπεδο ομάδας (group level performance, citizenship behavior)
(Walumbwa, Luthans, Avey, & Oke, 2011). Οι Luthans et al. (2008) επιβεβαιώνοντας
τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών βρήκαν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο
συσχετίζεται θετικά με την απόδοση, την ικανοποίηση και τη δέσμευση. Το
σημαντικότερο όμως εύρημά τους είναι η διαμεσολάβηση του ψυχολογικού
κεφαλαίου μεταξύ υποστηρικτικού κλίματος και εργασιακής απόδοσης που
σημαίνει ότι όταν υπάρχει υποστηρικτικό κλίμα στον οργανισμό το ψυχολογικό
κεφάλαιο μπορεί να έχει θετική επίδραση στην πραγματική απόδοση των
εργαζομένων. Επίσης, αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε ο διαμεσολαβητικός ρόλος
του ψυχολογικού κεφαλαίου στη σχέση ηγεσίας - απόδοσης. Ειδικότερα, στόχος της
μελέτης των Walumbwa et al. (2011) ήταν να εξεταστούν οι μηχανισμοί μέσω των
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

128

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
οποίων η αυθεντική ηγεσία μπορεί να σχετίζεται με την ομαδική εργασιακή
απόδοση και τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά (OCB). Σύμφωνα με τα
ευρήματα τους, το ψυχολογικό κεφάλαιο σχετίζεται όχι μόνο με την ομαδική
εργασιακή απόδοση και τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά αλλά μεσολαβεί
και στη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας με τα δύο αυτά επιθυμητά αποτελέσματα σε
επίπεδο ομάδας. Επομένως, η αυθεντική ηγεσία μπορεί να ενισχύει τα επίπεδα του
ψυχολογικού κεφαλαίου το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τις φιλότιμες
εργασιακές συμπεριφορές και την απόδοση στην εργασία.
Στα πλαίσια της μελέτης της ηγεσίας, διεξήχθη πρόσφατα άλλη μια έρευνα με
πρωταγωνιστή το ψυχολογικό κεφάλαιο. Οι Vogelgesang et al. (2014) θέλησαν να
εξετάσουν πώς οι θετικοί ψυχολογικοί πόροι διαμεσολαβούν μεταξύ των
διαστάσεων της παγκόσμιας αντίληψης (global mindset), η οποία αφορά στον
κοσμοπολιτισμό (cosmopolitanism) και τη γνωστική περιπλοκότητα (cognitive
complexity), και των δεξιοτήτων ηγεσίας. Το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να
διαμεσολαβεί στη σχέση global mindset και δεξιοτήτων σχετικών με την ηγεσία.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ηγέτες με υψηλά επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου
είναι ικανοί να αξιοποιούν τον κοσμοπολιτισμό, το φυσικό δηλαδή ενδιαφέρον και
την περιέργεια για τις διάφορες χώρες και πολιτισμούς, και τη γνωστική
πολυπλοκότητα ώστε να αναστέλλουν αποφάσεις / κρίσεις και να παραμένουν
εξεταστικοί όταν έρχονται αντιμέτωποι με άγνωστα ερεθίσματα (Vogelgesang et al.,
2014).
Την επίδραση του ψυχολογικού κεφαλαίου στις στάσεις των εργαζομένων, τις
συμπεριφορές και την απόδοση τους υποστηρίζει και η μετα-ανάλυση των Avey,
Reichard, Luthans, & Mhatre (2011). Ειδικότερα, τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης 51
ανεξάρτητων δειγμάτων εργαζομένων επιβεβαιώνουν τα εξής. Καταρχήν, το
ψυχολογικό κεφάλαιο σχετίζεται σημαντικά και ισχυρά με τις επιθυμητές
εργασιακές

στάσεις

και

συγκεκριμένα, την

εργασιακή ικανοποίηση, την

οργανωσιακή δέσμευση και την ψυχολογική ευεξία στη δουλειά. Επιπλέον, τα
αποτελέσματα της παραπάνω μετα-ανάλυσης επιβεβαιώνουν την αρνητική σχέση
του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις μη επιθυμητές εργασιακές στάσεις, όπως ο
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εργασιακός κυνισμός, οι προθέσεις για αλλαγή εργασίας, το εργασιακό άγχος και
στρες. Υποστήριξη βρίσκει και η σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με

τις

συμπεριφορές των εργαζομένων. Τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης επιβεβαιώνουν
πως το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζομένων σχετίζεται θετικά με τις γενικώς
αποδεκτές εργασιακές συμπεριφορές, όπως η φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά
(organizational citizenship behaviors) και αρνητικά με τις μη αποδεκτές εργασιακές
συμπεριφορές (πχ deviance). Τέλος, σημαντική ήταν και η σχέση του ψυχολογικού
κεφαλαίου των εργαζομένων με την απόδοση τους.
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται αντιληπτό ότι η έρευνα γύρω από το
ψυχολογικό κεφάλαιο επικεντρώνεται στο χώρο εργασίας. Ο ρόλος του
ψυχολογικού κεφαλαίου σε άλλα πλαίσια όπως αυτού της αναζήτησης εργασίας
έχει μελετηθεί ελάχιστα. Για την ακρίβεια, μια μόλις μελέτη (Chen & Lim, 2012) από
τη Σιγκαπούρη, εξετάζει τις επιδράσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου στην
αναζήτηση εργασίας μεταξύ εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Τα
ευρήματα της υποστηρίζουν πως το Ψυχολογικό Κεφάλαιο μπορεί να παραμείνει
ένας σημαντικός πόρος στην αναζήτηση εργασίας τον οποίο μπορούν να
αξιοποιήσουν τα άτομα που αναζητούν εργασία για να αντιμετωπίσουν την
εργασιακή αβεβαιότητα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα των Chen & Lin (2012), το ψυχολογικό
κεφάλαιο επηρεάζει έμμεσα τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας μέσω μιας
problem-focused «διαδρομής» αλλά όχι μέσω μιας symptom-focused «διαδρομής».
Δηλαδή, τα άτομα με υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο τείνουν να θεωρούν τους
εαυτούς τους ικανούς να βρουν μια εργασία αντάξια των προσόντων τους
(perceived employability), να αναζητούν βοήθεια γύρω από την αναζήτηση
εργασίας και κατά συνέπεια να παρακινούνται περισσότερο να ψάξουν για δουλειά
– πιο έντονη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (problem-focused coping strategy),
κάτι που δεν ισχύει για τα άτομα που έχουν υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο και
perceived employability αλλά τείνουν να αναζητούν οικονομική βοήθεια από
συγγενείς και φίλους (symptom-focused coping strategy). Ωστόσο, η παραπάνω
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έρευνα δεν εξετάζει την αναπτυξιακή πτυχή του ψυχολογικού κεφαλαίου στο
πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας που είναι αντικείμενο της δικής μας έρευνας.

6.3.2 Προβλεπτικοί Παράγοντες Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Είναι αρκετές οι έρευνες που εξετάζουν το ψυχολογικό κεφάλαιο και τη σχέση του
με την απόδοση, τη συμπεριφορά και τη στάση του ατόμου. Δεν υπάρχουν ωστόσο
έρευνες, εκτός από του Avey (2014), που να μελετούν τους προβλεπτικούς
παράγοντες του ψυχολογικού κεφαλαίου. Ο Avey (2014) προκειμένου να καλύψει
αυτό το κενό διερεύνησε τους παράγοντες που μπορεί να προβλέπουν το
ψυχολογικό κεφάλαιο και κατέληξε σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
που συμπεριέλαβε είναι οι ατομικές διαφορές, θεωρώντας ότι τα γνωστικά
χαρακτηριστικά (cognitions) είναι η βάση για τη συναισθηματική διέγερση. Στη
συνέχεια, επέλεξε την ηγεσία, αφού η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι ηγέτες
μπορεί να επηρεάσουν το ψυχολογικό κεφάλαιο, αλλά και το σχεδιασμό της
εργασίας αφού σε μια καλοσχεδιασμένη «προκλητική» εργασία, όπου τα άτομα
βιώνουν την επιτυχία και ξεπερνούν τα εμπόδια στη δουλειά τους, είναι πιο πιθανό
αυτά να έχουν αυξημένα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου. Τέλος, προκειμένου να
ελέγξει αν το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει «ρίζες» στις δημογραφικές μεταβλητές,
συμπεριέλαβε και αυτή τη κατηγορία ως προβλεπτικό παράγοντα.
Για την εξέταση των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες. Στην
πρώτη μελέτη, όπου συμμετείχαν 1264 μηχανικοί από τις Η.Π.Α., η κατηγορία των
ατομικών διαφορών (αυτοεκτίμηση και προνοητική προσωπικότητα) βρέθηκε να
είναι ο πιο ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας του ψυχολογικού κεφαλαίου (Avey,
2014). Ακολούθησε η κατηγορία της ηγεσίας, με την αυθεντική ηγεσία και την ηθική
ηγεσία να προβλέπουν ξεχωριστά το ψυχολογικό κεφάλαιο και μετά η
πολυπλοκότητα της εργασίας που ήταν η μόνη μεταβλητή της κατηγορίας
σχεδιασμός εργασίας. Τέλος, οι δημογραφικές μεταβλητές ήταν ο πιο ασθενής
προβλεπτικός παράγοντας, με την ηλικία να προβλέπει σημαντικά και μάλιστα
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θετικά το ψυχολογικό κεφάλαιο ενώ το φύλο και η διάρκεια παραμονής στην
εργασία (tenure) όχι. Η δεύτερη μελέτη (Avey, 2014) πραγματοποιήθηκε στην Κίνα
σε δείγμα 524 εργαζομένων στο κλάδο της τεχνολογίας. Και σε αυτήν την
περίπτωση οι ατομικές διαφορές (κύρια αυτοαξιολόγηση και κολεκτιβισμός) ήταν η
πιο ισχυρή κατηγορία όσον αφορά τη σχέση με το ψυχολογικό κεφάλαιο. Ομοίως,
ακολούθησε η κατηγορία της ηγεσίας, με την ενδυναμωτική και ηθική ηγεσία.
Ωστόσο, κανένα από τα τρία δημογραφικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν στην
πρώτη μελέτη δε βρέθηκε να εξηγεί τη διακύμανση στο ψυχολογικό κεφάλαιο στη
δεύτερη μελέτη. Συνοψίζοντας, αν και τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης
αναπαράχθηκαν με επιτυχία βρέθηκαν να εξηγούν μικρότερη συνολική διακύμανση
στο ψυχολογικό κεφάλαιο στη δεύτερη μελέτη, κάτι που μπορεί να οφείλεται στη
μέτρηση και στις πολιτιστικές συνθήκες (Avey, 2014). Για να έχουμε λοιπόν μια
ολοκληρωμένη εικόνα του ψυχολογικού κεφαλαίου και του ρόλου του είναι
σημαντικό να εξετάζονται τουλάχιστον οι ατομικές διαφορές ως προγνωστικός
παράγοντας ψυχολογικού κεφαλαίου.

6.3.3 Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει
αναγνωριστεί ως μια ψυχολογική κατάσταση, παρά ως ένα ατομικό-προσωπικό
χαρακτηριστικό, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις. Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί εμπειρικά, πως οι ψυχολογικές
ιδιότητες που συνθέτουν το ψυχολογικό κεφάλαιο, δηλαδή η ελπίδα, η
αυτεπάρκεια, η ανθεκτικότητα και η αισιοδοξία, είναι «εύπλαστες» και κατά
συνέπεια, ανοιχτές σε αλλαγή και ανάπτυξη (F. Luthans, Avolio, et al., 2007).
Με άλλα λόγια, οι παραπάνω ψυχολογικές ικανότητες δε θεωρούνται τόσο
«σταθερές» όσο π.χ. είναι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλλά και ούτε τόσο
ασταθή, όσο είναι για παράδειγμα τα συναισθήματα. Βρίσκονται μεταξύ των «pure
state» και «trait-like» χαρακτηριστικών και γι’ αυτό προσδιορίζονται ως state-like
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χαρακτηριστικά, ανοιχτά σε μεταβολή και εκπαίδευση. Το ψυχολογικό κεφάλαιο
λοιπόν έχει βρει υποστήριξη ως ένας “state-like” πόρος ο οποίος μπορεί να
αναπτυχθεί μέσω σύντομων (δύο ώρες) εκπαιδεύσεων, ενώ οι τελευταίες δύναται
να διεξαχθούν είτε πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face based training intervention)
(e.g., F. Luthans et al., 2006; F. Luthans et al., 2010) είτε μέσω διαδικτύου (webbased training intervention) εξοικονομώντας πόρους και χρήματα (F. Luthans, Avey,
& Patera, 2008). Όπως θα δούμε παρακάτω, προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν
την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του Ψυχολογικού
Κεφαλαίου (e.g., F. Luthans et al., 2006; F. Luthans & Church, 2002) σε
εργαζομένους. Πρόσφατα μελετήθηκε και η ανάπτυξη του Ψυχολογικού Κεφαλαίου
σε φοιτητές πανεπιστημίου καθώς και η σχέση του με την ακαδημαϊκή τους
επίδοση (Brett Carl Luthans et al., 2012).
Πιο συγκεκριμένα, το ψυχολογικό κεφάλαιο αναπτύσσεται μέσω σύντομων και
εστιασμένων παρεμβάσεων (micro-intervention), σύμφωνα με την έρευνα των
Luthans et al. (2006), η οποία πραγματοποιήθηκε αρχικά σε φοιτητές διοίκησης
επιχειρήσεων (management) και στη συνέχεια σε μάνατζερ. Πιο συγκεκριμένα, στην
πρώτη έρευνα, οι φοιτητές (n=153) που έλαβαν την μικρό-παρέμβαση (1 ώρα),
ακολουθώντας το ενδεδειγμένο περιεχόμενο και διαδικασία ανάπτυξης του
ψυχολογικού κεφαλαίου, παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου
μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Ενώ η ομάδα ελέγχου (n=89) η οποία έλαβε μια
διαφορετική από την παραπάνω παρέμβαση (άσκηση ‘Desert Survival’) δεν
παρουσίασε αύξηση στο ψυχολογικό κεφάλαιο. Ομοίως στην έρευνα που έκαναν σε
μάνατζερ (n=80) διαφόρων οργανισμών, τα άτομα που έλαβαν εκπαίδευση (2 ώρες)
στο ψυχολογικό κεφάλαιο παρουσίασαν αύξηση σε αυτό. Μάλιστα η follow-up
έρευνα δεν επιβεβαίωσε απλώς ότι οι σύντομες παρεμβάσεις όπως το PsyCap
Intervention (PCI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν το ψυχολογικό
κεφάλαιο των συμμετεχόντων αλλά ότι μπορούν να οδηγήσουν και σε βελτίωση της
απόδοσης. Αφού τόσο η αξιολόγηση από τους ίδιους τους εργαζομένους (self-rated
performance) όσο και η αξιολόγηση από τους μάνατζερ τους (manager-rated
performance) παρουσίασαν σημαντική αύξηση μεταξύ της πριν και μετά
εκπαίδευσης περιόδου (F. Luthans et al., 2010).
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Παρόμοια αποτελέσματα έχει και η παρέμβαση στο ψυχολογικό κεφάλαιο μέσω
διαδικτύου (on-line training intervention). Συγκεκριμένα από ένα σύνολο 364
εργαζομένων διαφόρων βιομηχανιών, τα άτομα που έλαβαν εκπαίδευση στις
διαστάσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου παρουσίασαν στατιστικά σημαντική
αύξηση σε αυτό. Από την άλλη μεριά, η ομάδα ελέγχου (control group) που δέχθηκε
μια διαφορετική αλλά σχετική με την ηγεσία & ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού εκπαίδευση, δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο (Fred Luthans et al., 2008).
Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό κεφάλαιο φαίνεται να λειτουργεί και
σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Εφαρμόζοντας την εν λόγω εκπαιδευτική παρέμβαση σε
δύο δείγματα διαφορετικών κουλτούρων, ένα από τις Η.Π.Α. και ένα από τη Νότια
Αφρική, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μετά την εκπαίδευση αυξημένα επίπεδα
διαπολιτισμικού ψυχολογικού κεφαλαίου (cross-cultural PsyCap), πολιτισμικής
νοημοσύνης (cultural intelligence) και θετικών συναισθημάτων (positive emotions)
αλλά και χαμηλότερα επίπεδα εθνοκεντρισμού (ethnocentrism) (Reichard, Dollwet,
& Louw-Potgieter, 2013). Μάλιστα, η αύξηση στο ψυχολογικό κεφάλαιο και την
πολιτισμική νοημοσύνη (cultural intelligence) διατηρήθηκε ένα μήνα μετά την
εκπαίδευση στο δείγμα της Νότιας Αφρικής. Υποστηρίζεται λοιπόν πως η
εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να επιτευχθεί σε άτομα που
εργάζονται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.
Την ιδέα της ανάπτυξης του ψυχολογικού κεφαλαίου αναφέρουν και άλλες έρευνες
(e.g., Chen & Lim, 2012; Fleig-Palmer, Luthans, & Mandernach, 2009; Brett Carl
Luthans et al., 2012). Ειδικότερα, οι Luthans et al. (2012), ορμώμενοι από τα
ευρήματα τους για τη συσχέτιση του ψυχολογικού κεφαλαίου φοιτητών διοίκησης
επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή τους επίδοση (GPA), συζητούν τα οφέλη που θα
μπορούσαν να φέρουν στους φοιτητές «μικρό-παρεμβάσεις» στο ψυχολογικό
κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του
ψυχολογικού τους κεφαλαίου θα μπορούσε να τους προσφέρει τα απαραίτητα
εφόδια προκειμένου να ξεπερνούν τα εμπόδια κατά τη φοίτηση τους, όπως οι
αυξανόμενες

απαιτήσεις

εργασίας-μαθημάτων,

το

άγχος

κτλ,

ώστε
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ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Ενώ, θα μπορούσε να λειτουργήσει
ευεργετικά και μελλοντικά, στην επαγγελματική τους καριέρα.
Η παραπάνω πρόταση δεν άργησε να υλοποιηθεί. Για την ακρίβεια, ένα χρόνο μετά
δημοσιεύτηκε μελέτη που εξετάζει την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στην
περίπτωση φοιτητών διοίκησης επιχειρήσεων (Brett C Luthans et al., 2013).
Ειδικότερα, οι Luthans et al. (2013) ισχυριζόμενοι ότι υπάρχουν έρευνες που έχουν
εξετάσει τη σχέση μεταξύ των ψυχολογικών κατασκευών που συνθέτουν το
ψυχολογικό κεφάλαιο – ελπίδα, αισιοδοξία, αυτεπάρκεια και ανθεκτικότητα – και
της ακαδημαϊκής επίδοσης, έλεγξαν αν το ψυχολογικό κεφάλαιο των φοιτητών
μπορεί αναπτυχθεί μέσω του μοντέλου PCI των Luthans et al. (2006), ώστε
αναπτύσσοντας τους παραπάνω ψυχολογικούς πόρους να έχουν οι φοιτητές
μεγαλύτερες πιθανότητες για υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Βέβαια, η
εστίαση και τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπαίδευση στην εν
λόγω μελέτη τροποποιήθηκαν ώστε να είναι κατάλληλα για τους φοιτητές του
δείγματος. Για παράδειγμα, αντί οι φοιτητές να πρέπει να καθορίσουν σχετικούς με
την εργασία στόχους, κλήθηκαν να προσδιορίσουν σημαντικούς στόχους που
σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές τους φιλοδοξίες ή να εξετάσουν
τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τα εμπόδια που σχετίζονται με την
ακαδημαϊκούς τους στόχους αντί τους εργασιακούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, το «ακαδημαϊκό» ψυχολογικό κεφάλαιο των φοιτητών
μπορεί να αναπτυχθεί μέσω σύντομων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, όπως το PCI.
Παρόμοια πρόταση με τους Luthans et al. (2012) κάνουν οι Chen & Lim (2012) στην
περίπτωση των ατόμων που έχουν χάσει την εργασία τους. Ειδικότερα, προτείνουν
οι σύμβουλοι καριέρας και τα γραφεία ευρέσεως εργασίας να μην εστιάζουν μόνο
στα παραδοσιακά μέσα υποστήριξης ανέργων (σύνταξη βιογραφικού, υπηρεσίες
εύρεσης εργασίας κτλ). Αντιθέτως, να σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης για
την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου των

εργαζομένων που έχασαν τη

δουλειά τους ώστε να βελτιώνεται η ψυχολογική τους κατάσταση και αυτή να
συνεχίζει να τους κινητοποιεί στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Είναι γεγονός
ότι τα προγράμματα αναζήτησης εργασίας ή επανένταξης στην εργασία εστιάζουν
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κυρίως στην ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων που
αναζητούν εργασία. Αντιθέτως στη βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας δίδεται πολύ
λιγότερη προσοχή παρόλο που το να έχει κάποιος θετικό τρόπο σκέψης μετά την
απώλεια εργασίας είναι τόσο σημαντικό όσο και το να έχει τις κατάλληλες
δεξιότητες ή κοινωνικά δίκτυα (Chen & Lim, 2012).
Σε αυτό το σημείο αρμόζει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής
δημοσιευμένες εμπειρικές έρευνες αναφορικά με την ανάπτυξη του ψυχολογικού
κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας και της καριέρας γενικότερα.
Υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν εξετάσει στο παρελθόν το ρόλο της
παρέμβασης εκπαίδευσης στις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας με σκοπό τη
βελτίωση των προοπτικών εύρεσης εργασίας, χωρίς όμως την προσέγγιση της
θετικής ψυχολογίας. Για την ακρίβεια, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες, όπως
έχει συζητηθεί στο Κεφάλαιο 5 επικεντρώνονται σε ανέργους και την προσπάθεια
αύξησης των πιθανοτήτων επανένταξης (reemployment) στον επαγγελματικό χώρο
(e.g., R.D. Caplan et al., 1989; Vinokur et al., 1991). Υπάρχει όμως έλλειψη
αναφορικά με παρεμβάσεις εκπαίδευσης που υιοθετούν την οπτική της θετικής
ψυχολογίας στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
διαστάσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν
βρεθεί να συσχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας και τη διαχείριση καριέρας
γενικότερα, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου μπορεί να
αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμη σε άτομα που αναζητούν εργασία, ιδίως σε περίοδο
οικονομικής κρίσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας λοιπόν είναι να προσφέρει μια
εκπαίδευση προσανατολισμένη στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας η οποία θα
δίνει έμφαση στην οπτική της θετικής ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα,
ακολουθώντας το μοντέλο PsyCap Intervention (PCI) (F. Luthans, Youssef, et al.,
2007) που θα συζητήσουμε παρακάτω, στοχεύουμε μέσα από την παρέμβαση
εκπαίδευσης στο ψυχολογικό κεφάλαιο να ενισχύσουμε το ίδιο το ψυχολογικό
κεφάλαιο και μέσω αυτού τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας των ατόμων που
ψάχνουν για εργασία.
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6.3.4 Ανάπτυξη Διαστάσεων Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Προκειμένου να εξετάσουμε την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στο
πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας, θα πρέπει πρώτα να δούμε τη σχέση των
επιμέρους συστατικών του με αυτήν. Ειδικότερα, όσον αφορά στις διαστάσεις του
ψυχολογικού κεφαλαίου, προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν τη σχέση τους με τις
συμπεριφορές και τα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας. Για παράδειγμα, η αυτόαποτελεσματικότητα στην αναζήτηση εργασίας (job search self-efficacy) και η σχέση
της με τη θετική έκβαση αυτής (π.χ. αριθμός συνεντεύξεων, αριθμός προσφορών
εργασίας, εύρεση εργασίας κτλ) έχει ήδη συζητηθεί αρκετά (e.g., R. Kanfer et al.,
2001; Saks, 2006).
Επιπλέον, η αισιοδοξία (optimism) βρέθηκε στη μετα-ανάλυση των Kanfer et al.
(2001) να σχετίζεται, αν και όχι ισχυρά, με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας
ενώ παρουσίασε θετική σχέση με τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας. Από τη στιγμή
λοιπόν που θετικές ψυχολογικές καταστάσεις, όπως η εμπιστοσύνη που έχει
κάποιος ότι θα κάνει την απαραίτητη προσπάθεια και θα επιτύχει σε προκλητικά
έργα (self-efficacy) και η θετική εκτίμηση ότι θα πετύχει τώρα και στο μέλλον
(optimism) έχουν βρεθεί να παίζουν ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
θεωρούμε πως το ίδιο θα ισχύει και για τη διάσταση της ελπίδας (hope). Πιο
συγκεκριμένα, το να επιμένει κανείς σε στόχους και όταν χρειάζεται να «χαράζει» εκ
νέου μονοπάτια προκειμένου να πετύχει τους στόχους του (hope), ενδέχεται να έχει
σημασία για τα άτομα που αναζητούν εργασία, ιδίως σε περιόδους όπου οι
ευκαιρίες καριέρας είναι περιορισμένες.
Τέλος, η ανθεκτικότητα (resilience) ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στην
αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που μπορεί να έχουν οι υποψήφιοι στην αναζήτηση
εργασίας, όπως και στην ανάκαμψη από το ψυχολογικό άγχος που συχνά επιφέρει
η όλη διαδικασία. Προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν ότι η ανθεκτικότητα
προστατεύει τα άτομα από της αντιξοότητες της ανεργίας, μειώνοντας την
πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης που προκύπτει από τις επαναλαμβανόμενες
αποτυχίες στην αναζήτηση εργασίας (Moorhouse & Caltabiano, 2007). Ενώ τα άτομα
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με

ανθεκτικότητα

εμφανίζουν

με

μεγαλύτερη

πιθανότητα

διεκδικητικές

συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, επιμένοντας στην αναζήτηση τους παρά τις
όποιες δυσκολίες. Θεωρούμε λοιπόν πως το ψυχολογικό κεφάλαιο που είναι η
σύνθεση των παραπάνω ψυχολογικών ικανοτήτων θα μπορούσε να παίζει
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας μελέτης είναι η σύζευξη της θετικής
ψυχολογίας και θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς (Nelson & Cooper, 2007), με
την αναζήτηση εργασίας και τη διαχείριση καριέρας γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα,
τα παραπάνω χαρακτηριστικά της θετικής ψυχολογίας που αναφέρει η
βιβλιογραφία του POS και του PsyCap ότι μπορεί να αναπτυχθούν, θεωρούμε ότι θα
μπορούσαν να είναι ένα σημαντικό μέρος μιας παρέμβασης εκπαίδευσης σε θέματα
καριέρας η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υποψηφίους στην αναζήτηση
εργασίας που στη σημερινή εποχή φαντάζει όλο και πιο δύσκολη.
Άλλωστε, προηγούμενες μελέτες (Lyubomirksy, 2007; Lyubomirsky, King, & Diener,
2005) στη θετική ψυχολογία υποστηρίζουν ότι περίπου το 50% της ευτυχίας και της
θετικότητας οφείλεται σε κληρονομικά ή trait-like χαρακτηριστικά ενώ το 10%
μπορεί να οφείλεται σε άλλα γεγονότα ή περιστάσεις, όπως για παράδειγμα το
εισόδημα ή η τοποθεσία. Μένει λοιπόν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό της
τάξεως του 40%, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από ειδικά σχεδιασμένες
παρεμβάσεις (Kim S Cameron & Spreitzer, 2011). Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε
την παρέμβαση εκπαίδευσης στα μέρη του ψυχολογικού κεφαλαίου που
προτείνουμε για την περίπτωση των ατόμων που αναζητούν εργασία.

6.3.4.1 Ανάπτυξη Ελπίδας (Hope)
H ελπίδα (hope) έχει βρεθεί να συσχετίζεται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο με
την απόδοση σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας
(e.g., Curry, Snyder, Cook, Ruby, & Rehm, 1997; Luthans, et al., 2007a). Επιπλέον, αν
και μπορεί να γίνει αντιληπτή ως χαρακτηριστικό (trait), αναγνωρίζεται κυρίως ως
μια κατάσταση (state) η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από εκπαίδευση (Snyder
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et al., 1996). Ειδικότερα, η ελπίδα, στην καθημερινή της έννοια, ορίζεται ως «ένα
γνωστικό σετ, μια θετική παρακινητική κατάσταση, που βασίζεται σε μια αίσθηση
αμοιβαία προερχόμενη από την επιτυχημένη ενέργεια (successful agency), την
αποφασιστικότητα που καθοδηγείται από το στόχο (goal directed determination)
και τα μονοπάτια (pathways), σχεδιασμένα για να επιτύχουν τους στόχους (planning
to meet goals) (Snyder et al., 1996)».
Ομοίως, για να θεωρηθεί κάποιος ότι έχει Psycap Hope, δεν αρκεί να έχει έντονο το
στοιχείο της δύναμης της θέλησης (willpower). Εκτός από την ισχυρή θέληση, την
αποφασιστικότητα να πετύχεις τους στόχους σου, την αδιάκοπη και για όσο
χρειαστεί προσπάθεια μέχρι να καταφέρεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου κλπ,
χρειάζεται να έχεις και τον τρόπο (pathway). Να μπορείς δηλαδή προδραστικά να
προσδιορίσεις το «δρόμο» για να επιτύχεις τους στόχους σου, να βρίσκεις και να
αξιολογείς εναλλακτικές διαδρομές προς τον ίδιο προορισμό και ακόμη κι όταν ο
δρόμος είναι κλειστός να έχεις εναλλακτικές λύσεις που έχεις ήδη αποφασίσει ότι
μπορούν να παρακάμψουν τα εμπόδια. Επομένως, για να έχουν τα άτομα υψηλά
επίπεδα ελπίδας να επιτύχουν τους στόχους τους πρέπει να έχουν τόσο τη θέληση
(willpower) όσο και τους τρόπους (pathways) (F. Luthans, Youssef, et al., 2007b).
Από το παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη της
ελπίδας είναι στόχοι, μονοπάτια, και ενέργεια. Σύμφωνα με την παρέμβαση στο
Psycap των Luthans et al. (2007), για την ανάπτυξη της ελπίδας απαιτούνται τα εξής.
Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στη θέσπιση στόχων σχετικών με την εργασία τους,
στόχων που έχουν αξία για αυτούς, είναι προκλητικοί και έχουν ξεκάθαρο σημείο
έναρξης και λήξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά των στόχων δημιουργούν παρακίνηση κι
έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της «ενέργειας» (agency).
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξασκούνται στη δημιουργία πολλαπλών οδών /
μονοπατιών σχετικών με τους εργασιακούς τους στόχους και αναγνωρίζουν
εμπόδια που πρέπει να σχεδιάσουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Μετά την
ολοκλήρωση της άσκησης ατομικά, καθένας λαμβάνει σχόλια από την ομάδα για
πρόσθετες ή εναλλακτικές οδούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά και
για τα εμπόδια που θα μπορούσε να αναμένει. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η
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δεξιότητα δημιουργίας «μονοπατιών» και η ικανότητα εντοπισμού και σχεδιασμού
για τα εμπόδια, μειώνοντας έτσι την αρνητική επίπτωση των εμποδίων στην
«ενέργεια». Με δυο λόγια, η ελπίδα μπορεί να αναπτυχθεί θέτοντας προκλητικούς
στόχους, προγραμματίζοντας ενέργειες «έκτακτης ανάγκης» αλλά και θέτοντας
νέους στόχους όταν είναι αναγκαίο για αποφυγή ψεύτικων ελπίδων.
Εφαρμόζοντας τις παραπάνω πρακτικές στη δική μας παρέμβαση εκπαίδευσης, η
ελπίδα αναπτύχθηκε ζητώντας από τα άτομα που αναζητούν εργασία να
αναγνωρίσουν προκλητικούς στόχους στην αναζήτηση τους, οι οποίοι έχουν
πραγματικά αξία για αυτούς. Στη συνέχεια, να βρουν τρόπους για την επίτευξη των
προσωπικών

τους

στόχων

(pathways),

αναπτύσσοντας

όσο

το

δυνατόν

περισσότερες εναλλακτικές προσέγγισης και επιλέγοντας τις πιο ρεαλιστικές από
αυτές. Σημαντικό είναι οι υποψήφιοι να μπορούν να αναγνωρίζουν εκ των
προτέρων τι μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων τους και να σχεδιάζουν
πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτά, επιλέγοντας ένα από τα εναλλακτικά σενάρια για
τα οποία θα έχουν λάβει feedback και από την ομάδα. Ολοκληρώνοντας αυτή τη
διάσταση του ψυχολογικού κεφαλαίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν ποιος είναι ο προσωπικός τους στόχος/οι στην αναζήτηση εργασίας
και ποιες «οδούς» έχουν, ώστε να αναλάβουν δράση για την επίτευξη αυτών ακόμη
κι αν πιθανά εμπόδια κάνουν την εμφάνιση τους.

6.3.4.2 Ανάπτυξη Αισιοδοξίας (Optimism)
Η αισιοδοξία (optimism) όπως και η ελπίδα, παρόλο που κάποιες φορές
παρουσιάζεται ως σταθερό χαρακτηριστικό, μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί
στο άτομο, ενώ έχει εμπειρικά αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην απόδοση στην
εργασία (e.g., F. Luthans, Avolio, Walumbwa, & Li, 2005). Πρόκειται για έναν επίσης
ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο, ο οποίος αφορά στις δύο διαστάσεις του
«ερμηνευτικού» στυλ των θετικών και αρνητικών γεγονότων που μπορεί να έχει
κάποιος. Για παράδειγμα τα αισιόδοξα άτομα τείνουν να ερμηνεύουν τα αρνητικά
γεγονότα ως κάτι μεμονωμένο και προσωρινό και τα θετικά γεγονότα σαν κάτι
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μόνιμο, μόνιμη απόδοση σε κάτι, ενώ τα απαισιόδοξα άτομα θεωρούν τα αρνητικά
γεγονότα σαν κάτι καθολικό και μόνιμο και τα θετικά σαν κάτι προσωρινό (F.
Luthans et al., 2004).
Σύμφωνα με τους Luthans et al. (2006), η αισιοδοξία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω
της εκπαίδευσης στην αυτό-αποτελεσματικότητα, που θα δούμε αμέσως μετά, και
μέσω της εκπαίδευσης στην ελπίδα που εξετάσαμε ήδη. Πιο συγκεκριμένα, από τη
στιγμή που οι συμμετέχοντες έχουν μάθει να προβλέπουν τα αρνητικά γεγονότα
προλαμβάνοντας πιθανά εμπόδια στην αναζήτηση για εργασία και να τα ξεπερνούν
ή να μειώνουν την επίδραση τους μέσω εναλλακτικών «διαδρομών», οι προσδοκίες
για την επίτευξη των στόχων τους αυξάνονται. Ενώ τα απαισιόδοξα άτομα δεν έχουν
και πολλά περιθώρια να περιμένουν να συμβούν αρνητικά γεγονότα από την στιγμή
που οι αρνητικές προσδοκίες «προκαλούνται» μέσω των παραπάνω. Αναμένεται
λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία εξάλειψης της απαισιοδοξίας, η οποία
επιτυγχάνεται μέσω ανάπτυξης ρεαλιστικών αλλά συνάμα αισιόδοξων προσδοκιών,
ομαδικής ανατροφοδότησης για το «σχεδιασμό» της επιτυχίας και θετικών
παρουσιάσεων του εαυτού (self-talks), τα άτομα που αναζητούν εργασία να
ενισχύσουν και αυτή τη διάσταση του ψυχολογικού κεφαλαίου.

6.3.4.3 Ανάπτυξη Αυτεπάρκειας (Self-efficacy)
Από τις τέσσερις ικανότητες του ψυχολογικού κεφαλαίου, η αυτεπάρκεια (selfefficacy) είναι αυτή που έχει μελετηθεί περισσότερο στο χώρο εργασίας, τόσο
θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Έχει μάλιστα αποδειχθεί, ότι η εκπαίδευση για την
ανάπτυξη της αυτεπάρκειας οδηγεί σε περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας

και

μεγαλύτερες

πιθανότητες

για

εύρεση

νέας

απασχόλησης

(reemployment) (Eden & Aviram, 1993). Όσον αφορά στις προσεγγίσεις ανάπτυξης
της αυτεπάρκειας, αυτές περιλαμβάνουν κατανόηση του έργου (task mastery),
μοντελοποίηση ή αντιπροσωπευτική μάθηση (modeling or vicarious learning),
κοινωνική πειθώ και θετική ανατροφοδότηση (social persuasion and positive
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feedback) και φυσιολογική ή/και ψυχολογική διέγερση (physiological and/or
psychological arousal) (Bandura, 1997).
Η πεποίθηση λοιπόν του ατόμου για την ικανότητα ή τις ικανότητες του να «βάλει
μπρος» τα κίνητρα, τους γνωστικούς πόρους, καθώς και την αντίστοιχη δράση που
απαιτείται ώστε να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο

επιτυχώς

(F. Luthans et al., 2004), συνιστά

αυτοαποτελεσματικότητας.

Η

ανάπτυξη

της

την

έννοια

αποτελεσματικότητας

της

γίνεται

ενσωματώνοντας την άσκηση στόχων, που περιγράψαμε παραπάνω, με τις τέσσερις
πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας (F. Luthans et al., 2006). Ειδικότερα, σκοπός είναι
να αφήσουμε τους συμμετέχοντες να βιώσουν και να μοντελοποιήσουν την
επιτυχία και μέσω της κοινωνικής πειθούς να επιτύχουν τους στόχους που έχουν
ήδη θέσει για την αναζήτηση εργασίας. Αυτή η διαδικασία προκαλεί θετικά
συναισθήματα και χτίζει την εμπιστοσύνη που έχουν τα άτομα στον εαυτό τους ως
προς τη δυνατότητα τους να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν πλάνα για την
επίτευξη των στόχων τους. Στην παρέμβαση μας, τα άτομα που αναζητούν εργασία
εξασκήθηκαν στη θέσπιση πολλαπλών μονοπατιών για την επίτευξη των στόχων
τους και εξήγησαν πως πέτυχαν ή θεωρούν ότι θα πετύχουν τον κάθε στόχο (task
mastery). Στην ομάδα, είδαν τα άλλα μέλη να δουλεύουν για την επίτευξη των
στόχων τους ενώ τους ζητήθηκε να μοιραστούν με τους υπόλοιπους ιστορίες
επιτυχίας αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας (vicarious learning). Επιπλέον, οι
θετικές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων αλλά και η επιβεβαίωση των
ενεργειών / τρόπων για επίτευξη των στόχων από τον facilitator και τα μέλη της
ομάδας

επηρεάζει

τη

συναισθηματική

διέγερση

(emotional

arousal),

ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη της συγκεκριμένης διάστασης του ψυχολογικού
κεφαλαίου.

6.3.4.4 Ανάπτυξη Ανθεκτικότητας (Resiliency)
Η απόρριψη κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας είναι ως γνωστόν αρκετά
πιθανή. Επομένως, το να διαθέτει ανθεκτικότητα (resiliency) το άτομο που ψάχνει
για δουλειά, την ικανότητα δηλαδή να πετυχαίνει ένα καλό αποτέλεσμα παρά τις
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αντιξοότητες (Masten, 2001), και να επιμένει στην προσπάθειά του, φαίνεται να
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και την είσοδο στον
επαγγελματικό χώρο. Βασιζόμενοι στη θετική σχέση που έχει βρεθεί να υπάρχει
ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και τα εργασιακά αποτελέσματα, οι Fleig-Palmer,
Luthans & Mandernach (2009) προτείνουν ότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας σε
συνδυασμό με την εκπαίδευση στις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένη δέσμευση στις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας και στην
εύρεση νέας εργασίας (reemployment). Ειδικότερα, θεωρούν ότι η ανθεκτικότητα
μπορεί να αναπτυχθεί ενθαρρύνοντας τη χρήση πόρων που αυξάνουν την
πιθανότητα να έχουν τα άτομα τα επιθυμητά αποτελέσματα (asset-focused
strategies). Αναπτύσσοντας δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο (π.χ. σύνταξη ενός
σωστού βιογραφικού) και το κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. ευκαιρίες για δικτύωση), τα
άτομα που ψάχνουν δουλειά ενισχύουν την ανθεκτικότητα τους (π.χ. προβολή του
εαυτού τους σε πιθανούς εργοδότες) και έχουν έτσι εντονότερες συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και καλύτερες πιθανότητες απόκτησης εργασίας. Η άλλη
στρατηγική ενίσχυσης της ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στη σημασία διαχείρισης
κάποιων ρίσκων και αποφυγής κάποιων άλλων ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα
αποφυγής των μη επιθυμητών αποτελεσμάτων (risk-focused strategies) (FleigPalmer et al., 2009, p. 243). Στην παρέμβαση στο Psycap των Luthans et al. (2007), η
ανθεκτικότητα αυξάνεται χτίζοντας την επίγνωση των προσωπικών «περιουσιακών»
στοιχείων, δηλαδή των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των κοινωνικών δικτύων. Οι
συμμετέχοντες καταγράφουν τους πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής και τα
μέλη της ομάδας εντοπίζουν επιπλέον πόρους, ενθαρρύνοντας τους να τους
αξιοποιήσουν όπως πρέπει. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να
προσδιορίσουν εκ των προτέρων εμπόδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την
πρόοδό τους. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον κάθε συμμετέχοντα να
αναγνωρίζει τις αρχικές σκέψεις και τα συναισθήματα που έχει όταν έρχεται
αντιμέτωπος με αντιξοότητες (την αυτοπεποίθηση, την απελπισία κλπ.) και να
επιλέγει να επικεντρώνεται σε ανθεκτικές σκέψεις βάσει των διαθέσιμων πόρων και
επιλογών που έχει για να ξεπεράσει τις αντιξοότητες.
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

143

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Με δυο λόγια, στην εκπαιδευτική παρέμβαση, τα άτομα που αναζητούν εργασία
αναμένεται να αναγνωρίσουν & να καταγράψουν τα εμπόδια (μεγάλης ή μικρής
σημασίας) που αντιμετώπισαν πρόσφατα στην αναζήτηση τους για εργασία ή
θεωρούν πιθανόν να αντιμετωπίσουν, καθώς και τις άμεσες αντιδράσεις τους
(ενέργειες) σε αυτά. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή μέσω ανάλυσης
παραδειγμάτων για να θεωρήσουμε κάτι ως εμπόδιο / αναποδιά, οι συμμετέχοντες
ατομικά εκτιμούν την πραγματική επίδραση των εμποδίων / αντιξοοτήτων τους (τι
είναι εντός & τι εκτός του ελέγχου τους) και τι μπορούν να κάνουν, τι πόρους έχουν
διαθέσιμους και μπορούν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτά τα
εμπόδια ή τα αποφύγουν πριν γίνου εύλογες ανησυχίες. Ολοκληρώνοντας, δίδονται
οδηγίες στους συμμετέχοντες για το πόσο σημαντικό είναι καταρχάς να
αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντικαθιστούν τις περιοριστικές πεποιθήσεις με
άλλες πιο ρεαλιστικές, εποικοδομητικές και έγκυρες.
Συνοψίζοντας, υιοθετώντας τα βασικότερα στοιχεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης
των Luthans et al. (2006), θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε το ψυχολογικό
κεφάλαιο σε άτομα που αναζητούν εργασία και να εξετάσουμε το κατά πόσον η
ανάπτυξη αυτού επηρέασε τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (π.χ. συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας, αριθμός συνεντεύξεων / προσφορών εργασίας, κτλ). Έτσι, θα
είμαστε σε θέση να απαντήσουμε καταρχάς αν η εκπαιδευτική παρέμβαση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να επαναληφθεί και σε δείγματα ή πλαίσια εκτός
οργανισμού. Αλλά και αν έχει θετικά αποτελέσματα, εκτός από την απόδοση στην
εργασία, στην απόδοση στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα
στην περίπτωση ατόμων που ψάχνουν για δουλειά εν μέσω οικονομικής κρίσης.
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Κεφάλαιο 7: Υποθέσεις Έρευνας
Η παρούσα μελέτη αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που ενέχει η διαδικασία
αναζήτησης εργασίας, ιδίως όταν αυτή διεξάγεται κάτω από δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες, επιχειρεί να εξετάσει τους μηχανισμούς που ενδέχεται να λειτουργούν
ευεργετικά ως προς αυτή. Με άλλα λόγια, η έρευνα έχει δυο βασικούς
ερευνητικούς σκοπούς. Καταρχήν, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της θετικής
ψυχολογίας σε στρεσογόνες καταστάσεις και συγκεκριμένα του ψυχολογικού
κεφαλαίου, επιδιώκει να εξετάσει το ρόλο του τελευταίου στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που ανακύπτει λοιπόν, είναι
αν το ψυχολογικό κεφάλαιο δύναται να αναπτυχθεί και σε άλλα πλαίσια εκτός του
εργασιακού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της
αναζήτησης εργασίας. Στη συνέχεια, το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει αφορά
τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (π.χ.
προβλεπτικούς παράγοντες, συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας) και αν τα άτομα
με τα αυξημένα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου αποδίδουν καλύτερα σε αυτήν.
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικότερα οι υποθέσεις της έρευνας οι οποίες είναι
χωρισμένες σε τρεις θεματικές κατηγορίες ως απόρροια των παραπάνω
ερευνητικών ερωτημάτων.

7.1 Υποθέσεις Εκπαιδευτικής Παρέμβασης
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 6, σελ. 127, το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει αναγνωριστεί
ως μια εννοιολογική κατασκευή της θετικής ψυχολογίας η οποία είναι ανοιχτή σε
αλλαγή και ανάπτυξη (F. Luthans, Youssef, et al., 2007). Κατά συνέπεια, τα
τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα αρκετές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο
ψυχολογικό κεφάλαιο με σκοπό την ανάπτυξη του. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του
ψυχολογικού κεφαλαίου έχει επιχειρηθεί μέσα από σύντομες και εστιασμένες
παρεμβάσεις στους εργαζομένους διαφόρων κλάδων και εργασιών και προσφάτως
σε φοιτητές πανεπιστημίου (e.g., Brett C Luthans et al., 2013; F. Luthans et al.,
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2010). Τόσο η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στο χώρο εργασίας όσο και
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον στέφθηκε με επιτυχία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις
τα άτομα που έλαβαν εκπαίδευση στις διαστάσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση σε αυτό. Από την άλλη μεριά, οι
συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου που δέχθηκαν μια διαφορετική εκπαίδευση,
δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση σε αυτό.
Ομοίως, θεωρούμε ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα
πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Τα άτομα που αναζητούν εργασία βρίσκονται
υπό μία έννοια μεταξύ των φοιτητών που ακόμη σπουδάζουν και των ατόμων που
δουλεύουν, καθώς κάποιος ψάχνει για δουλειά είτε όταν τελειώσει τις σπουδές του
είτε όταν χάσει την εργασία του και σε κάποιες περιπτώσεις όταν επιθυμεί να
αλλάξει εργασία. Η ανεργία και κατά συνέπεια η αναζήτηση εργασίας είναι μια
ιδιαιτέρως στρεσογόνα διαδικασία κατά την οποία η ανάπτυξη ενός θετικού
ψυχολογικού πόρου μόνο ευεργετικά αποτελέσματα αναμένεται να φέρει.
Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν διάφορες
έρευνες που έχουν εξετάσει μέχρι τώρα το ρόλο της παρέμβασης εκπαίδευσης στις
δεξιότητες αναζήτησης εργασίας με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών εύρεσης
εργασίας, χωρίς όμως την προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας. Ωστόσο αρκετές
είναι οι προτάσεις για την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου των εργαζομένων
που έχασαν τη δουλειά τους ώστε να βελτιώνεται η ψυχολογική τους κατάσταση
και αυτή να συνεχίζει να τους κινητοποιεί στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας
(e.g., Chen & Lim, 2012).
Δεδομένου ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει αναγνωριστεί ως μια θετική
εννοιολογική κατασκευή που επιδρά θετικά σε στάσεις και συμπεριφορές,
θεωρούμε ότι η ανάπτυξή του μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που ψάχνουν για
δουλειά να αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
και να συνεχίσουν να «δεσμεύονται» σε αυτή. Επομένως, θα εξετάσουμε καταρχάς,
αν είναι εφικτή η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας ακολουθώντας τον πειραματικό σχεδιασμό της παρέμβασης
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εκπαίδευσης στο ψυχολογικό κεφάλαιο (Psycap Intervention) των Luthans et al.
(2007).

Υπόθεση 1: Οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα (PsyCap-training) θα έχουν
υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου από ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα
ελέγχου (workshop) μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση.

Ο λόγος που κέρδισε την προσοχή μας το ψυχολογικό κεφαλαίο δεν είναι μόνο η
ανάπτυξη του σε ένα καινούριο πλαίσιο που δεν είχε μελετηθεί ποτέ πριν. Είναι και
τα οφέλη που έχει βρεθεί ως σήμερα να προσφέρει το ψυχολογικό κεφάλαιο στον
εργασιακό και ακαδημαϊκό χώρο. Το ψυχολογικό κεφάλαιο συνιστά μια θετική
ψυχολογική κατάσταση που βοηθά από τη μία τους εργαζομένους να
καταπολεμήσουν τις δυσλειτουργικές συνέπειες του άγχους και να μην
παρουσιάζουν εργασιακό κυνισμό και προθέσεις για αλλαγή εργασίας, και από την
άλλη, να επιδεικνύουν εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση και
ψυχολογική ευεξία (Avey et al., 2011). Μάλιστα, το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει
βρεθεί να σχετίζεται θετικά με την απόδοση του ατόμου (e.g., Brett Carl Luthans et
al., 2012; F. Luthans et al., 2005) ενώ η εκπαίδευση σε αυτό υποστηρίζεται ότι
οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση στην εργασία (F. Luthans et al., 2010). Η εργασία
του ατόμου αποτελεί ένα σύνθετο έργο, μια περίπλοκη διαδικασία, την οποία
φαίνεται να ευνοεί το ψυχολογικό κεφάλαιο. Εφόσον και η αναζήτηση εργασίας
συνιστά μια σύνθετη - περίπλοκη διαδικασία (Barber et al., 1994; Saks, 2006),
αναμένουμε ότι τα άτομα τα οποία θα εκπαιδευτούν στο ψυχολογικό κεφάλαιο θα
έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία σε σχέση με τα άτομα που δε
θα έχουν λάβει την εκπαίδευση.

Υπόθεση 2: Τα άτομα που συμμετείχαν στην εκπαίδευση του ψυχολογικού
κεφαλαίου (PsyCap-training) είναι πιο πιθανό να βρουν εργασία από ότι τα άτομα
που δεν έλαβαν εκπαίδευση.
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Όσον αφορά τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με την αναζήτηση εργασίας,
μετά βίας υπάρχουν προηγούμενες εμπειρικές μελέτες που την εξετάζουν. Σχετικά
περισσότερη έρευνα υπάρχει γύρω από τις επιμέρους διαστάσεις του ψυχολογικού
κεφαλαίου (π.χ. αυτεπάρκεια, ανθεκτικότητα, κτλ.) ως μεμονωμένες εννοιολογικές
κατασκευές, και την αναζήτηση εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί για
παράδειγμα στο ρόλο της αυτεπάρκειας στην αναζήτηση εργασίας και πιο
συγκεκριμένα στη σχέση που φαίνεται να έχει αυτή με τα θετικά αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (e.g., R. Kanfer et al., 2001; Saks, 2006). Επίσης, η
ανθεκτικότητα έχει βρεθεί να μειώνει την πιθανότητα κατάθλιψης και να οδηγεί τα
άτομα να επιμένουν στην αναζήτησή τους παρά τις όποιες δυσκολίες φέρει η
διαδικασία αναζήτησης εργασίας (Moorhouse & Caltabiano, 2007). Ομοίως, η
αισιοδοξία βρέθηκε στη μετα-ανάλυση των Kanfer et al. (2001) να επηρεάζει τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, πρόσφατα άρχισαν να διακρίνονται
και τα οφέλη του ψυχολογικού κεφαλαίου ως ενιαίο εννοιολογικό κατασκεύασμα
που συντίθεται από τα παραπάνω στην αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με τους
Chen & Lim (2012), τα άτομα που έχουν ψυχολογικό κεφάλαιο τείνουν να θεωρούν
τους εαυτούς τους ικανούς να βρουν μια εργασία αντάξια των προσόντων τους, να
αναζητούν βοήθεια γύρω από την αναζήτηση εργασίας και να επιδεικνύουν
εντονότερη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Αναμένουμε λοιπόν ότι μια θετική
ψυχολογική κατάσταση ή αλλιώς μια θετική ψυχική διάθεση / σκέψη όπως το
ψυχολογικό κεφάλαιο θα επηρεάζει όχι μόνο τις ενέργειες και συμπεριφορές στο
χώρο εργασίας αλλά και αυτές που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας
(συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, προσπάθεια αναζήτησης εργασίας).

Υπόθεση 3: Το ψυχολογικό κεφάλαιο σχετίζεται θετικά (α) με την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας και (β) τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας.

Επιπλέον, όπως έχει συζητηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, δεν υπάρχει μέχρι
σήμερα δημοσιευμένη έρευνα που να εξετάζει την αναπτυξιακή πτυχή του
ψυχολογικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Σκοπός της
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παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει μεταξύ άλλων, κατά πόσον η εκπαιδευτική
παρέμβαση επηρέασε τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας των ατόμων και
ακολούθως τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (έμμεση
επίδραση). Ειδικότερα, τα άτομα που διαθέτουν ψυχολογικό κεφάλαιο πρώτον
έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι θα αναλάβουν έργα και θα κάνουν την
απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να πετύχουν σε αυτά, δεύτερον θεωρούν ότι θα
πετυχαίνουν όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον, τρίτον επιμένουν γύρω από
τους στόχους τους και αλλάζουν την πορεία τους αν χρειαστεί προκειμένου να τους
πετύχουν

ενώ

συνεχίζουν και τέλος ανακάμπτουν

όταν παρουσιάζονται

προβλήματα ώστε να επιτύχουν το σκοπό τους (F. Luthans et al., 2006). Ομοίως, τα
άτομα που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας και έχουν υψηλά επίπεδα
ψυχολογικού κεφαλαίου, είναι πιθανόν να έχουν αυτοπεποίθηση για τις δεξιότητες
και τις ικανότητες τους να αποδώσουν στη μελλοντική τους εργασία, να είναι
αισιόδοξα για τις πιθανότητες να βρουν νέα εργασία, να είναι ικανά να βρουν
εναλλακτικά μονοπάτια να πετύχουν τους στόχους τους για εύρεση εργασίας αλλά
και ανθεκτικά στις αντιξοότητες που ενέχει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας
(Chen & Lim, 2012). Επομένως, το να έχει κάποιος αυτή τη θετική ψυχική διάθεση
(positive state of mind) τον παρακινεί να αναζητήσει εργασία παρά τα εμπόδια ή
προβλήματα που μπορεί να συναντήσει. Σε αντίθεση με κάποιον που δε διαθέτει
ψυχολογικό κεφάλαιο και είναι πιθανόν να είναι απαισιόδοξος, να μην έχει
εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους, να μην είναι ανθεκτικός στις αντιξοότητες και να
μην μπορεί να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει τους στόχους τους
σχετικά με την ανεύρεση εργασίας. Δεδομένου ότι η αναζήτηση εργασίας είναι μια
περίπλοκη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εμπόδια, αποτυχίες και
αντιξοότητες είναι συνηθισμένες, καθώς τα άτομα που αναζητούν εργασία σχεδόν
αναπόφευκτα έχουν να κάνουν με απορρίψεις από πιθανούς εργοδότες,
αναμένεται ότι η εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο (Psycap training) θα οδηγεί
σε περισσότερες μελλοντικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας τα άτομα που
συμμετείχαν σε αυτήν από ότι τα άτομα που δεν έλαβαν εκπαίδευση (control
group-survey).
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Υπόθεση 4: Η εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο οδηγεί σε εντονότερη (α)
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και (β) συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας από
ότι η εκπαίδευση στις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας (workshop).

7.2 Υποθέσεις Διαδικασίας Αναζήτησης Εργασίας

Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και τους παράγοντες που προβλέπουν τα
αποτελέσματα αυτής. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, το
σημαντικό ρόλο της προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών στην επιτυχία της
αναζήτησης εργασίας και της καριέρας γενικότερα έχει εξετάσει και τονίσει ένας
μεγάλος αριθμός μελετών. Ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές βρίσκεται η
προνοητική προσωπικότητα και η κύρια αυτοαξιολόγηση.
Η σχέση της προνοητικής προσωπικότητας με τις συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας υποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η προνοητικότητα
στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, η
προνοητική προσωπικότητα έχει βρεθεί να συσχετίζεται με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας (π.χ. ένταση αναζήτησης εργασίας, προπαρασκευαστική
αναζήτηση

εργασίας),

με

σημαντικούς

προγνωστικούς

παράγοντες

της

συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας (π.χ. σχεδιασμός καριέρας, αυτεπάρκεια κατά
την αναζήτηση εργασίας) αλλά και να επηρεάζει την επιτυχία της αναζήτησης
εργασίας (π.χ. λιγότερος χρόνος απόκτησης εργασίας) (e.g., D. Brown et al., 2006;
Frese et al., 1997; Fuller & Marler, 2009). Επομένως, τα άτομα που αναζητούν
εργασία και διαθέτουν προνοητική προσωπικότητα, έχουν δηλαδή μια σταθερή
τάση να δείχνουν προσωπική πρωτοβουλία και να κάνουν τα πράγματα να
συμβούν, τείνουν να δεσμεύονται περισσότερο συχνά σε συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και κατά συνέπεια να έχουν καλύτερα αποτελέσματα κατά
την αναζήτηση τους. Αντιθέτως, τα άτομα που δε διαθέτουν προνοητική
προσωπικότητα και προσαρμόζονται παθητικά ή απλώς αντιδρούν στις αλλαγές του
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περιβάλλοντος,

αναμένεται

να

δεσμεύονται

σε

μικρότερο

βαθμό

στις

συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας.
Η παρούσα έρευνα, ως γνωστόν, έχει ως σκοπό να εξετάσει το ρόλο των ατομικών
διαφορών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας σε σχέση με το ψυχολογικό
κεφάλαιο. Οπότε δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τη σχέση των ατομικών
διαφορών που μας ενδιαφέρουν με το ψυχολογικό κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, η
προνοητική προσωπικότητα βρέθηκε να προβλέπει το ψυχολογικό κεφάλαιο ενώ
εξετάστηκε ως μέρος των ατομικών διαφορών, οι οποίες ήταν ο πιο ισχυρότερος
προγνωστικός παράγοντας του ψυχολογικού κεφαλαίου, σε σχέση με τις
δημογραφικές μεταβλητές και την ηγεσία (Avey, 2014). Υποστηρίζεται λοιπόν ότι τα
υψηλότερα επίπεδα προνοητικής προσωπικότητας οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα
ψυχολογικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που η προνοητική προσωπικότητα έχει
αναγνωριστεί ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας τόσο των συμπεριφορών
αναζήτησης εργασίας όσο και του ψυχολογικού κεφαλαίου, θεωρούμε ότι θα
επιδρά έμμεσα στις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Με άλλα λόγια, τα άτομα
που αναζητούν εργασία και έχουν ισχυρή προνοητική προσωπικότητα αναμένεται
να έχουν ισχυρό ψυχολογικό κεφάλαιο και μέσω αυτού να παρακινούνται να
αναζητούν εργασία παρά τα εμπόδια ή προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν,
επιδεικνύοντας έτσι εντονότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας.

Υπόθεση 5: Η προνοητική προσωπικότητα σχετίζεται θετικά με το ψυχολογικό
κεφάλαιο.
Υπόθεση 6: Η προνοητική προσωπικότητα επιδρά μέσω του ψυχολογικού
κεφαλαίου (έμμεσα) στη (α) προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και (β) συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας.

Ομοίως, η κύρια αυτό-αξιολόγηση φαίνεται να είναι ένας ακόμη σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Προηγούμενες
εμπειρικές έρευνες υποστηρίζουν τη θετική σχέση της κύριας αυτοαξιολόγησης με
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τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας και με έναν αριθμό θετικών εργασιακών
αποτελεσμάτων, όπως η επιτυχία καριέρας (e.g., R. Kanfer et al., 2001; CR Wanberg
et al., 2005). Οπότε, τα άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν υψηλή θετική
αυτό-αντίληψη αναμένεται να επιμένουν περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας
και να συνεχίζουν να ψάχνουν για δουλειά παρά τις πιθανές απορρίψεις που
αντιμετωπίζουν.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η εξέταση των συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας μόνο από την πλευρά των «χαρακτηριστικών προδιάθεσης» των ατόμων,
δεν είναι αρκετή. Σε μια χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία, όπως είναι η
αναζήτηση εργασίας, είναι σημαντικό να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες,
κοινωνικοί, ψυχολογικοί κτλ, που μπορεί να επηρεάσουν τη διεξαγωγή της. Στα
πλαίσια αυτά θελήσαμε να ελέγξουμε τη σχέση της κύριας αυτοαξιολόγησης με το
ψυχολογικό κεφάλαιο και τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Η κύρια
αυτοαξιολόγηση έχει βρεθεί να προβλέπει θετικά το ψυχολογικό κεφάλαιο. Όταν
εξετάστηκε μεταξύ άλλων ατομικών διαφορών, όπως η απόσταση δύναμης, η
αποφυγή αβεβαιότητας και ο κολλεκτιβισμός, η κύρια αυτό-αξιολόγηση βρέθηκε να
προβλέπει σε μεγαλύτερο βαθμό το ψυχολογικό κεφάλαιο από τις υπόλοιπες
μεταβλητές (Avey, 2014). Επομένως, τα άτομα που διαθέτουν προνοητική
προσωπικότητα και κύρια-αυτοαξιολόγηση αναμένεται να έχουν υψηλότερα
επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου. Επιπλέον, οι κύριες αυτό-αξιολογήσεις έχουν
βρεθεί να έχουν έμμεση θετική επίδραση στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας
μέσω της στάσης και της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας (Van Hoye et al., 2014).
Οπότε θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε και την έμμεση επίδραση της κύριας
αυτοαξιολόγησης στις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, μέσω του ψυχολογικού
κεφαλαίου.
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν υψηλή
κύρια αυτοαξιολόγηση τείνουν να έχουν υψηλότερη αυτεπάρκεια κατά την
αναζήτηση εργασίας καθώς είναι περισσότερο θετικά ως άτομα, έχουν πίστη στον
εαυτό τους και τις ενέργειες τους και περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας μέσω της στάσης και της πρόθεσης τους για αναζήτηση εργασίας (Van
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Hoye et al., 2014). Ομοίως, θεωρούμε ότι τα άτομα που κάνουν θετικές εκτιμήσεις
για την αξία τους και τις ικανότητες τους θα έχουν υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο και
περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Αναμένουμε λοιπόν την κύρια
αυτό-αξιολόγηση να επηρεάζει τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου αλλά και τα
επίπεδα συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας μέσω αυτού.

Υπόθεση 7: Η κύρια αυτοαξιολόγηση σχετίζεται θετικά με το ψυχολογικό κεφάλαιο.
Υπόθεση 8: Η κύρια αυτοαξιολόγηση επιδρά (μέσω του ψυχολογικού κεφαλαίου)
έμμεσα στη (α) προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και (β) συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας.

7.3 Υποθέσεις Αποτελεσμάτων Αναζήτησης Εργασίας

Εκτός από τους προγνωστκούς παράγοντες της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, η
παρούσα έρευνα εξετάζει και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης.
Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας αποτελούν τα αποτελέσματα που αφορούν
στην εργασία (employment outcomes), και συγκεκριμένα η εύρεση εργασίας
(employment status) και τα αποτελέσματα που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας
(job search outcomes), όπως ο αριθμός συνεντεύξεων και ο αριθμός προσφορών
εργασίας. Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
παίζουν τα χαρακτηριστικά της αναζήτησης του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της
έντασης και προσπάθειας αναζήτησης εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας προβλέπουν θετικά τα
αποτελέσματα της εργασίας (employment outcomes), με την ενεργή αναζήτηση
εργασίας

να

είναι

πιο

ισχυρός

προγνωστικός

παράγοντας

από

ότι

η

προπαρασκευαστική αναζήτηση εργασίας (G Blau, 1993; Saks, 2006; Saks &
Ashforth, 1999, 2000). Εκτός από τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, και η
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας έχει βρεθεί να σχετίζεται σημαντικά και μάλιστα
θετικά με την εύρεση εργασίας (R. Kanfer et al., 2001). Μάλιστα, όπως έχει
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αναφερθεί και παραπάνω, προηγούμενες εμπειρικές έρευνες γύρω από την έντασηπροσπάθεια αναζήτησης εργασίας υποστηρίζουν ότι τα άτομα που αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στην αναζήτησή τους βρίσκουν δουλειά
γρηγορότερα (Wanberg et al., 2002; CR Wanberg et al., 2000). Ενώ θετική σχέση
υπάρχει ανάμεσα στην ένταση / συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας και τον αριθμό
των συνεντεύξεων και των προσφορών εργασίας που λαμβάνει το άτομο (e.g., D.
Brown et al., 2006; Liu, Wang, et al., 2014; Saks, 2006). Όσον αφορά στη σχέση της
προσπάθειας αναζήτησης εργασίας και τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο χρόνος, η ενέργεια και η προσπάθεια που
αφιερώνει κανείς στην αναζήτηση του συσχετίζεται θετικά με τον αριθμό
προσφορών εργασίας (e.g., Sun et al., 2013). Αναμένεται λοιπόν ότι όσες
περισσότερες ενέργειες αναζήτησης εργασίας κάνει το άτομο και όση περισσότερη
προσπάθεια και χρόνο αφιερώνει στην αναζήτησή του, τόσες περισσότερες
προτάσεις για συνέντευξη και εργασία θα έχει και τόσο πιθανότερο είναι να βρει
δουλειά.

Υπόθεση 9: Η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας σχετίζεται θετικά (α) με τον αριθμό
των συνεντεύξεων, (β) τον αριθμό των προσφορών εργασίας, και (γ) την εύρεση
εργασίας.
Υπόθεση 10: Η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σχετίζεται θετικά (α) με τον
αριθμό των συνεντεύξεων, (β) τον αριθμό των προσφορών εργασίας, και (γ) την
εύρεση εργασίας.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και εύρεσης εργασίας
δε φαίνεται να είναι τόσο άμεση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια εξελισσόμενη
διαδικασία κατά την οποία οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας προβλέπουν τις
συνεντεύξεις εργασίας, οι συνεντεύξεις για εργασία προβλέπουν τις προτάσεις
συνεργασίας και οι προτάσεις εργασίας την εύρεση εργασίας (e.g., Saks, 2006;
Daniel B Turban et al., 2013). Με άλλα λόγια, για να λάβουν τα άτομα που
αναζητούν εργασία μια προσφορά εργασίας, πρέπει να περάσουν επιτυχώς από τα
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νωρίτερα στάδια της διαδικασίας, όπως είναι οι συνεντεύξεις επιλογής
προσωπικού. Ενώ για να αποκτήσουν εργασία, πρέπει να προηγηθεί η πρόταση /
προσφορά εργασίας την οποία κάνει ο μελλοντικός εργοδότης. Αναμένεται λοιπόν
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συνεντεύξεων θα οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό
προσφορών εργασίας και ότι ο μεγαλύτερος αριθμός προσφορών εργασίας θα
οδηγεί στην εύρεση εργασίας. Τέλος, θα ελέγξουμε αν στη σχέση μεταξύ των
συνεντεύξεων και της εύρεσης εργασίας μεσολαβούν οι προσφορές εργασίας
(mediation).

Υπόθεση 11: Ο αριθμός των συνεντεύξεων σχετίζεται θετικά (α) με τον αριθμό των
προσφορών εργασίας και (β) την εύρεση εργασίας.
Υπόθεση 12: Ο αριθμός των προσφορών εργασίας σχετίζεται θετικά με την εύρεση
εργασίας.
Υπόθεση 13: Ο αριθμός των προσφορών εργασίας διαμεσολαβεί στη σχέση του
αριθμού συνεντεύξεων και της εύρεσης εργασίας.
Υπόθεση 14: Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας (αριθμός συνεντεύξεων
και προσφορών) διαμεσολαβούν στη σχέση των συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας (συμπεριφορά και προσπάθεια αναζήτησης εργασίας) και της εύρεσης
εργασίας.

Στα ίδια πλαίσια, θεωρούμε χρήσιμο να εξετάσουμε αν το ψυχολογικό κεφάλαιο
επιδρά έμμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, το
ψυχολογικό κεφάλαιο έχει βρεθεί να σχετίζεται με τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας και η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας έχει βρεθεί να προβλέπει τα
αποτελέσματα της όλης διαδικασίας (αριθμός συνεντεύξεων, αριθμός προσφορών,
εύρεση εργασίας). Επομένως, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει έμμεση
επίδραση, δηλαδή αν μέσω των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας το
ψυχολογικό κεφάλαιο προβλέπει τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. Άλλωστε
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η ένταση / συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας είναι αντιπροσωπευτικά μέτρα της
πιθανότητας να βρει το άτομο εργασία (G Blau, 1994).

Υπόθεση 15: Το ψυχολογικό κεφάλαιο επιδρά έμμεσα στα αποτελέσματα
αναζήτησης εργασίας (αριθμός συνεντεύξεων, αριθμός προσφορών, εύρεση
εργασίας) μέσω των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας, συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας).
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Κεφάλαιο 8: Μεθοδολογία Έρευνας
Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να επεξηγήσει πλήρως τα ζητήματα που
αφορούν στη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου οι
ερευνητικές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και οι
οποίες προέκυψαν από τη θεωρητική ανάλυση, να βρουν εμπειρική υποστήριξη.
Ειδικότερα, στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται τα εξής. Πρώτον, τα
ερευνητικά εργαλεία (research instruments) που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή τα
ερωτηματολόγια και οι κλίμακες μέτρησης (scales) για τις έννοιες που
περιλαμβάνονται στο θεωρητικό μοντέλο. Δεύτερον, η μέθοδος συλλογής των
δεδομένων και η μέθοδος δειγματοληψίας, και τρίτον, η αναλυτική προσέγγιση που
επιλέχθηκε προκειμένου τα συλλεχθέντα δεδομένα να αναλυθούν με τις πλέον
κατάλληλες και αποτελεσματικές στατιστικές τεχνικές.

8.1 Ερευνητικά Εργαλεία – Ερωτηματολόγια
Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων με τη μέθοδο
του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτηματολόγια (βλ:
Παράρτημα Α), καθώς, όπως θα δούμε παρακάτω, η έρευνα διεξάχθηκε σε τρεις
φάσεις. Για την αποτελεσματικότερη και συντομότερη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μορφή ερωτηματολογίου “paper-pencil” αλλά και
ηλεκτρονικές μέθοδοι συλλογής στοιχείων μέσω του “google docs”.
Το πρώτο ερωτηματολόγιο (βλ: Παράρτημα Α) αποτελούνταν από 64 ερωτήσεις και
είχε ως αντικείμενο τη μελέτη των ατομικών διαφορών, των συμπεριφορών και της
θετικής ψυχολογικής κατάστασης κατά την αναζήτηση εργασίας. Συμπληρώθηκε,
μία φορά, σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες στις δύο εκπαιδεύσεις
(treatment & control group-workshop), οι οποίες θα συζητηθούν παρακάτω, και
ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (control group-survey). Το
δεύτερο ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Α) αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις μόνο,
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καθώς σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση της εκπαίδευσης στο ψυχολογικό
κεφάλαιο. Αυτό συμπληρώθηκε μόνο σε έντυπη μορφή καθώς δόθηκε στους
συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης (treatment & control groupworkshop). Το τρίτο ερωτηματολόγιο (βλ: Παράρτημα Α) περιείχε 21 ερωτήσεις και
συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες στο treatment και control group-survey
ηλεκτρονικά, στέλνοντας το αντίστοιχο link στο email με το οποίο μας είχαν
προμηθεύσει οι ίδιοι κατά την πρώτη φάση της έρευνας. Αντικείμενο του
τελευταίου ερωτηματολογίου ήταν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας αλλά και οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας.
Επιπλέον, για να είναι τα αποτελέσματα μας όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά,
θέσαμε στο δείγμα μας τον εξής περιορισμό. Οι συμμετέχοντες έπρεπε κατά την
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας να αναζητούν ενεργά εργασία.
Σε αυτό το σημείο, αρμόζει να αναφερθεί πως όλα τα «εργαλεία μέτρησης»
βασίστηκαν σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
συλλογής των στοιχείων τηρήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες εχεμύθειας.
Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε δημοσιεύθηκε ή
χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς πλην από αυτούς που εξυπηρετούσαν την
ερευνητική ομάδα.

8.2 Διαδικασία Εκπαιδευτικής Παρέμβασης
Προκειμένου να εξετάσουμε αν το Ψυχολογικό Κεφάλαιο μπορεί να αναπτυχθεί στο
πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας μέσα από μια εκπαιδευτική παρέμβαση,
ακολουθήσαμε τον πριν-μετά πειραματικό σχεδιασμό (pre-post-test experimental
design). Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήσαμε το
πρόσφατα επικυρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης στο Ψυχολογικό Κεφάλαιο, το
Psychological Capital Intervention (PCI) training model των Luthans et al. (2007).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ερευνητές ανέπτυξαν το μοντέλο εκπαίδευσης
PCI με σκοπό να αυξήσουν τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου σε
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εργαζόμενους, για τη βελτίωση της απόδοσής τους στον εργασιακό χώρο. Εφόσον
αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση εργασίας και συγκεκριμένα η
καλύτερη επίδοση σε αυτή, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθεί η εστίαση της
εκπαίδευσης ώστε τα παραδείγματα που θα δίνονταν στους συμμετέχοντες να είναι
σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και ευεργετικά ως προς αυτήν. Για
παράδειγμα, αντί να ζητάμε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν στόχους
σχετικούς με την εργασία τους, όπως έκαναν οι Luthans et al. (2007), ζητήσαμε να
αναγνωρίσουν σημαντικούς για εκείνους στόχους που να σχετίζονται με την
αναζήτηση

εργασίας.

Ομοίως,

αντί

των

εργασιακών

περιορισμών

που

αντιμετωπίζουν συνήθως οι εργαζόμενοι και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το PCI
training model, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να σκεφτούν
προβλήματα και εμπόδια σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και να
σχεδιάσουν πως θα τα αποφύγουν.
Όσον αφορά στη διεξαγωγή της εκπαίδευσης αυτή είχε ως εξής. Καταρχήν, το
PsyCap-training αποτελούνταν από δύο θεματικές ενότητες διάρκειας τριών ωρών η
καθεμία, με μια μέρα κενή μεταξύ τους. Εκπαιδευτής ορίστηκε ο διεκπεραιωτής της
έρευνας και συγγραφέας της μελέτης, καθώς είχε πλήρη επίγνωση του σκοπού της
έρευνας αλλά και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα επιλογής προσωπικού. Η
πρώτη

θεματική

ενότητα

αφορούσε

σε

τεχνικές

σύνταξης

βιογραφικού

σημειώματος, αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης στην αγορά εργασίας, ενώ η
δεύτερη αφορούσε στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την αναγνώριση δεξιοτήτων
και την εστίαση σε θετικά ερεθίσματα - σκέψεις. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα σε 18
βδομάδες από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014, σε ομάδες
των 10 με 20 ατόμων.

8.3 Δείγμα & Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άτομα που αναζητούσαν εργασία και
προέρχονταν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και από ένα από τα μεγαλύτερα on-line recruitment sites της χώρας, το
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Skywalker.gr. Έχοντας αναρτήσει ανακοινώσεις στα παραπάνω μέσα, στο Γραφείο
Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για παρακολούθηση
εκπαίδευσης στην αναζήτηση εργασίας και στο Skywalker.gr για συμμετοχή σε
έρευνα σχετική με την αναζήτηση εργασίας, δημιουργήθηκε η πειραματική ομάδα
(treatment group) και η ομάδα έλεγχου (control group-survey) αντιστοίχως.
Μάλιστα, δημιουργήθηκε άλλη μια ομάδα ελέγχου (control group-workshop)
προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα το μέγεθος της επίδρασης (effect size) του
PsyCap training στην πειραματική ομάδα. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το γκρουπ
παρακολούθησαν ένα workshop που διεξήχθη στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση ήταν προσανατολισμένη σε
δεξιότητες αναζήτησης εργασίας (πχ συνέντευξη επιλογής προσωπικού, δημιουργία
linkedin profile, κτλ), χωρίς όμως την «οπτική» της θετικής ψυχολογίας.
Συνοψίζοντας δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες για τις ανάγκες της έρευνας. Για την
εξέταση της εκπαιδευτικής παρέμβασης χρησιμοποιήσαμε την πειραματική ομάδα
που έλαβε την εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο και την ομάδα ελέγχου
(workshop) η οποία έλαβε μια διαφορετική εκπαίδευση, ακολουθώντας
προηγούμενες εμπειρικές έρευνες, σχετικές με την ανάπτυξη του ψυχολογικού
κεφαλαίου (e.g., Brett C Luthans et al., 2013; F. Luthans et al., 2006). Ενώ για τη
μελέτη του ρόλου της επίδρασης της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη διαδικασία
αναζήτησης

εργασίας

ακολουθήσαμε

τον

πειραματικό

σχεδιασμό

του

προγράμματος JOBS (R.D. Caplan et al., 1989), όπου η πειραματική ομάδα λαμβάνει
την εκπαίδευση και η ομάδα ελέγχου (survey) δε λαμβάνει καμία εκπαίδευση, ώστε
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας μετά το
πέρας κάποιων μηνών.

8.3.1 Συλλογή Δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων έγινε σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία. Καταρχάς, στο
χρονικό σημείο T0, οι συμμετέχοντες και στα τρία γκρουπ συμπλήρωσαν το πρώτο
ερωτηματολόγιο το οποίο μετρούσε το ψυχολογικό κεφάλαιο, την προνοητική
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προσωπικότητα, την κύρια αυτό-αξιολόγηση, τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας, την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και τέλος, κάποια δημογραφικά
στοιχεία όπως το γένος, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η χρονική περίοδος
αναζήτησης εργασίας κτλ.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στο treatment group και στο control group
(workshop) συμπλήρωσαν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Έτσι, στο χρονικό σημείο T1, τα άτομα που
συμμετείχαν στις δύο παραπάνω συνθήκες συμπλήρωσαν για δεύτερη φορά το
ερωτηματολόγιο του ψυχολογικού κεφαλαίου.
Τέλος, θελήσαμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας. Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του PsyCap training για το treatment
group ή τη συμμετοχή στην έρευνα για το control group-survey, οι συμμετέχοντες
έλαβαν ένα on-line ερωτηματολόγιο. Το τελευταίο μετρούσε την προσπάθεια και
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών
ενώ ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τα εξής. Πρώτον, τον αριθμό
των συνεντεύξεων (interviews) που μέχρι τότε είχαν συμμετάσχει και δεύτερον, τον
αριθμό των προσφορών για εργασία (job offers) που είχαν λάβει στο διάστημα των
τριών μηνών. Τέλος, η εύρεση ή μη εργασίας (employment status), διχοτομική
μεταβλητή, αξιολογήθηκε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ ρωτώντας τους συμμετέχοντες εάν δέχτηκαν
κάποια από τις προσφορές για εργασία που είχαν. Σε γενικές γραμμές
χρησιμοποιήσαμε σταθμισμένες μετρήσεις, οι οποίες όπως φαίνεται παρακάτω
έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες ενώ τα άλφα είναι σε αποδεκτά
επίπεδα.

8.3.2 Χαρακτηριστικά Δείγματος

Οι συμμετέχοντες (N= 284) στην πειραματική ομάδα (treatment group) έλαβαν
εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Από
τα 284 άτομα που παρακολούθησαν την πρώτη εκπαιδευτική ενότητα, τα 237
παρακολούθησαν και τη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα, σημειώνοντας μια απώλεια
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της τάξεως 16,55%.
εκπαιδευτική

Τα άτομα που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην

παρέμβαση

στο

ψυχολογικό

κεφάλαιο

(PsyCap

training)

παρακολουθώντας και τις δύο εκπαιδευτικές ενότητες, κλήθηκαν τρεις μήνες μετά,
να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας. Από αυτά, τα 220 άτομα απάντησαν και στην τελική φάση
της έρευνας σημειώνοντας μια απώλεια της τάξεως 7,17%. Επομένως, η
πειραματική ομάδα, χάνοντας ένα ποσοστό 22,55% καθ’ όλη τη διάρκεια της
έρευνας, μας έδωσε ένα δείγμα Ν=220 ατόμων.
Από την άλλη μεριά, οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (control group-survey)
δεν έλαβαν κάποια εκπαίδευση. Συμμετείχαν εθελοντικά σε έρευνα σχετικά με τον
ρόλο των θετικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών στην αναζήτηση εργασίας. Το
πρώτο ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπλήρωσαν 710 άτομα. Το σύνολο των
ατόμων σε αυτή τη συνθήκη ελέγχου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της
δεύτερης και τελευταίας φάσης της έρευνας ανήλθε στα 447 άτομα, σημειώνοντας
μια απώλεια της τάξεως 37%. Τέλος, στο control group-workshop που
δημιουργήθηκε για να ελέγξουμε την επίδραση του psycap-training, συμμετείχαν
141 άτομα. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την ομάδα ελέγχου συμπλήρωσαν το πρώτο
ερωτηματολόγιο της έρευνας πριν λάβουν την εκπαίδευση, ενώ αμέσως μετά την
εκπαίδευση συμπλήρωσαν για δεύτερη φορά το ερωτηματολόγιο του ψυχολογικού
κεφαλαίου ώστε να εκτιμηθεί το pre-post Psychological Capital.
Το δείγμα μας λοιπόν, ανήλθε συνολικά, στα 808 άτομα. Το 63% του δείγματος ήταν
γυναίκες και το 37% άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους (βλ. Πίνακα 1) ανέρχεται
στα 30.6 έτη (SD = 8.07), με το μεγαλύτερο ποσοστό (41,5%) των συμμετεχόντων να
είναι 25-31 ετών.
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Πίνακας 1: Ηλικία Συμμετεχόντων
Ηλικίες

Συχνότητα

Σχετικές

% Eπί του

Αθροιστικές Συχνότητες

Συχνότητες

συνόλου των

(%)

(%)

έγκυρων
απαντήσεων

18-24

187

23,1

23,2

23,2

25-31

335

41,5

41,5

64,7

32-38

159

19,7

19,7

84,4

39-45

77

9,5

9,5

93,9

46-51

24

3,0

3,0

96,9

52-58

25

3,1

3,1

100,0

807

99,9

100,0

1

,1

Σύνολο
Ελλείπουσες Τιμές

Επιπλέον το 19.6% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν απόφοιτοι Λυκείου, το
52.7% απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, ενώ το 27.7% κατείχε τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Όσον αφορά στην εργασιακή εμπειρία, το 50% του δείγματος δηλώνει ότι η
εργασιακή του εμπειρία ανέρχεται στους 18 μήνες. Τέλος, περίπου το 46% των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι αναζητούσε εργασία όταν διεξαγόταν η έρευνα (βλ.
Πίνακα 2), για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με το 54% του δείγματος
να συγκεντρώνεται στην περίοδο αναζήτησης εργασίας μέχρι 6 μήνες.

Πίνακας 2: Περίοδος Αναζήτησης Εργασίας
Συχνότητα

Σχετικές

% επί του

Αθροιστικές

Συχνότητες

συνόλου των

Συχνότητες (%)

(%)

έγκυρων
απαντήσεων

Μήνες

Ελλείπουσες

0

31

3,8

3,9

3,9

<3

187

23,1

23,4

27,3

3-6

217

26,9

27,2

54,4

>6

364

45,0

45,6

100,0

Σύνολο

799

98,9

100,0

9

1,1

808

100,0

Τιμές
Σύνολα
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8.4 Κλίμακες Μέτρησης

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι κλίμακες μέτρησης (scales) που
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των εννοιών που περιλαμβάνονται στο
θεωρητικό μοντέλο της έρευνας και οι δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach's alpha).

Προνοητική Προσωπικότητα (Proactive Personality)
Η προνοητική προσωπικότητα μετρήθηκε μέσω της κλίμακας proactive personality
των Bateman και Crant (1993). Η κλίμακα της προνοητικής προσωπικότητας ή
προνοητικότητας αποτελείται από δέκα φράσεις. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να δηλώσουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους σε προτάσεις
όπως «Συνεχώς αναζητώ νέους τρόπους για να βελτιώσω τη ζωή μου», «Μπορώ να
ξεχωρίσω

μία

καλή

ευκαιρία

πολύ

πριν

μπορέσουν

οι

άλλοι»,

κλπ.,

χρησιμοποιώντας την πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (Διαφωνώ=1, Μάλλον
Διαφωνώ=2, Ούτε Συμφωνώ ούτε Διαφωνώ=3, Μάλλον Συμφωνώ=4, Συμφωνώ=5).
Η κλίμακα της προνοητικής προσωπικότητας βρέθηκε να έχει αξιοπιστία α = .84
στην παρούσα έρευνα.

Κύρια Αυτό-αξιολόγηση (Core self-evaluations)
Η Κύρια Αυτό-αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην έρευνα μετρήθηκε μέσω της
κλίμακας των Judge, Erez, Bono και Thoresen (2003). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
απαντήσουν σε 12 προτάσεις μέσω πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert
(Διαφωνώ=1 μέχρι Συμφωνώ=5). Μερικά παραδείγματα αυτών των προτάσεων
είναι: «Είμαι πεπεισμένος ότι λαμβάνω την επιτυχία που δικαιούμαι στη ζωή», «Σε
γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος/η με τον εαυτό μου». Η κλίμακα της κύριας
αυτό-αξιολόγησης βρέθηκε να έχει αξιοπιστία α = .72 στην παρούσα έρευνα.
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Συμπεριφορά Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Behavior)
Προκειμένου

να

αξιολογήσουμε

τη

συμπεριφορά

αναζήτησης

εργασίας

χρησιμοποιήσαμε την αντίστοιχη μέτρηση των Chen & Lim (2012). Πρόκειται για μια
παραλλαγή

της

μέτρησης

της

συμπεριφοράς αναζήτησης

εργασίας

που

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Blau (1993). Οι Chen & Lim (2012)
πρόσθεσαν δύο στοιχεία στην τελευταία κλίμακα και τροποποίησαν κάποια από τα
ήδη υπάρχοντα, προκειμένου οι ερωτήσεις να αντανακλούν καλύτερα τον τρόπο
που διεξάγεται η αναζήτηση εργασίας στη σημερινή εποχή. Για παράδειγμα,
συμπεριέλαβαν τη χρήση του ίντερνετ για αναζήτηση θέσεων εργασίας και την
καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος σε recruitment websites. Επομένως οι
συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν, μέσω μιας
πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert (Διαφωνώ=1 μέχρι Συμφωνώ=5), σε 14
ερωτήσεις για τον τρόπο που αναζητούσαν εργασία τρεις μήνες πριν τη συμμετοχή
τους στην έρευνα. Το ίδιο ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν και στην τρίτη φάση της
έρευνας. Η κλίμακα της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας βρέθηκε να έχει
αξιοπιστία α = .70 στην παρούσα έρευνα.

Προσπάθεια Αναζήτησης Εργασίας (Job Search Effort)
Η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα
γενικής προσπάθειας αναζήτησης εργασίας (general effort job search) του Blau
(1993). Οι ερωτήσεις ήταν τέσσερεις και αφορούσαν στο διάστημα των τελευταίων
τριών μηνών. Μερικές από αυτές είναι: «Ξόδεψα πολύ χρόνο ψάχνοντας για
εναλλακτικές ευκαιρίες εργασίας», «Αφιέρωσα πολύ προσπάθεια στην αναζήτηση
άλλων θέσεων εργασίας», κλπ. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συμφωνία ή
διαφωνία τους στις παραπάνω προτάσεις μέσω πενταβάθμιας κλίμακας τύπου
Likert (Διαφωνώ=1 μέχρι Συμφωνώ=5). Στην ίδια μέτρηση απάντησαν και στην τρίτη
φάση της έρευνας. Η κλίμακα της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας βρέθηκε να
έχει αξιοπιστία α = .80 στην παρούσα έρευνα.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

166

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Αποτελέσματα Αναζήτησης Εργασίας (Job Search & Employment Outcomes)
Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του PsyCap training ή τη συμμετοχή στην έρευνα
(control group-survey), στάλθηκε ένα on-line ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
σε αυτό το σημείο να απαντήσουν στις τρεις ερωτήσεις του Saks (2006) για τον
προσδιορισμό της επιτυχίας της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, για
να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας (job search
outcomes) τους ζητήσαμε, πρώτον, να αναφέρουν τον αριθμό των συνεντεύξεων
(interviews) για εργασία που συμμετείχαν τους τρεις τελευταίους μήνες και
δεύτερον, να αναφέρουν τον αριθμό προτάσεων για εργασία (job offers) που είχαν
λάβει αυτό το διάστημα. Τέλος, για να διαπιστώσουμε αν τα άτομα είχαν βρει
εργασία μέσα στο διάστημα των τριών μηνών (employment outcomes), τους
ζητήσαμε να αναφέρουν αν δέχθηκαν κάποια από τις προτάσεις εργασίας που
έλαβαν ή όχι (διχοτομική μεταβλητή όπου 0=όχι και 1=ναι).

Ψυχολογικό Κεφάλαιο (Psychological Capital)
Η μέτρηση του ψυχολογικού κεφαλαίου έγινε με μια παραλλαγή της ομώνυμης
κλίμακας των F. Luthans, Youssef, et al. (2007). Το ψυχολογικό κεφάλαιο, ως
γνωστόν, μετρά τέσσερις διαστάσεις: την αυτεπάρκεια (self-efficacy), την ελπίδα
(hope), την αισιοδοξία (optimism) και την ανθεκτικότητα (resilience). Ειδικότερα, οι
Chen & Lim (2012) τροποποίησαν την παραπάνω κλίμακα, η οποία έχει αναπτυχτεί
για τη μέτρηση του ψυχολογικού κεφαλαίου των ατόμων που εργάζονται, ώστε να
ταιριάζει στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Για παράδειγμα, πρόσθεσαν
εκφράσεις όπως «στη μελλοντική δουλειά σου» αντί «στην εργασία σου». Πιο
συγκεκριμένα η διάσταση της αυτοαποτελεσματικότητας αξιολογήθηκε με
προτάσεις όπως «Στη μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
εκπροσωπώ το χώρο εργασίας μου σε συναντήσεις με τη διοίκηση». Στις διαστάσεις
της ελπίδας, της αυτεπάρκειας και της αισιοδοξίας, πρόσθεσαν λέξεις όπως
«αναζήτηση εργασίας». Παραδείγματος χάριν, «Υπάρχουν πολλές λύσεις γύρω από
ένα πρόβλημα στην αναζήτηση μου για εργασία» (resilience), «Μπορώ να
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αντεπεξέλθω στις δυσκολίες της αναζήτησης εργασίας επειδή έχω βιώσει δυσκολίες
και στο παρελθόν» (hope), «Βλέπω πάντοτε την καλή όψη των πραγμάτων όσον
αφορά στην αναζήτηση εργασίας» (optimism). Το ψυχολογικό κεφάλαιο μετρήθηκε
σε δύο φάσεις, πριν και μετά την εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας πενταβάθμια
κλίμακα τύπου Likert (Διαφωνώ=1 μέχρι Συμφωνώ=5) (Chen & Lim, 2012). Η
κλίμακα του ψυχολογικού κεφαλαίου βρέθηκε να έχει αξιοπιστία α = .88 στην
παρούσα έρευνα.

8.5 Προπαρασκευαστικοί Έλεγχοι
Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση δεδομένων και τον έλεγχο των υποθέσεων
της έρευνας, κρίνεται σημαντικό να επιδοθούμε σε μια σειρά προπαρασκευαστικών
ελέγχων. Όπως φαίνεται παρακάτω, αρχικά εξετάσαμε τα δεδομένα μας ώστε να
ελέγξουμε αν υπάρχουν ελλείπουσες τιμές (missing values) και να τις
αντικαταστήσουμε, καθώς στο πρόγραμμα AMOS που χρησιμοποιείται στην
παρούσα έρευνα δε δύναται να υπολογιστούν δείκτες τροποποίησης αν υπάρχουν
ελλείπουσες τιμές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων ώστε να
διερευνήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα σύνολα από τις παρατηρήσιμες και
λανθάνουσες μεταβλητές της έρευνας και να μειώσουμε, αν χρειαστεί, τα δεδομένα
μας. Ειδικότερα, προκειμένου να προσδιοριστεί η εγκυρότητα των μεταβλητών της
έρευνας χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση παραγόντων (exploratory factor
analysis) και η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (confirmatory factor analysis).
Τέλος, πριν από τη συνολική αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής του
ερευνητικού μας μοντέλου, κρίθηκε σημαντική η αξιολόγηση πιο λεπτομερειακών
χαρακτηριστικών του μοντέλου, όπως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων.
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8.5.1 Ελλείπουσες Τιμές

Οι ελλείπουσες τιμές (missing values) - ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις - είναι ένα
σύνηθες πρόβλημα το οποίο αν υπάρχει πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να
μην οδηγηθεί η όποια ανάλυση σε λάθος αποτελέσματα και μεροληπτικές
εκτιμήσεις. Μέσω της Missing Value Analysis διερευνήσαμε αν υπάρχει πρόβλημα
ελλειπουσών τιμών στα δεδομένα μας εξετάζοντας την ποσότητα των ελλειπουσών
τιμών και το μοτίβο αυτών.
Ειδικότερα, για να διαγνώσουμε αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ελλειπουσών τιμών
εξετάσαμε την ποσότητα αυτών ως ποσοστό των ολοκληρωμένων δεδομένων. Το
εύρος των ελλειπουσών τιμών κυμαινόταν από 0,1% μέχρι 0,9% ανά στοιχείο (item).
Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2, τα ατελή δεδομένα (incomplete data)
είναι μόλις το 0,1% των τέλειων δεδομένων (complete data), ποσοστό αρκετά
χαμηλότερο του 5% που θεωρείται ως αποδεχτό όριο (Schafer, 1999). Επομένως,
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ελλειπουσών τιμών.

Σχήμα 2: Ελλείπουσες Τιμές
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Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων
(patterns) για να εξετάσουμε αν οι ελλείπουσες τιμές οφείλονται σε τυχαίους
παράγοντες ή υπάρχει κάποιο μοτίβο (pattern) σε αυτές. Διενεργώντας Little's
MCAR test είδαμε ότι αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό (Chi-Square = 1946,515,
DF = 2053, Sig. = .954) οπότε συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει μοτίβο (pattern) στις
ελλείπουσες τιμές, άρα και ούτε ανάγκη για αντικατάσταση αυτών μέσω της
μεθόδου πολλαπλής απόδοσης (multiple imputation method). Από τη στιγμή που τα
ελλιπή δεδομένα είναι λιγότερα από το 10% του συνόλου των δεδομένων,
θεωρείται ότι έχουν ελάχιστη επίδραση στις αναλύσεις και μπορούν να
αντικατασταθούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο (Hair, Black, Babin,
Anderson, & and Tatham, 2006). Η μέθοδος αντικατάστασης των ελλειπουσών
τιμών που επιλέχθηκε ήταν αυτή του μέσου όρου.

8.5.2 Ανάλυση Παραγόντων

Η ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα
σε σύνολα από παρατηρήσιμες και λανθάνουσες μεταβλητές. Πρόκειται ουσιαστικά
για μία τεχνική μείωσης δεδομένων (data reduction technique), η οποίο μπορεί να
πραγματοποιηθεί με δυο βασικούς τύπους ανάλυσης παραγόντων. Τη Διερευνητική
Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) και την Επιβεβαιωτική Ανάλυση
Παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis). Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν
προκειμένου να προσδιοριστεί η εγκυρότητα των μεταβλητών της έρευνας είναι η
Διερευνητική και η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων. Η πρώτη διεξήχθη με το
στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Sciences), έκδοση 20 και η
δεύτερη με το Amos (Analysis of Moment Structures), έκδοση 20.

8.5.2.1 Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων
Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιείται για την αρχική διερεύνηση
και τη συνοπτική περιγραφή ενός σετ μεταβλητών μέσα από την ομαδοποίησή τους.
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Βασίζεται στην υπόθεση ότι η διακύμανση μιας παρατηρήσιμης μεταβλητής είναι
συνάρτηση ενός αριθμού από παράγοντες (λανθάνουσες μεταβλητές), οι οποίοι
αντιστοιχούν στις ποικίλες διαστάσεις της επίδοσης που εκπροσωπεί αυτή η
μεταβλητή (Bentler, 1995).
Τα στάδια της Ανάλυσης Παραγόντων που ακολουθήθηκαν είναι: 1) ο υπολογισμός
της μήτρας συσχέτισης (correlation matrix computation), 2) η εξαγωγή παραγόντων
(factor extraction), 3) η περιστροφή παραγόντων (factor rotation) για να επιτευχθεί
απλή δομή (simple structure), 4) η ερμηνεία και 5) η επιβεβαίωση (με τη διεξαγωγή
επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων). Αποφασίσαμε να διεξάγουμε διερευνητική
ανάλυση παραγόντων και συγκεκριμένα Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal
Components Analysis), ως μια προκαταρτική εξέταση των υποψήφιων στοιχείων για
απαλοιφή ώστε με τη διεξαγωγή στη συνέχεια της επιβεβαιωτικής ανάλυσης
παραγόντων να παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Σε αυτό το σημείο αρμόζει να
αναφερθεί ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
ανάλυσης παραγόντων. Και πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές είναι συνεχείς και
συσχετίζονται μεταξύ τους. Ο αριθμός των μεταβλητών είναι αρκετά μεγάλος ώστε
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 μεταβλητές σε κάθε παράγοντα και τέλος, το
μέγεθος του δείγματος είναι εντός των αποδεκτών ορίων, καθώς αν το δείγμα είναι
ίσο με 500 θεωρείται πολύ καλό (Comrey & Lee, 2013). Για τον έλεγχο της ποιότητας
των δεδομένων υπολογίστηκε η μήτρα συσχέτισης και ο δείκτης Keiser-Meyer-Olkin,
ο οποίος αξιολογεί την επάρκεια του δείγματος καθώς και ο δείκτης Bartlett’s Test
of Sphericity, ο οποίος αξιολογεί το κατά πόσο οι συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών επιτρέπουν την εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων.
Ειδικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις η μέθοδος εξαγωγής (extraction method) ήταν
η principal components ενώ ως μέθοδος περιστροφής (rotation method) επιλέχθηκε
η varimax. H principal components προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το φαινόμενο όλες
οι μεταβλητές να μετράνε αδιαίρετα το ίδιο πράγμα και συνεπώς να «φορτώνουν»
(load) στον ίδιο παράγοντα (unidimensionality), ελαχιστοποιώντας τους παράγοντες
που απαιτούνται για να συνοψιστεί αποτελεσματικά η αρχική πληροφορία των
μεταβλητών. Ενώ η varimax method παράγει τους πιο λίγους και «καθαρούς»
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παράγοντες. Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής ή απόρριψης των ερωτήσεωνμεταβλητών για την κάθε έννοια ακολουθήθηκε η γνωστή επαναλαμβανόμενη
διαδικασία (iterative process). Πιο συγκεκριμένα τα βήματα που πρέπει να
ακολουθούνται είναι τα εξής (Hair et al., 2006):


Αρχικά ελέγχεται τo Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Πρέπει
να έχει τιμές πάνω από 0,5 για να έχουν νόημα όσα θα επακολουθήσουν.
Παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η τιμή 1 αντικατοπτρίζει το τέλειο και σημαίνει ότι
κάθε μεταβλητή μπορεί να υπολογιστεί από τις άλλες χωρίς σφάλμα. Οι τιμές
από 0,8 και επάνω είναι άριστες, από 0,7 έως 0,8 καλές, από 0,6 έως 0,7
μέτριες, από 0,5 έως 0,6 ιδιαίτερα προβληματικές και 0,5 και κάτω
απαράδεκτες.



Ύστερα το Bartlett's Test of Sphericity πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικό (Sig.
< 0,05) καθώς υποδηλώνει πως οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι
στατιστικά σημαντικές και άρα έχει νόημα να συνεχίσει η ανάλυση.



Το Measure of Sampling Adequacy (MSA) κάθε μεταβλητής (φαίνεται στη
διαγώνιο του πίνακα Anti-image Correlation στο output του SPSS) πρέπει να
υπερβαίνει και αυτό την τιμή 0,5 και ιδανικά να πλησιάζει στο 0,8. Αν μια ή
περισσότερες μεταβλητές έχουν τιμές κάτω από 0,5, τις αφαιρούμε μια μια
διαδοχικά ξεκινώντας με αυτή με τη μικρότερη τιμή και συνεχίζουμε μέχρι να
διαγνώσουμε αποδεκτές τιμές στις υπόλοιπες.



Για να συνεχίσει μια μεταβλητή να είναι αποδεκτή θα πρέπει στη συνέχεια να
έχει communality πάνω από 0,5. Δηλαδή πρέπει μόλις ενώνεται με τις άλλες
μεταβλητές για να σχηματίσουν ένα παράγοντα, να διατηρεί τουλάχιστον το 50
% της πληροφορίας που έχει. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται περισσότερη
πληροφορία από όση κερδίζεται και η μεταβλητή πρέπει να εξαλείφεται από
την ανάλυση.



Τελικό σημείο στην ανάλυση είναι το να έχει μια μεταβλητή factor loading πάνω
από 0,4 και να μην «φορτώνει» σε παραπάνω από ένα παράγοντα (crossloading). Το factor loading είναι ουσιαστικά η βαρύτητα της επίδρασης κάθε
μεταβλητής στο σχηματισμό του παράγοντα.
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Για καταλήξουμε στον αριθμό των αποδεκτών παραγόντων, καλό θα ήταν να
λάβουμε υπόψη ότι οι παράγοντες διατηρούνται όταν: α) έχουν eigenvalues > 1
και β) η total variance explained φτάσει το 50 με 60 %.

Διενεργώντας λοιπόν Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών στις ατομικές διαφορές του
δείγματος και συγκεκριμένα στη μεταβλητή Προνοητική Προσωπικότητα, το
κριτήριο ΚΜΟ and Bartlett’s test βρέθηκε να ικανοποιείται (ΚΜΟ= .89, p<0.01).
Μάλιστα τα στοιχεία της μεταβλητής «φορτώνουν» σε έναν παράγοντα όπως
αναμενόταν. Συνεχίζοντας με τις ατομικές διαφορές, διενεργήσαμε διερευνητική
ανάλυση παραγόντων στην Κύρια Αυτό-αξιολόγηση. Ενώ το κριτήριο ΚΜΟ and
Bartlett’s test πληρούνταν (ΚΜΟ= .71, p<0.01), τα στοιχεία βρέθηκαν να φορτώνουν
σε τρεις παράγοντες αντί ενός. Ελέγχοντας τα communalities και τις φορτίσεις
φάνηκε επιβεβλημένη η απαλοιφή κάποιων στοιχείων. Δεν προχωρήσαμε όμως σε
αυτήν καθώς θεωρήσαμε σημαντικό να το επαληθεύσουμε διεξάγοντας
επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, την οποία θα δούμε παρακάτω.
Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο, εμφάνισε αρχικά πέντε παράγοντες και χαμηλά
communalities στα στοιχεία Psycap: 1, 7, 8, 13, 20, 23, 24 θέτοντας τα υποψήφια
προς αποχώρηση. Απαλείφοντας τα παραπάνω στοιχεία, τα εναπομείναντα βρέθηκε
να φορτώνουν σε τέσσερις παράγοντες όπως αναμενόταν. Η οριστική απαλοιφή
όμως αυτών θα πραγματοποιηθεί μετά τη διεξαγωγή της επιβεβαιωτικής ανάλυσης
παραγόντων και εφόσον τα αποτελέσματα επαλειφθούν. Επιπλέον, το κριτήριο
ΚΜΟ ήταν πολύ καλό και το Bartlett’s test στατιστικά σημαντικό (ΚΜΟ= .89,
p<0.01).
Τέλος, διερευνητική ανάλυση παραγόντων διεξήχθη και για τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας βρέθηκε να
ικανοποιεί το κριτήριο ΚΜΟ and Bartlett’s test (ΚΜΟ= .72, p<0.01) ενώ τα στοιχεία
της φόρτωναν σε έναν παράγοντα όπως αναμενόταν. Η συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας εμφάνισε αρχικά τέσσερις παράγοντες. Μέσα από διαδοχικές απαλοιφές
των στοιχείων με τις χαμηλότερες φορτίσεις τα στοιχεία φάνηκε να φορτώνουν σε
έναν παράγοντα (ΚΜΟ= .75, p<0.01). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω όμως,
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αποφασίσαμε να μην προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια προτού διεξαγάγουμε
και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων.

8.5.2.2 Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων
Οι αναλύσεις για την εγκυρότητα των κλιμάκων μέτρησης ολοκληρώθηκαν με την
πραγματοποίηση της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων (Confirmatory Factor
Analysis). Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να επιβεβαιώσει πως το μετρικό
μοντέλο που προτείνουμε περιγράφει αξιόπιστα και έγκυρα τα δεδομένα. Στην
πράξη, η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων αξιολογεί πόσο καλά ταιριάζουν οι
σχέσεις που περιγράφονται στο μοντέλο μας με τις σχέσεις που προκύπτουν από τα
πραγματικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας (Ullman, 2006). Εάν οι δύο
μήτρες δεδομένων ταιριάζουν σε σημαντικό βαθμό, τότε καταλήγουμε ότι το
μοντέλο προσαρμόζεται (fit) στα δεδομένα μας και στην ουσία επιβεβαιώνεται. Οι
πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την τελική λύση που προέκυψε για κάθε
κλίμακα μαζί με τα απαραίτητα στατιστικά μέτρα που αποδεικνύουν την ποιότητα
και την αξιοπιστία της.
Καταρχήν, πριν από τη συνολική αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής του
μοντέλου κρίθηκε σημαντική η αξιολόγηση πιο λεπτομερειακών χαρακτηριστικών
του μοντέλου, όπως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων. Οι Επιβεβαιωτικές Αναλύσεις
Παραγόντων

(Confirmatory

Factor

Analyses-CFA)

και

στη

συνέχεια

η

Μοντελοποίηση Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation [Path] Modeling-SEM),
ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του προτεινόμενου μοντέλου μέτρησης
(measurement model) και του προτεινόμενου δομικού μοντέλου (structural model)
αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Amos, έκδοση 20. Ενώ χρήση του
Microsoft Excel 2010 έγινε προκειμένου να υπολογιστούν τα μέτρα Composite
Reliability (CR) και Μέση Εξαγόμενη Διακύμανση (Average Variance Extracted) από
τα standardized loadings καθώς δεν υπολογίζονται αυτόματα από κανένα στατιστικό
πρόγραμμα και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της Συγκλίνουσας (Convergent
Validity) Εγκυρότητας.
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Η συγκλίνουσα εγκυρότητα των κλιμάκων αξιολογήθηκε με τρεις δείκτες. Αρχικά
εξετάστηκαν οι πλήρως τυποποιημένες παραγοντικές φορτίσεις (completely
standardized factor loadings) και το κατά πόσον το επίπεδο σημαντικότητας των
παραμέτρων είναι μικρότερο από p<0.05. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία
(items) που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι εναπομείναντες
παραγοντικές φορτίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών να μην είναι μικρότερες
από το ελάχιστο αποδεκτό όριο του 0.40 (T. A. Brown, 2006) και να «φορτώνουν»
ισχυρά στις αντίστοιχες εννοιολογικές κατασκευές (constructs). Επιπλέον,
ελέχθησαν οι διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των παραμέτρων ώστε να διαπιστωθεί
αν κάποια από αυτές είναι αρνητική ή αν κάποια από τις τυποποιημένες εκτιμήσεις
των παραμέτρων είναι >1. Καθώς, αν οι φορτίσεις δεν ξεπερνούν τη μονάδα (unity)
δεν υφίστανται προβλήματα προσδιορισμού (identification problems), οι επιμέρους
μεταβλητές δεν συσχετίζονται ισχυρά (highly correlated indicators) και κατά
συνέπεια δεν παραβιάζονται οι απαραίτητες στατιστικές υποθέσεις για την
πραγματοποίηση της ανάλυσης.
Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε η Μέση Εξαγόμενη Διακύμανση (Average Variance
Extracted) για κάθε εννοιολογική κατασκευή (construct) ώστε να ελεγχθεί αν είναι
υψηλότερη από την προτεινόμενη ελάχιστη τιμή του 0.5 (Fornell & Larcker, 1981).
Τέλος, η συγκλίνουσα εγκυρότητα των κλιμάκων αξιολογήθηκε υπολογίζοντας ένα
πρόσθετο μέτρο που ερευνά την αξιοπιστία των κλιμάκων και ονομάζεται
συντελεστής Construct Reliability Coefficient (CRC). Σύμφωνα με αυτόν, οι
συντελεστές των κλιμάκων που ξεπερνούν το όριο του 0.7 αποτελούν ένδειξη καλής
αξιοπιστίας (Garver & Mentzer, 1999).
Κλείνοντας, οι κλίμακες μέτρησης αξιολογήθηκαν υπολογίζοντας διάφορα
στατιστικά μέτρα προσαρμογής (fit statistics) για την εκτίμηση της προσαρμογής του
μοντέλου στα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα υπολογίστηκαν οι Απόλυτοι Δείκτες
Καλής Προσαρμογής (Absolute Fit indices) και οι Αυξητικοί Δείκτες Καλής
Προσαρμογής (Incremental Fit indices). Οι δείκτες που υπολογίστηκαν καθώς και οι
κριτικές τιμές αυτών που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τον Hair et al., (2006)
φαίνονται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3: Δείκτες Ταιριάσματος

Fit statistics
χ
p

Critical values for acceptable fit

2

<.05

Absolute Fit indices
Normed χ2 (χ2/βαθμοί ελευθερίας)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted of Fit Index (AGFI)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Incremental Fit indices
Tucker-Lewis Index (TLI)
Comparative Fit Index (CFI)

<3
0.9 <= GFI <= 1
0.9 <= AGFI <= 1
<.08
<.08
>.90
>.90

Αξιολόγηση Κλίμακας Ψυχολογικού Κεφαλαίου
Ειδικότερα, προτού αναλύσουμε το ψυχολογικό κεφάλαιο ως εννοιολογικό
κατασκεύασμα δεύτερης τάξης (second-order construct), κρίθηκε ορθό να
πραγματοποιήσουμε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων ώστε να εξακριβώσουμε
την «παραγοντική» του δομή. Με εξαίρεση τα εξής στοιχεία (items): Efficacy 1, Hope
1, 2, 6, Resilience 1, 4, 5 και Optimism 2, 5, 6, τα υπόλοιπα στοιχεία (items)
βρέθηκαν να «φορτώνουν» καλά στις λανθάνουσες μεταβλητές. Κατά συνέπεια, τα
στοιχεία (items) που παρουσίασαν χαμηλό συντελεστή φόρτισης (factor loading)
απορρίφθηκαν από τις ακόλουθες αναλύσεις. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν τα
υπόλοιπα στοιχεία για να εξετάσουμε κατά πόσον οι λανθάνουσες μεταβλητές
«φορτώνουν» επαρκώς στο εννοιολογικό κατασκεύασμα και ταιριάζουν καλά στα
δεδομένα. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3, τα στοιχεία φορτώνουν αρκετά καλά
στους τέσσερις παράγοντες και συγκεκριμένα, στις μεταβλητές self-efficacy, hope,
optimism, και resilience, οι οποίες με τη σειρά τους φορτώνουν στο δεύτερης τάξης
κατασκεύασμα, το ψυχολογικό κεφάλαιο (χ2 (86, 667) = 270.13, p<.01, CFI = 0.96,
TLI = 0.95, RMSEA = 0.06, SRMR = 0.05, GFI = 0.95, AGFI = 0.93).
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Σχήμα 3: Κλίμακα Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Η λεπτομερειακή αξιολόγηση της κλίμακας, όπως και όλων των κλιμάκων της
έρευνας, συνοψίζεται στον Πίνακα 4. Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται αναλυτικά
τα στοιχεία των κλιμάκων (items), η στατιστική σημαντικότητα (p-value) και οι
παραγοντικές φορτίσεις αυτών (λ (>0.4)), καθώς και η Variance Extracted (VE>0.5)
και η Construct Reliability Coefficient (CRC>0.7) της κλίμακας.

Αξιολόγηση Κλίμακας Προνοητικής Προσωπικότητας
Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων επαληθεύει τη διερευνητική ανάλυση
παραγόντων στην περίπτωση της προνοητικής προσωπικότητας. Συγκεκριμένα, τα
στοιχεία της εν λόγω κλίμακας βρέθηκαν να φορτώνουν σε έναν παράγοντα όπως
αναμενόταν και οι φορτίσεις τους να ξεπερνούν το κατώτατο αποδεχτό όριο (βλ.
Πίνακα 4). Όσον αφορά στα στατιστικά μέτρα προσαρμογής, υποδεικνύουν καλή
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προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα (χ2 (35, 667) = 200.28, p<.01, CFI = 0.91,
TLI = 0.88, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.05, GFI = 0.94, AGFI = 0.91).

Αξιολόγηση Κλίμακας Προσπάθειας Αναζήτησης Εργασίας
Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων επαλήθευσε την «παραγοντική» δομή της
μεταβλητής Προσπάθεια Αναζήτησης Εργασίας. Ειδικότερα, διατηρήθηκαν και τα
τέσσερα στοιχεία της εννοιολογικής κατασκευής, εφόσον φόρτωναν σε έναν
παράγοντα με φορτίσεις >.60, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Μάλιστα, τα τέσσερα
αυτά στοιχεία φαίνεται πως εξηγούν το 51% της διακύμανσης της κατασκευής (AVE)
ενώ ο συντελεστής Construct Reliability Coefficient (0.80) υποδηλώνει καλή
αξιοπιστία. Ωστόσο η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα δεν είναι καλή (χ2
(2, 667) = 133,831, p<.01, CFI = 0.86, TLI = 0.58, RMSEA = 0.32, SRMR = 0.076, GFI =
0.90).
Αξιολόγηση Κλίμακας Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας
Η μέτρηση της Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας, όπως είχε δείξει και η
διερευνητική ανάλυση παραγόντων, περιείχε στοιχεία με αρκετά χαμηλές
φορτίσεις. Επαληθεύσαμε λοιπόν την EFA, απαλείφοντας διαδοχικά τα στοιχεία με
τις χαμηλότερες φορτίσεις έως ότου να έχουν όλα αποδεχτές τιμές (>.40) ενώ
διατηρούταν η αξιοπιστία της κατασκευής και η μέση εξαγόμενη διακύμανση ήταν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Παρόλο που κάποιες προηγούμενες μελέτες (e.g., G
Blau, 1994; Chen & Lim, 2012) εξετάζουν τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας ως
μια μέτρηση δυο διαστάσεων, αυτή της προπαρασκευαστικής αναζήτησης εργασίας
και της ενεργής αναζήτησης εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της CFA, μόλις
έξι στοιχεία (βλ. Πίνακα 4) βρέθηκαν να φορτώνουν επαρκώς και απευθείας σε έναν
παράγοντα. Βάσει αυτής της παραγοντικής δομής η συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα ως μια μέτρηση που συνδυάζει
την προπαρασκευαστική και ενεργή αναζήτηση εργασίας, σε ένα κατασκεύασμα,
αυτό της έντασης / συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας (i.e., Daniel B Turban et al.,
2013; C. R. Wanberg et al., 2012). Τέλος, η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα
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θεωρείται καλή (χ2 (9, 667) = 45.603, p<.01, CFI = 0.94, TLI = 0.90, RMSEA = 0.08,
SRMR = 0.04, GFI = 0.98, AGFI = 0.95).
Αξιολόγηση Κλίμακας Κύριας Αυτό-αξιολόγησης
Ενδείξεις για την απαλοιφή κάποιων στοιχείων είχαμε και στην περίπτωση της
Κύριας Αυτό-αξιολόγησης μέσω της EFA. Πραγματοποιώντας επιβεβαιωτική
ανάλυση

παραγόντων, επαληθεύτηκε

η

αφαίρεση

πέντε

στοιχείων

που

παρουσίαζαν χαμηλές παραγοντικές φορτίσεις. Απαλείφοντας αυτά τα στοιχεία, τα
εναπομείναντα (βλ. Πίνακα 4) βρέθηκαν να φορτώνουν σε έναν παράγοντα, όπως
αναμενόταν, διατηρώντας την αξιοπιστία της κλίμακας. Ενώ η προσαρμογή στα
δεδομένα ήταν αρκετά καλή (χ2 (5, 667) = 23.090, p<.01, CFI = 0.97, TLI = 0.93,
RMSEA = 0.07, SRMR = 0.03, GFI = 0.99, AGFI = 0.96).
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Πίνακας 4: Εγκυρότητα & Αξιοπιστία Κλιμάκων Έρευνας
Factor

Ψυχολογικό
Κεφάλαιο Αυτεπάρκεια
(efficacy)

Ψυχολογικό
Κεφάλαιο Ελπίδα (hope)

Ψυχολογικό
Κεφάλαιο Ανθεκτικότητα
(Resilience)

Ψυχολογικό
Κεφάλαιο Αισιοδοξία
(optimism)

Προνοητική
Προσωπικότητα
(Proactive
personality)

Items

Convergent Validity
t
(>1.96)

p
(<.05)

λ
(>0.5)

Psycap2

OK

OK

0,78

Psycap3

OK

OK

0,87

Psycap4

OK

OK

0,77

Psycap5

OK

OK

0,76

Psycap6

OK

OK

0,69

Psycap9

OK

OK

0,67

Psycap10

OK

OK

0,80

Psycap11

OK

OK

0,81

Psycap14

OK

OK

0,64

Psycap15

OK

OK

0,71

Psycap18

OK

OK

0,68

Psycap19

OK

OK

0,67

Psycap21

OK

OK

0,8

Psycap22

OK

OK

0,81

Proa1

OK

OK

0,57

Proa2

OK

OK

0,64

Proa3

OK

OK

0,52

Proa4

OK

OK

0,65

Proa5

OK

OK

0,56

Proa6

OK

OK

0,47

Proa7

OK

OK

0,61

Proa8

OK

OK

0,68

Proa9

OK

OK

0,65

Proa10

OK

OK

0,54

Reliability
Variance
Extracted (>0.5)

Construct Reliability
Coefficient (>0.7)

60%

0.88

58%

0.81

46%

0.72

58%

0.81

35%

0.84
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(συνέχεια Πίνακα 4)
Factor

Items

Προσπάθεια
Αναζήτησης
Εργασίας (JS
Effort)

Συμπεριφορά
Αναζήτησης
Εργασίας
(JS Behavior)

Κύρια Αυτόαξιολόγηση
(CSE)

Convergent Validity

Reliability

t
(>1.96)

p - value
(<0.05)

λ
(>0.5)

Effort1

OK

OK

0.61

Effort2

OK

OK

0.71

Effort3

OK

OK

0.76

Effort4

OK

OK

0.76

Prep6

OK

OK

0,42

Act1

OK

OK

0,48

Act2

OK

OK

0,77

Act3

OK

OK

0,5

Act4

OK

OK

0,41

Act6

OK

OK

0,57

CSE3

OK

OK

0,51

CSE5

OK

OK

0,48

CSE7

OK

OK

0,62

CSE9

OK

OK

0,58

CSE11

OK

OK

0,67

Variance
Extracted
(VE) (>0.5)

Construct Reliability
Coefficient (CRC)
(>0.7)

51%

0.80

29%

0.70

33%

0.71

Ο Πίνακας 4 δείχνει την αξιοπιστία και συγκλίνουσα εγκυρότητα των κλιμάκων, η
οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αξιολογήθηκε με τρεις δείκτες. Παρατηρούμε
ότι

στην

περίπτωση

των

εννοιολογικών

κατασκευών

της

προνοητικής

προσωπικότητας, της κύριας αυτό-αξιολόγησης, της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας και της διάστασης του ψυχολογικού κεφαλαίου, ανθεκτικότητα, οι
εξαγόμενες διακυμάνσεις δεν ξεπερνούν την προτεινόμενη ελάχιστη τιμή του 0.5.
Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες μεταβλητές έχουν πρόβλημα συγκλίνουσας
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εγκυρότητας, δηλαδή ότι η λανθάνουσα μεταβλητή δεν εξηγείται καλά από τις
παρατηρήσιμες μεταβλητές. Οι υπόλοιποι δείκτες όμως είναι εντός των αποδεχτών
ορίων. Ειδικότερα, μετά την απαλοιφή των ενδεδειγμένων στοιχείων τόσο οι
φορτίσεις όσο και οι διακυμάνσεις των εκτιμήσεων των παραμέτρων είναι
αποδεχτές. Ενώ, οι κλίμακες μέτρησης των συγκεκριμένων εννοιολογικών
κατασκευών της έρευνας είναι αξιόπιστες. H μέση εξαγόμενη διακύμανση (AVE)
είναι ένα αυστηρό μέτρο της συγκλίνουσας εγκυρότητας. Για την ακρίβεια, «Η AVE
είναι πιο συντηρητικό μέτρο σε σχέση με την σύνθετη αξιοπιστία (CR). Βάσει της CR
και μόνο, ο ερευνητής μπορεί να συμπεράνει ότι η συγκλίνουσα εγκυρότητα του
εννοιολογικού κατασκευάσματος είναι επαρκής, παρά το γεγονός ότι περισσότερο
από το 50% της διακύμανσης οφείλεται σε λάθος.» (Malhotra & Dash, 2011, p. 702).
Η Διακριτή Εγκυρότητα (Discriminant Validity) έχει ως εξής.

Ψυχολογικό

Ψυχολογικό

Προνοητική

Κύρια

Αυτό- Συμπεριφορά

Κεφάλαιο

Προσωπικότητα

αξιολόγηση

Προσπάθεια

Αναζήτησης

Αναζήτησης

Εργασίας

Εργασίας

0,55

0,531441

0,72

0,05

0,04

0,73

0,35

0,477481

0,085849

0,112225

Αυτό- 0,85

0,691

0,33

0,018225

0,021609

0,22

0,293

0,135

0,29

0,346921

0,20

0,335

0,147

0,589

0,751

Κεφάλαιο
Προνοητική
Προσωπικότητα
Κύρια
αξιολόγηση
Συμπεριφορά
Αναζήτησης
Εργασίας
Προσπάθεια
Αναζήτησης
Εργασίας

*diagonal elements represent average variance extracted
*elements below the diagonal represent the interconstruct correlations
*elements above the diagonal represent the squared interconstruct correlations
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Κεφάλαιο 9: Αναλύσεις - Αποτελέσματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να απαντηθούν τρία ερευνητικά ερωτήματα.
Πρώτον, αν ο πειραματικός σχεδιασμός της έρευνας οδήγησε στην αύξηση του
ψυχολογικού κεφαλαίου. Δεύτερον, ποιός είναι ο ρόλος των ατομικών διαφορών
και θετικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Τρίτον, αν η εκπαιδευτική παρέμβαση επιδρά στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα
αναζητούν εργασία και κατά συνέπεια στα αποτελέσματα της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας.
Προκειμένου να απαντήσουμε στους σκοπούς της έρευνας ελέγξαμε τις υποθέσεις
της έρευνας που έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο 7). Σε
αυτό το σημείο αρμόζει να σημειωθεί πως για τον έλεγχο του πρώτου ερευνητικού
ερωτήματος, αναφορικά με την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου,
πραγματοποιήσαμε αναλύσεις όπως, η ανάλυση διακύμανσης, το t-test και η
ανάλυση συνδιακύμανσης μέσω του προγράμματος SPSS, έκδοση 20. Για τον έλεγχο
των υποθέσεων των δύο άλλων ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας πραγματοποιήσαμε διάφορα μοντέλα δομικών εξισώσεων
καθώς και πολυ-ομαδική ανάλυση με τη διαδικασία εκτίμησης του AMOS, έκδοση
20.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των μοντέλων δομικών εξισώσεων, υιοθετήσαμε
την προσέγγιση των δυο βημάτων των Anderson & Gerbing (1988) για να
διαπιστώσουμε την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των λανθανουσών μεταβλητών. Ως
γνωστόν, το δομικό μέρος ενός πλήρους μοντέλου δομικών εξισώσεων αφορά στις
σχέσεις μεταξύ των λανθανουσών δομών μόνο. Πρωταρχικό στόχο όμως αποτελεί η
αξιολόγηση του βαθμού εγκυρότητας των εν λόγω σχέσεων. Γι’ αυτό, πριν από τη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των λανθανουσών δομών πρέπει πρώτα να
ελέγξουμε την εγκυρότητα του μοντέλου μέτρησης. Μόνο τότε μπορούμε να
είμαστε σίγουροι για τα ευρήματα του δομικού μοντέλου (Byrne, 2013).
Συνοψίζοντας, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, αρχικά αξιολογήθηκε ολόκληρο
το μοντέλο μέτρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις μετρήσιμες μεταβλητές όλων των
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λανθανουσών δομών του μοντέλου. Εν συνεχεία, αξιολογήθηκε ένα πλήρες δομικό
μοντέλο, το οποίο βασίστηκε στο επιβεβαιωτικό μοντέλο, υπολογίζοντας τις
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών σύμφωνα με τις υποθέσεις της έρευνας.

9.1 Περιγραφική Στατιστική

Ο πίνακας που ακολουθεί (βλ. Πίνακα 5) παρουσιάζει τους μέσους όρους, τις
τυπικές αποκλίσεις και τις συνάφειες μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων
μεταβλητών του δείγματος (Ν=667). Έχοντας χρησιμοποιήσει πενταβάθμια κλίμακα
μέτρησης τύπου Likert (Διαφωνώ=1, Μάλλον Διαφωνώ=2, Ούτε Συμφωνώ ούτε
Διαφωνώ=3, Μάλλον Συμφωνώ=4, Συμφωνώ=5) για τις συνεχείς μεταβλητές της
έρευνας (π.χ. προνοητική προσωπικότητα, προσπάθεια αναζήτησης εργασίας),
παρατηρούμε τα εξής. Οι ατομικές διαφορές (προνοητική προσωπικότητα, κύρια
αυτό-αξιολόγηση, ψυχολογικό κεφάλαιο) συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους, όπως
και οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (προσπάθεια και συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας). Όσον αφορά τη σχέση των ατομικών διαφορών με τις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, ο παρακάτω πίνακας (βλ. Πίνακα 5)
παρουσιάζει σημαντική θετική σχέση μεταξύ των δύο συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας και των ατομικών διαφορών, εκτός από τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας που μετρήθηκε στην αρχή της έρευνας (Τ0), η οποία δε φαίνεται να
συσχετίζεται σημαντικά με την κύρια αυτό-αξιολόγηση. Ομοίως, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας συσχετίζονται μεταξύ τους, όμως όσον
αφορά τη σχέση τους με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας υποστηρίζονται τα
εξής. Ο αριθμός συνεντεύξεων έχει θετική σχέση και τόσο με την προσπάθεια όσο
και με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας και στις δύο φάσεις της έρευνας (Τ0
και Τ2). Ο αριθμός προσφορών εργασίας όμως, όπως και η εύρεση εργασίας,
συσχετίζονται θετικά μόνο με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας και στις δύο
φάσεις της έρευνας (Τ0 και Τ2), όχι με την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας.
Αναφορικά με τις δημογραφικές μεταβλητές, η ηλικία συσχετίζεται θετικά με την
προνοητική προσωπικότητα και την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας στην αρχή
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της έρευνας (Τ0) αλλά αρνητικά με την εύρεση εργασίας. Το επίπεδο εκπαίδευσης
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική και θετική σχέση με την κύρια αυτό-αξιολόγηση,
το ψυχολογικό κεφάλαιο και τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας στην αρχή της
έρευνας (Τ0). Η περίοδος αναζήτησης εργασίας συσχετίζεται αρνητικά με την κύρια
αυτό-αξιολόγηση, το ψυχολογικό κεφάλαιο, την εύρεση εργασίας και το φύλο, και
θετικά με την ηλικία, τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας στην αρχή της έρευνας
(Τ0) και την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και στις δύο φάσεις της έρευνας (Τ0,
Τ2). Τέλος, θετική σχέση υπάρχει μεταξύ εργασιακής εμπειρίας και των
μεταβλητών:

προνοητική προσωπικότητα, ηλικία και περίοδος αναζήτησης

εργασίας, ενώ αρνητική σχέση υπάρχει μεταξύ εργασιακής εμπειρίας και των
μεταβλητών: εύρεση εργασίας, φύλο, εκπαίδευση.
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, και συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών (Ν=667)
Μεταβλητή

M

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

,65

αξιολόγηση

3,83

1. Κύρια Αυτό-

.523**

,56

Προσωπικότητα

3,93

2. Προνοητική

.928**

.611**

.631**
.613**

,61

Κεφάλαιο_Β

3,80

4. Ψυχολογικό

.605**

,60

Κεφάλαιο_Α

3,72

3. Ψυχολογικό

.154**

.163**

.195**

.070

Εργασίας_Α

,74

Αναζήτησης

4,32

5. Συμπεριφορά

.337**

.154**

.141**

.157**

.084*

Εργασίας_Β

,90

Αναζήτησης

4,17

6. Συμπεριφορά

.162**
.152**

.255**

.154**
.156**

.552**

.247**
.138**

.397**

.075**
.078*

.241**

,96
1,09

Εργασίας_Α

3,83

Αναζήτησης

3,65

7. Προσπάθεια

Αναζήτησης
Εργασίας_Β

.401**

8. Προσπάθεια
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15

.109**

-.043

-.013

-.076*

.292**

-.099*

.018

.000

-.061

-.153**

.625**

-.171**

13
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.152**

12

-.025

-.276**

-.158**

.219**

.162**

.111**

.086*

11

-.063

.058

-.051

.173**

.009

.044

.227**

10

.054

.023

-.040

.026

.042

.094*

9

-.029

-.047

.032

.083*

.087*

8

-.020

-.003

.063

.017

.202**

7

-.054

.003

.019

.087*

.047

6

-.007

.266**

.043

-.001

.173**

.111**

5

-.076*

.039

-.026

.043

.095*

.044

9. Αρ.

-.070

-.007

.092*

.036

4

.078*

.005

.058

.059

.039

4,26

3

.079*

.060

-.009

10. Αρ.

-.017

.161**

.064

2,74

2,70

2

.085*

13. Φύλο

-.029

.061

,48

11. Εύρεση

.016

-.021

8,16

12. Ηλικία
1

.123**

-.136**

,025

,48

1,29

SD

.101** .033

,68

,36

M

.037

-.127**

.071

Εμπειρία

.002

16. Εργασιακή

.107**

Εργασίας

-.136**

Αναζήτησης

.043

14. Εκπαίδευση

,80

31,7

Εργασίας

97,65

1,65

Προσφορών

2,13

Συνεντεύξεων

2,28

Μεταβλητή

59.20
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9.2 Διαφορές μεταξύ Ομάδων

Όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 8, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε
σχηματίζοντας δύο βασικές ομάδες συμμετεχόντων, την πειραματική ομάδα και την
ομάδα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες στις δυο ομάδες αποτελούνταν από άτομα που
αναζητούσαν εργασία και είχαν εγγραφεί είτε στο Γραφείο Διασύνδεσης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είτε στον ιστότοπο εύρεσης εργασίας του
Skywalker.gr. Οι συμμετέχοντες είχαν λάβει ενημέρωση για συμμετοχή στην έρευνα
ή την εκπαίδευση ενώ έγιναν δεχτοί από τους ερευνητές χωρίς να έχει προηγηθεί
κάποιου είδους διαλογή, ανάλογα π.χ. με τα χαρακτηριστικά των εθελοντών, έτσι
ώστε η επιλογή να είναι τυχαία.
Παρόλο αυτά θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των δύο ομάδων (πειραματική και
ελέγχου) στις υπό εξέταση μεταβλητές. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
διαφορές αλλά και τη σχετική θεωρία για το ρόλο των βιογραφικών-δημογραφικών
μεταβλητών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, θα αποφανθούμε για το αν θα
συμπεριλάβουμε τις εν λόγω μεταβλητές στο ερευνητικό μας μοντέλο.
Καταρχήν, εφόσον το μοντέλο της έρευνας περιλαμβάνει συνεχείς και κατηγορικές
μεταβλητές πραγματοποιήσαμε διαφορετικές αναλύσεις για την εξέταση των μέσων
όρων

και

των

διαμέσων

των

μεταβλητών

αντιστοίχως.

Ειδικότερα,

χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση T-test για ανεξάρτητα δείγματα για τις συνεχείς
μεταβλητές και το μη παραμετρικό τεστ (non parametric test) για τις κατηγορικές
μεταβλητές, στο πρόγραμμα SPSS 20. Αρχικά, εξετάσαμε τις διαφορές των μέσων
όρων των συνεχών μεταβλητών της έρευνας και συγκεκριμένα, της συμπεριφοράς
και προσπάθειας αναζήτησης εργασίας, της προνοητικής προσωπικότητας, της
κύριας αυτοαξιολόγησης και του ψυχολογικού κεφαλαίου (βλ. Πίνακα 6α).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Τ-test (βλ. Πίνακα 6β), οι μέσοι όροι των
ατομικών διαφορών και των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας δε φαίνεται να
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και την ομάδα
ελέγχου αφού p>0,05. Ωστόσο, η εργασιακή εμπειρία, η οποία ανήκει στην
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κατηγορία των δημογραφικών-βιογραφικών μεταβλητών και είναι ποσοτική, κατά
την ανάλυση των ανεξάρτητων δειγμάτων βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά ανάμεσα
στις δύο ομάδες, με την πειραματική ομάδα να δηλώνει ότι έχει κατά μέσο όρο 26
μήνες εργασιακής εμπειρία και την ομάδα ελέγχου 76 μήνες.

Πίνακας 6α: Διαφορές Ομάδων Συνεχών μεταβλητών
Ομάδα

N

Μ.Ο.

Τυπική Απόκλιση

Τυποποιημένο
Σφάλμα Μ.Ο.

Κύρια Αυτό-

ελέγχου

447

3,81

,664

,03142

αξιολόγηση

πειραματική

220

3,88

,628

,04232

Προνοητική

ελέγχου

447

3,96

,590

,02791

Προσωπικότητα

πειραματική

220

3,89

,507

,03417

Ψυχολογικό

ελέγχου

447

3,72

,623

,02948

Κεφάλαιο_Α

πειραματική

220

3,72

,550

,03710

Συμπεριφορά

ελέγχου

447

4,29

,758

,03584

Αναζήτησης

πειραματική

220

4,37

,691

,04660

Προσπάθεια

ελέγχου

446

3,81

1,03

,04900

Αναζήτησης

πειραματική

220

3,86

,786

,05301

ελέγχου

446

75,61

113,131

5,357

πειραματική

220

25,94

35,868

2,418

Εργασίας_A

Εργασίας_A
Εργασιακή
Εμπειρία
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Πίνακας 6β: Τ-test Διαφορών Ομάδων Συνεχών μεταβλητών
Levene's Test για

t-test για την ισότητα των μέσων

την ισότητα των
διακυμάνσεων
F

Sig.

t

df

Sig.

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval of the

(2-tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Κύρια Αυτό-

ίσες2

αξιολόγηση

μη ίσες

Προνοητική

ίσες

Προσωπικότητα

μη ίσες

Ψυχολογικό

ίσες

Κεφάλαιο_Α

μη ίσες

Συμπεριφορά

ίσες

Αναζήτησης

μη ίσες

1,190

5,311

5,074

1,129

,276

,021

,025

,288

Upper

-1,193

665

,233

-,06410

,05374

-,16962

,04141

-1,216

458,619

,225

-,06410

,05271

-,16768

,03948

1,673

665

,095

,07770

,04646

-,01351

,16892

1,761

499,624

,079

,07770

,04412

-,00898

,16439

,012

665

,991

,00058

,04943

-,09648

,09764

,012

487,420

,990

,00058

,04739

-,09253

,09369

-1,271

665

,204

-,07711

,06066

-,19621

,04199

-1,312

473,394

,190

-,07711

,05879

-,19263

,03841

-,585

664

,559

-,04628

,07909

-,20157

,10901

-,641

554,080

,522

-,04628

,07218

-,18807

,09551

6,355

664

,000

49,677

7,817

34,329

65,025

8,452

594,669

,000

49,677

5,877

38,134

61,220

Εργασίας_A
Προσπάθεια

ίσες

Αναζήτησης

μη ίσες

19,674

,000

Εργασίας_A
Εργασιακή Εμπειρία

ίσες
μη ίσες

2

64,082

,000

«Ίσες» σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις θεωρούνται ίσες, ενώ «μη ίσες σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις δε θεωρούνται ίσες

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

191

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τα μη παραμετρικά τεστ (non parametric tests) και
συγκεκριμένα το Mann Whitney U Test για να εξετάσουμε τυχόν διαφορές στις
κατηγορικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και περίοδος
αναζήτησης εργασίας) ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η ερευνητική
υπόθεση μηδέν (Υ0) απορρίπτεται στην περίπτωση του φύλου, της ηλικίας και της
περιόδου αναζήτησης εργασίας. Με άλλα λόγια, οι διάμεσοι (median) των δύο
ομάδων γι’ αυτές τις μεταβλητές διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Όσον αφορά το
επίπεδο εκπαίδευσης όμως, η υπόθεση μηδέν (Υ0) επαληθεύεται που σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ πειραματικής ομάδας και
ομάδας ελέγχου. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες
διαφέρουν ως προς το γένος, την ηλικία, τη χρονική περίοδο αναζήτησης εργασίας
και την εργασιακή εμπειρία.

Πίνακας 7: Διαφορές Κατηγορικών Μεταβλητών

Υπόθεση Μηδέν (Υ0)
Είδος Τεστ
1 Η κατανομή του Φύλου
Mann-Whitney U
είναι ίδια και στις δύο
Τεστ Ανεξάρτητων
ομάδες
Δειγμάτων
2 Η κατανομή της Ηλικίας
Mann-Whitney U
είναι ίδια και στις δύο
Τεστ Ανεξάρτητων
ομάδες
Δειγμάτων
3 Η κατανομή της
Mann-Whitney U
Εκπαίδευσης είναι ίδια και
Τεστ Ανεξάρτητων
στις δύο ομάδες
Δειγμάτων
4 Η κατανομή της Περιόδου
Mann-Whitney U
Αναζήτησης Εργασίας είναι
Τεστ Ανεξάρτητων
ίδια και στις δύο ομάδες
Δειγμάτων
Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,05.

Στατ. σημ.
,031

Απόφαση
Η Υ0
απορρίπτεται.

,000

Η Υ0
απορρίπτεται.

,083

Η Υ0
διατηρείται.

,000

Η Υ0
απορρίπτεται.

Επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε αν οι παραπάνω διαφορές των δυο ομάδων
επιδρούν στο αποτέλεσμα (outcome) της παρούσας έρευνας και συγκεκριμένα στην
εξαρτημένη

μας

μεταβλητή, την

εύρεση

εργασίας

(employment

status).

Προκειμένου να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την
ανάλυση συνδιακύμανσης ή συμμεταβλητή ανάλυση (Analysis Of Co-Variance ANCOVA). Η ANCOVA συνδυάζει την απλή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με την
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παλινδρομική ανάλυση (regression) υπολογίζοντας κατά πόσο διαφοροποιούνται οι
μέσοι όροι της εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ των ομάδων ενός ή περισσότερων
ανεξάρτητων παραγόντων. Επιλέξαμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε ANCOVA αντί
της απλής ANOVA, επειδή η πρώτη σε αντίθεση με τη δεύτερη μας δίνει τη
δυνατότητα να ελέγξουμε τις διαφορές περισσότερων του ενός ανεξαρτήτων
παραγόντων, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση μας όπου υπάρχουν τρεις
ανεξάρτητες κατηγορικές μεταβλητές.
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσαμε μέσω της ANCOVA να προσδιορίσουμε την
επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (φύλο, ηλικία, χρόνος αναζήτησης
εργασίας, εργασιακή εμπειρία) στην εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας (εύρεση
εργασίας) ενώ υπήρχε η επίδραση του γκρουπ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
ανάλυσης (βλ. Πίνακα 8), το φύλο, η ηλικία και το διάστημα αναζήτησης εργασίας
δε φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στην εύρεση εργασίας (p>.05), ενώ η επίδραση
του γκρουπ παραμένει στατιστικά σημαντική (F (1, 56)=6.17, p=.013). Στατιστικά
σημαντική είναι και η επίδραση της εργασιακής εμπειρίας στην εύρεση εργασίας (F
(1, 56)=4.22, p=.040). Από τη στιγμή που δεν έχουμε ενδείξεις από την ANCOVA ότι
το φύλο, η ηλικία και το διάστημα αναζήτησης εργασίας επιδρούν σημαντικά στην
εξαρτημένη μεταβλητή (εύρεση εργασίας) της έρευνας, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι η εισαγωγή τους στο μοντέλο απαιτεί μεγαλύτερο δείγμα, οι εν λόγω
μεταβλητές δεν συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα που
έχουν κατηγορικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο και η περίοδος αναζήτησης
εργασίας, θεωρούνται ότι παραβαίνουν την υπόθεση της κανονικότητας. Όταν
έχουμε μη κανονικά δεδομένα (non-normal data) η μέθοδος maximum likelihood
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς αυτή υποθέτει ότι οι παρατηρούμενες
μεταβλητές είναι συνεχείς και ακολουθούν την κανονική κατανομή (Bollen, 1989). Η
μέθοδος που εφαρμόζεται με επιτυχία στις κατηγορικές μεταβλητές (binary,
ordinal), είναι η asymptotically distribution free (ADF) που αναπτύχθηκε από τον
Browne (1984), αρκεί όμως το μέγεθος του δείγματος να είναι αρκετά μεγάλο.
Επομένως για να προχωρήσουμε στην ανάλυση δομικών μοντέλων εξισώσεων με
την τεχνική ADF απαιτείται δείγμα μεγαλύτερο των 1000 ατόμων (Jones & Waller,
2013). Η μέθοδος ADF που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα AMOS θεωρείται
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ανεπαρκής για δείγματα μικρότερα των 2.500 ατόμων (Satorra, 1991). Ωστόσο, η
εργασιακή εμπειρία, η οποία είναι ποσοτική μεταβλητή και βρέθηκε να επιδρά στο
αποτέλεσμα (outcome) ή αλλιώς την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας, μπορεί να
ελεγχθεί (βλ. Ενότητα 9.3, σελ. 188).

Πίνακας 8: Έλεγχος Επιδράσεων Μεταξύ Υποκειμένων (Tests of Between-Subjects Effects)
Εξαρτημένη μεταβλητή: Εύρεση εργασίας (rEmplStatus)
Type III Sum

df

Mean

of Squares
Διορθωμένο

Μοντέλο

F

Sig.

Square

18,772a

56

,335

1,512

,012

13,467

1

13,467

60,741

,000

,936

1

,936

4,223

,040

Ομάδα

1,368

1

1,368

6,171

,013

Ηλικία

,337

5

,067

,304

,911

Περίοδος Αναζήτησης

,120

2

,060

,271

,763

Φύλο

,080

1

,080

,360

,549

Ομάδα * Ηλικία

,156

4

,039

,176

,951

,074

2

,037

,166

,847

,432

1

,432

1,950

,163

1,299

10

,130

,586

,826

1,713

5

,343

1,545

,174

*

,327

2

,163

,737

,479

Ομάδα * Ηλικία * Περίοδο

,742

5

,148

,670

,647

1,059

3

,353

1,592

,190

,033

2

,016

,074

,929

1,702

7

,243

1,097

,364

,186

4

,047

,210

,933

Σφάλμα

135,019

609

,222

Σύνολο

241,000

666

Διορθωμένο Σύνολο

153,791

665

(Corrected model)
Σημείο Τομής (Intercept)
Εργασιακή εμπειρία

Ομάδα

*

Περίοδο

Αναζήτησης
Ομάδα * Φύλο
Ηλικία

*

Περίοδο

Αναζήτησης
Ηλικία * Φύλο
Περίοδο

Αναζήτησης

Φύλο

Αναζήτησης
Ομάδα * Ηλικία * Φύλο
Ομάδα

*

Περίοδο

Αναζήτησης * Φύλο
Ηλικία

*

Περίοδο

Αναζήτησης * Φύλο
Ομάδα * Ηλικία * Περίοδο
Αναζήτησης * Φύλο

a. R Squared = ,122 (Adjusted R Squared = ,041)
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9.3 Ανάλυση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης
Προκειμένου να εξετάσουμε την πρώτη υπόθεση (Y1) της έρευνας (βλ. Κεφάλαιο 7,
σελ. 143), σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό
κεφάλαιο οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου από ότι το
workshop αναζήτησης εργασίας, έπρεπε να διασφαλίσουμε καταρχάς, ότι οι
συμμετέχοντες στα γκρουπ είχαν αρχικά (πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση) τα ίδια
επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου.
Η αρχική ισοδυναμία μεταξύ των γκρουπ προσδιορίστηκε διενεργώντας ανάλυση
διακύμανσης (ANOVA) μεταξύ των επιπέδων του ψυχολογικού κεφαλαίου του
πειραματικού γκρουπ και του γκρουπ ελέγχου. Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν ότι
αρχικά, τα δυο γκρουπ ήταν ισοδύναμα καθώς δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των γκρουπ (F=.287, p=.59) για τα επίπεδα του ψυχολογικού
κεφαλαίου.
Στη συνέχεια, για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης εντός των
γκρουπ (within groups), διενεργήθηκε t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις (paired
sample t-test), συγκρίνοντας το ψυχολογικό κεφάλαιο στη χρονική στιγμή Time 0 με
το ψυχολογικό κεφάλαιο στη χρονική στιγμή Time 1 για κάθε γκρουπ. Επιπλέον,
υπολογίστηκε το μέγεθος της επίδρασης (effect size) για τις διαφορές του μέσου
που παρατηρήθηκαν μεταξύ του πειραματικού και του γκρουπ ελέγχου-workshop.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 9), το PsyCap-training αύξησε τα
επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου από τη χρονική στιγμή T0 στη χρονική στιγμή
Τ1, ενώ το μέγεθος της επίδρασης (effect size) για τη διαφορά από τη χρονική
στιγμή Τ0 στη χρονική στιγμή Τ1 για το πειραματικό γκρουπ είναι υψηλότερο από
ότι το γκρουπ ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το ψυχολογικό κεφάλαιο των
συμμετεχόντων στην πειραματική ομάδα ήταν υψηλότερο μετά την εκπαίδευση
(M=3.96, SD=.54) από ότι πριν την εκπαίδευση (M=3.72, SD=.55), t(209)=10.06,
p<0.01. Εκτός από το ζευγαρωτό t-tests (paired-sample t-test), ο Πίνακας 9
περιλαμβάνει τo μέγεθος της επίδρασης (effect sizes) r και τα Cohen’s d. Τα
τελευταία υπολογίσθηκαν μέσω “effect size calculators” χρησιμοποιώντας τους
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μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δυο γκρουπ (treatment & controlworkshop).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Cohen (1988), το d ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των
μέσων όρων, M1 - M2, διαιρεμένη με την τυπική απόκλιση, s, του κάθε γκρουπ.
Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι τα effect sizes χαρακτηρίζονται ως μικρά όταν d = .2,
μεσαία όταν d = .5 και μεγάλα όταν d = .8. Επομένως, είναι φανερό ότι η
πειραματική ομάδα έχει μεγαλύτερο effect size από ότι η ομάδα ελέγχου, αφού η
πρώτη έχει μεσαία επίδραση (d=.44) και η δεύτερη μικρή επίδραση (d=.20).

Πίνακας 9: Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις,
Ζευγαρωτό T-test & Μέγεθος Επίδρασης

Πειραματική
Ομάδα

Ψυχολογικού Κεφαλαίου

Ομάδα
Ελέγχου
(workshop)

Μ.Ο. T0 (τυπική απόκλιση)

3.72 (.552)

3.70 (.505)

Μ.Ο. T1 (τυπική απόκλιση)

3.96 (.543)

3.80 (.507)

Τιμή t

10.06

3.49

Τιμή p

.00

.00

Μέγεθος Επίδρασης d

0.44

0.20

Μέγεθος Επίδρασης r

0.21

0.10

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης υποστηρίζουν πως η παρέμβαση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο ήταν αποτελεσματική ως προς την αύξηση των επιπέδων του
ψυχολογικού κεφαλαίου για όσους έλαβαν την εν λόγω εκπαίδευση. Παρόλο αυτά,
και το γκρουπ ελέγχου εμφάνισε κάποια αλλαγή στα επίπεδα του ψυχολογικού
κεφαλαίου, καθώς το ψυχολογικό κεφάλαιο των συμμετεχόντων στην ομάδα
ελέγχου ήταν ελαφρώς υψηλότερο μετά την εκπαίδευση (M=3.80, SD=.51) από ότι
πριν την εκπαίδευση (M=3.70, SD=.51), t(136)=3.49, p<0.01, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 9. Θεωρούμε πως αυτή η μεταβολή είναι φυσιολογική καθώς οι
συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου-workshop έλαβαν επίσης κάποια εκπαίδευση
σχετική με την αναζήτηση εργασίας, η οποία είναι πιθανό να προώθησε την
αυτεπάρκεια ή την ανθεκτικότητα αυτών και κατά συνέπεια το ψυχολογικό τους
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κεφάλαιο. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει τώρα είναι αν η πειραματική κατάσταση
οδήγησε σε μια υψηλότερη στατιστικά σημαντική αύξηση του ψυχολογικού
κεφαλαίου τη χρονική στιγμή Τ1 από ότι η κατάσταση ελέγχου.
Για να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα, χρησιμοποιήσαμε την between groups
ANOVA προκειμένου να προσδιορίσουμε την έκταση στην οποία στο τέλος της
παρέμβασης, αυτοί που έλαβαν την εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο
επέδειξαν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου από αυτούς που δεν
έλαβαν εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο, καθώς και αν αυτή ήταν σημαντική.
Στο τέλος του πειράματος λοιπόν, οι συμμετέχοντες στην πειραματική κατάσταση
επέδειξαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου από
ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα είχε
κατά μέσο όρο ψυχολογικό κεφάλαιο M = 3.96 (SD = 0.54) ενώ η ομάδα ελέγχουworkshop, M = 3.81 (SD = 0.51), F = 6.85, p =.009. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων
μετά την εκπαίδευση (T1) υπέρ της πειραματικής ομάδας, ενώ δεν υπάρχει
σημαντική διαφορά (p=.59) μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων πριν την
εκπαίδευση (T0).
Εκτός από ANOVA διεξαγάγαμε και ανάλυση συνδιακύμανσης (analysis of
covariance, ANCOVA), για έναν περισσότερο αυστηρό έλεγχο των διαφορών των
μέσων. Η ανάλυση συνδιακύμανσης ή συμμεταβλητή ανάλυση συνδυάζει την απλή
ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με την παλινδρομική ανάλυση (regression),
υπολογίζοντας κατά πόσο διαφοροποιούνται οι μέσοι όροι της εξαρτημένης
μεταβλητής μεταξύ των ομάδων ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων παραγόντων
αφού προηγουμένως ελέγξει (=αφαιρέσει) την επίδραση μίας ή περισσότερων
«τρίτων» μεταβλητών (covariates) που μπορεί να είναι σε θέση να προβλέψουν τις
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. Για να εφαρμοστεί η ANCOVA πρέπει να ισχύουν
καταρχήν οι προϋποθέσεις της ANOVA αλλά και δύο ακόμη προϋποθέσεις: α)
ανεξαρτησία μεταξύ covariate και treatment effect και β) ομοιογένεια των κλίσεων
παλινδρόμησης (Field, 2009). Επομένως για να εφαρμοστεί η ANOVA πρέπει να
συντρέχουν τα εξής:
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 η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής να είναι τουλάχιστον ίσων
διαστημάτων (αριθμητικά δεδομένα),
 οι συγκρινόμενες ομάδες να είναι ανεξάρτητες (τυχαία δείγματα),
 η μορφή της κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής στις συγκρινόμενες
ομάδες να είναι κανονική (έλεγχοι με το Kolmogorov-Smirnovtest, το
Shapiro-Wilktest ή, απλά, με το z-κριτήριο),
 οι πληθυσμοί από τους οποίους έχουν ληφθεί τα δείγματα να είναι
ομοιογενείς (το Levene test να δίνει στατιστικώς ασήμαντο αποτέλεσμα).
Μια ακόμη προϋπόθεση που πρέπει να τηρείται προκειμένου να εφαρμοστεί η
ANCOVA, και

συνδέεται

με

την

ανάλυση

παλινδρόμησης, αφορά

στα

χαρακτηριστικά της συνάφειας μεταξύ εξαρτημένης μεταβλητής και συμμεταβλητής
(δηλ. μορφή, κατεύθυνση, βαθμός) που πρέπει να είναι όμοια για όλες τις τιμέςεπίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής. Αυτό μπορεί να εξεταστεί ελέγχοντας την
αλληλεπίδραση μεταξύ ανεξάρτητης μεταβλητής και συμμεταβλητής μέσω της
παραμετροποίησης της σχετικής εντολής στο SPSS (Model -> Custom).

Πίνακας 10: Τεστ Επιδράσεων Μεταξύ Υποκειμένων (Between-Subjects Effects)
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Ψυχολογικό Κεφάλαιο_B
Πηγή

Type III Sum of

df

Mean Square

F

Sig.

Squares
Διορθωμένο Μοντέλο

63,325a

3

21,108

206,366

,000

7,412

1

7,412

72,460

,000

,009

1

,009

,091

,763

55,549

1

55,549

543,080

,000

,010

1

,010

,094

,760

Σφάλμα

36,516

357

,102

Σύνολο

5576,679

361

99,841

360

(Corrected Model)
Σημείο Τομής
(Intercept)
Ομάδα (Group)
Ψυχολογικό
Κεφάλαιο_A
Ομάδα * Ψυχολογικό
Κεφάλαιο_A

Διορθωμένο Σύνολο

a. R Squared = ,634 (Adjusted R Squared = ,631)
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Το στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα για την επίδραση της συμμεταβλητής (βλ.
Πίνακα 10) δηλώνει ότι έχει νόημα να κάνουμε ANCOVA. Το στατιστικώς μη
σημαντικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης Ομάδα*Ψυχολογικό Κεφάλαιο_A
δηλώνει ότι δεν παραβιάζεται η προϋπόθεση της ομοιογένειας της παλινδρόμησης.
Επομένως, οι προκαταρκτικοί έλεγχοι δείχνουν την επάρκεια των δεδομένων για την
ανάλυση αυτή. Σύμφωνα με το κριτήριο του Levene, οι συγκρινόμενες ομάδες ήταν
ομοιογενείς, F(1, 359)=0,299, p=0,585, ενώ το στατιστικώς ασήμαντο αποτέλεσμα
για την αλληλεπίδραση γκρουπ και ψυχολογικού κεφαλαίου Τ0, F(1, 357)=0,94,
p=0,760, δηλώνει ότι δεν παραβιάστηκε η προϋπόθεση ομοιογένειας της
παλινδρόμησης. Από την άλλη μεριά, η επίδραση της συμμεταβλητής πάνω στην
εξαρτημένη μεταβλητή ήταν στατιστικώς σημαντική αφού p=,000 (βλ. Πίνακα 10).
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από την ANCOVA αποκαλύπτουν πως όταν
«ελέγχουμε» το ψυχολογικό κεφάλαιο τη χρονική στιγμή Τ0, εξακολουθεί να
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου-workshop
και την πειραματική ομάδα για τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου F(1,344) =
14.91, p <.00, η2 =0.63.
Σε αυτό το σημείο κρίθηκε ορθό να ελέγξουμε και την επίδραση άλλων πιθανών
συμμεταβλητών (covariates) στην εξαρτημένη μας μεταβλητή, ώστε να εξετάσουμε
καλύτερα την επίδραση του γκρουπ στην αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου.
Χρησιμοποιώντας μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (univariate analysis of
variance) και θέτοντας ως covariates όλες τις μεταβλητές που μετρήσαμε τη χρονική
στιγμή T0 (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, περίοδος αναζήτησης
εργασίας, προνοητική προσωπικότητα, κύρια αυτό-αξιολόγηση, αυτεπάρκεια κατά
την αναζήτηση εργασίας, αρχικό ψυχολογικό κεφάλαιο, συμπεριφορά και
προσπάθεια κατά την αναζήτηση εργασίας), εξετάσαμε την επίδραση του γκρουπ
στην εξαρτημένη μας μεταβλητή – Ψυχολογικό Κεφάλαιο στη χρονική στιγμή T1
(PsycapB). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (F=18,119, p<.001)
εξακολουθεί να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων,
ελέγχου και πειραματικής ομάδας-workshop, ως προς το ψυχολογικό κεφάλαιο
όταν «αφαιρούμε» την επίδραση των υπόλοιπων μεταβλητών. Επομένως, η
υπόθεση 1 της έρευνας επιβεβαιώνεται.
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Συνεχίζοντας με την 2η υπόθεση της έρευνας, ελέγξαμε τα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής παρέμβασης αναφορικά με την εύρεση εργασίας. Ειδικότερα,
εξετάσαμε αν τα άτομα που έλαβαν την εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό
κεφάλαιο είναι πιο πιθανό να βρουν δουλειά από τα άτομα που συμμετείχαν στην
ομάδα ελέγχου-survey και δεν έλαβαν κάποια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα ποσοστά
των αποτελεσμάτων εργασίας (employment outcomes) όπως φαίνονται στον
Πίνακα 11, το 50% των ατόμων που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα αναφέρει
ότι βρήκε εργασία 3 μήνες μετά τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο. Ενώ, στην ομάδα ελέγχου, μόλις το 29% αναφέρει εύρεση
εργασίας. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική σε επίπεδο t(400.9) = 5.164, p < .001.
Συνεπώς, η 2η υπόθεση της έρευνάς μας επαληθεύεται.

Πίνακας 11: Εύρεση Εργασίας ανά Ομάδα

Μ.Ο.
Εύρεση
Εργασίας
(emp.
status3)

Τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων
Ομάδα
Ν
Μ.Ο.
Τυπ.
Αποκλ.
Πειραματική 220
.50
.501
Ελέγχου
447
.29
.456

Τυπ.
Σφάλμα
.034
.002

t(400.9) = 5.164, p < .001
Ένα ζήτημα που γεννήθηκε με την ολοκλήρωση των παραπάνω αναλύσεων είναι το
εξής. Σε τι φαίνεται να διαφέρουν αυτοί που βρήκαν δουλειά από αυτούς που δε
βρήκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες; Με άλλα λόγια, τα άτομα που βρήκαν
επαγγελματική απασχόληση 3 μήνες μετά τη συμμετοχή τους στην έρευνα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς τις ατομικές διαφορές ή / και τις
συμπεριφορές / αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας ανάμεσα στα δύο γκρουπ
(πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου) σε σχέση με αυτούς που δεν κατάφεραν
να βρουν εργασία;

3

Η μεταβλητή employment status ποσοτικοποιήθηκε σε (0=δε βρήκα εργασία, 1=βρήκα εργασία) και
πραγματοποιήθηκε independent sample t- test. Η ανάλυση του T-test επιλέχθηκε αντί του χ² επειδή
το δεύτερο είναι περισσότερο ευαίσθητο στο μέγεθος του δείγματος.
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Προκειμένου να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα χρησιμοποιήσαμε την
πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης (Multivariate Analysis Of Variance - MANOVA). Ο
λόγος που χρησιμοποιούμε MANOVA αντί πολλαπλών ANOVA είναι επειδή όσες
περισσότερες εξαρτημένες μεταβλητές μετρώνται, τόσες περισσότερες ANOVA θα
πρέπει να διεξαχθούν στα ίδια δεδομένα και κατά συνέπεια η πιθανότητα
σφάλματος τύπου ένα (Type I error) είναι μεγαλύτερη (Field, 2009). Επιπλέον, αν
διεξαχθούν ξεχωριστές ANOVA για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, τότε οποιαδήποτε
σχέση

ανάμεσα

στις

εξαρτημένες

μεταβλητές

αγνοείται.

Η

MANOVA,

συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές στην ίδια ανάλυση,
λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Μάλιστα, ενώ η
ANOVA μπορεί να μας πει αν τα γκρουπ διαφέρουν σε μια διάσταση, η MANOVA
εξετάζει αν τα γκρουπ διαφέρουν σε ένα συνδυασμό διαστάσεων. Επομένως η
MANOVA έχει μεγαλύτερη δύναμη στο να «ανιχνεύει» μια επίδραση από ότι η
ANOVA και γι’ αυτό είναι προτιμώμενη από τη διεξαγωγή πολλαπλών ANOVA (Field,
2009). Από τη στιγμή που στην περίπτωση μας έχουμε πολλές εξαρτημένες
μεταβλητές και μας ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα σε αυτές πραγματοποιήσαμε την
παρακάτω ανάλυση.
Αρχικά, θελήσαμε να εξετάσουμε αν οι ατομικές διαφορές αυτών που βρήκαν
εργασία διαφέρουν σημαντικά από τις ατομικές διαφορές αυτών που δε βρήκαν
εργασία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Διεξάγοντας MANOVA με fixed factors το
γκρουπ και την εύρεση εργασίας και εξαρτημένες μεταβλητές την προνοητική
προσωπικότητα, την κύρια αυτοαξιολόγηση και το ψυχολογικό κεφάλαιο δε
βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση. Ειδικότερα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12
η τιμή Hotelling’s T², Pillai’s, κλπ., δεν είναι στατιστικά σημαντική (p>.05) στην
αλληλεπίδραση (ομάδα * εύρεση εργασίας), οπότε δεν προχωράμε με τον έλεγχο.
Επομένως, δεν υποστηρίζεται ότι οι ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων
διαφοροποιούνται από το αν βρήκαν δουλεία και σε ποιο γκρουπ ανήκουν.
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Πίνακας 12: Multivariate Tests (Εύρεση Εργασίας Ανάμεσα στις Ομάδες_Ατομικές Διαφορές)
Επίδραση

Value

F

Hypothesis

Error df

Sig.

df
Σημείο Τομής

Pillai's Trace

,980

7985,330b

4,000

660,000

,000

Wilks' Lambda

,020

7985,330b

4,000

660,000

,000

48,396

7985,330b

4,000

660,000

,000

48,396

7985,330b

4,000

660,000

,000

Pillai's Trace

,249

54,601b

4,000

660,000

,000

Wilks' Lambda

,751

54,601b

4,000

660,000

,000

,331

54,601b

4,000

660,000

,000

,331

54,601b

4,000

660,000

,000

Pillai's Trace

,007

1,152b

4,000

660,000

,331

Wilks' Lambda

,993

1,152b

4,000

660,000

,331

,007

1,152b

4,000

660,000

,331

,007

1,152b

4,000

660,000

,331

Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root
Ομάδα

Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root
Εύρεση Εργασίας

Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root
Ομάδα * Εύρεση

Pillai's Trace

,008

1,338b

4,000

660,000

,254

Εργασίας

Wilks' Lambda

,992

1,338b

4,000

660,000

,254

,008

1,338b

4,000

660,000

,254

,008

1,338b

4,000

660,000

,254

Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root
a. Design: Intercept + Group + rEmplStatus + Group * rEmplStatus
b. Exact statistic

Συνεχίζοντας με την πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης, θελήσαμε να δούμε αν οι
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας αυτών που βρήκαν εργασία διαφέρουν
σημαντικά από τις ατομικές διαφορές αυτών που δε βρήκαν εργασία ανάμεσα στις
δύο ομάδες. Διεξάγοντας εκ νέου MANOVA με fixed factors το γκρουπ και την
εύρεση εργασία και εξαρτημένες μεταβλητές αυτή τη φορά την συμπεριφορά και
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (στην αρχή τις έρευνας και τρεις μήνες μετά)
βρέθηκαν τα εξής. Η τιμή του Pillai’s και του Hotelling’s Trace της αλληλεπίδρασης
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(ομάδα * εύρεση εργασίας) είναι στατιστικά σημαντική (p<.05), οπότε προχωράμε
με τον έλεγχο. Όπως φαίνεται από τις τιμές p στον Πίνακα 13 δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αλληλεπίδρασης «γκρουπ και εύρεση
εργασίας» και της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας στην αρχή της έρευνας (p =
.273) ούτε τρεις μήνες μετά (p = .089). Όσον αφορά τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αλληλεπίδρασης
«γκρουπ και εύρεση εργασίας» και συμπεριφοράς αναζήτησης στην αρχή της
έρευνας (p = .702), υπάρχει όμως τρεις μήνες μετά (F= 4.89, p = .027). Επομένως, η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας τρεις μήνες μετά τη συμμετοχή στην έρευνα
(Τ2) φαίνεται να διαφοροποιείται από το αν βρήκαν δουλεία ή όχι οι συμμετέχοντες
στα δύο γκρουπ. Με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (βλ. Παράρτημα Γ) να
έχει υψηλότερο μέσο όρο για τα άτομα που βρήκαν δουλειά στην ομάδα ελέγχου
(μ.ο.= 4.31, τ.α.= .82) από ότι στην πειραματική ομάδα (μ.ο.= 4.23, τ.α.= .86).
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Πίνακας 13: Εύρεση Εργασίας Ανάμεσα στις Δύο Ομάδες_Συμπεριφορές Αναζήτησης Εργασίας
Εξαρτημένη

Type III

Μεταβλητή

Sum of

df

Mean

F

Sig.

Square

Squares
Διορθωμένο

JSEffort_A

2,332a

3

,777

,844

,470

Μοντέλο

JSEffort_B

5,743b

3

1,914

1,624

,182

JSB_A

10,428c

3

3,476

6,671

,000

JSB_B

10,005d

3

3,335

4,174

,006

JSEffort_A

8116,579

1

8116,579

8810,819

,000

JSEffort_B

7518,564

1

7518,564

6379,485

,000

JSB_A

10495,227

1

10495,227

20140,613

,000

JSB_B

9847,719

1

9847,719

12326,695

,000

JSEffort_A

,266

1

,266

,289

,591

JSEffort_B

1,085

1

1,085

,920

,338

JSB_A

,070

1

,070

,135

,713

JSB_B

1,187

1

1,187

1,486

,223

Εύρεση

JSEffort_A

1,414

1

1,414

1,535

,216

Εργασίας

JSEffort_B

,002

1

,002

,002

,966

JSB_A

9,402

1

9,402

18,043

,000

JSB_B

1,302

1

1,302

1,629

,202

JSEffort_A

1,110

1

1,110

1,204

,273

Εύρεση

JSEffort_B

3,418

1

3,418

2,901

,089

Εργασίας

JSB_A

,076

1

,076

,147

,702

JSB_B

3,910

1

3,910

4,894

,027

JSEffort_A

609,838

662

,921

JSEffort_B

780,202

662

1,179

JSB_A

344,967

662

,521

JSB_B

528,868

662

,799

JSEffort_A

10360,375

666

JSEffort_B

9681,375

666

JSB_A

12808,137

666

JSB_B

12129,167

666

Σημείο Τομής

Ομάδα

Ομάδα

Σφάλμα

Σύνολο

*

Διορθωμένο

JSEffort_A

612,171

665

Σύνολο

JSEffort_B

785,946

665

JSB_A

355,395

665

JSB_B
538,872
a. R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = -,001)
b. R Squared = ,007 (Adjusted R Squared = ,003)
c. R Squared = ,029 (Adjusted R Squared = ,025)
d. R Squared = ,019 (Adjusted R Squared = ,014)

665
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Όσον αφορά στον αριθμό συνεντεύξεων και τον αριθμό προσφορών εργασίας
βρέθηκαν τα εξής. Η τιμή του Pillai’s και του Hotelling’s Trace της αλληλεπίδρασης
(ομάδα * εύρεση εργασίας) είναι στατιστικά σημαντική (p<.05), οπότε προχωράμε
με τον έλεγχο. Σε αυτό το σημείο αρμόζει να αναφερθεί ότι μαζί με τα
αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας εξετάσαμε και την εργασιακή εμπειρία. Ο
λόγος που δεν ελέχθησαν οι λοιπές δημογραφικές-βιογραφικές μεταβλητές της
έρευνας είναι ότι μόνο η εργασιακή εμπειρία όντας ποσοτική μεταβλητή μπορεί να
τεθεί ως εξαρτημένη στην πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης. Όπως φαίνεται από τις
τιμές p του Πίνακα 14 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της
αλληλεπίδρασης «γκρουπ και εύρεση εργασίας» και του αριθμού συνεντεύξεων (p =
.448), υπάρχει όμως στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αλληλεπίδρασης
«γκρουπ και εύρεση εργασίας» και του αριθμού προσφορών εργασίας (F=3.895, p =
.049). Επομένως, ο αριθμός προσφορών εργασίας φαίνεται να διαφοροποιείται από
το αν βρήκαν δουλεία ή όχι οι συμμετέχοντες στα δύο γκρουπ. Μάλιστα ο αριθμός
προσφορών εργασίας (βλ. Παράρτημα Γ) είναι υψηλότερος για τα άτομα που
βρήκαν δουλειά στην πειραματική ομάδα (μ.ο. = 2,38, τ.α. = 3.23) από ότι στην
ομάδα ελέγχου (μ.ο. = 1.84, τ.α. = 1.34).
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Πίνακας 14: Εύρεση Εργασίας Ανάμεσα στις Δύο Ομάδες_Αποτελέσματα Αναζήτησης Εργασίας
Εξαρτημένη

Type III Sum

Μεταβλητή

of Squares

df

Mean

F

Sig.

Square

Διορθωμένο

PostInterviews

378,897a

3

126,299

7,139

,000

Μοντέλο

Post_JobOffers

265,227b

3

88,409

12,413

,000

WorkingExper

457365,757c

3

152455,252

17,154

,000

PostInterviews

4862,974

1

4862,974

274,865

,000

Post_JobOffers

1136,452

1

1136,452

159,558

,000

WorkingExper

1247032,460

1

1247032,460

140,318

,000

Διορθωμένο

PostInterviews

5,011

1

5,011

,283

,595

Μοντέλο

Post_JobOffers

1,212

1

1,212

,170

,680

WorkingExper

257441,387

1

257441,387

28,968

,000

Εύρεση

PostInterviews

277,132

1

277,132

15,664

,000

Εργασίας

Post_JobOffers

252,060

1

252,060

35,389

,000

WorkingExper

50013,790

1

50013,790

5,628

,018

PostInterviews

10,191

1

10,191

,576

,448

Εύρεση

Post_JobOffers

27,743

1

27,743

3,895

,049

Εργασίας

WorkingExper

21161,664

1

21161,664

2,381

,123

Σφάλμα

PostInterviews

11712,238

662

17,692

Post_JobOffers

4715,091

662

7,122

WorkingExper

5883332,925

662

8887,210

PostInterviews

16956,000

666

Post_JobOffers

6096,000

666

WorkingExper

8675061,250

666

Διορθωμένο

PostInterviews

12091,135

665

Σύνολο

Post_JobOffers

4980,318

665

6340698,682

665

Σημείο Τομής
Ομάδα

Ομάδα

Σύνολο

*

WorkingExper

a. R Squared = ,031 (Adjusted R Squared = ,027)
b. R Squared = ,053 (Adjusted R Squared = ,049)
c. R Squared = ,072 (Adjusted R Squared = ,068)

Τέλος, η εργασιακή εμπειρία δε βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την
αλληλεπίδραση ομάδα * εύρεση εργασίας. Παρόλο που στην ενότητα 9.2 βρήκαμε
την εργασιακή εμπειρία να επιδρά στο αποτέλεσμα (outcome) της έρευνας, αν
δηλαδή τα άτομα βρήκαν δουλειά ή όχι, η σχέση αυτή δεν ισχύει όταν υπάρχει και η
επίδραση του γκρουπ. Επομένως, η εργασιακή εμπειρία των ατόμων δε φαίνεται να
διαφοροποιείται ανάμεσα στις δύο ομάδες αναφορικά με το αν βρήκαν δουλειά ή
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όχι οι συμμετέχοντες. Το μόνο που διαφοροποιείται είναι η συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας τη χρονική στιγμή Τ2 και ο αριθμός προσφορών εργασίας. Αν
και δεν εμπίπτει στις υποθέσεις της έρευνας, ο έλεγχος της εργασιακής εμπειρίας
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας πολύ-ομαδική ανάλυση SEM,
μεταξύ πειραματικής ομάδας-ομάδας ελέγχου και των λιγότερων-περισσότερων
έμπειρων ατόμων. Ειδικότερα, για να εξετάσουμε πληρέστερα το ρόλο της
εργασιακής εμπειρίας αναλόγως το γκρουπ συμμετοχής και να δούμε αν
διαφοροποιούνται οι σχέσεις στο μοντέλο, κάναμε τα εξής. Αρχικά υπολογίσαμε τη
διάμεσο της εργασιακής εμπειρίας (median = 24 μήνες) και στη συνέχεια χωρίσαμε
τα άτομα σε αυτά που έχουν περισσότερη εργασιακή εμπειρία (>25 μήνες) και
λιγότερη εργασιακή εμπειρία (<=24). Με βάση τον πειραματικό σχεδιασμό και τον
παραπάνω διαχωρισμό δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες (control+experienced,
control+inexperienced,
αποτέλεσμα

ήταν

να

treatment+experienced,
δημιουργηθούν

treatment+inexperienced).

ομάδες

με

σημαντικά

Το

λιγότερους

συμμετέχοντες από ότι το αρχικό δείγμα. Κατά συνέπεια, το μοντέλο εμφάνισε μια
αρνητική διακύμανση (error variance) με αποτέλεσμα η λύση να μην είναι
αποδεκτή. Παρά το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις δεν μπορεί να είναι αρνητικές, το
Amos μπορεί να παράγει αρνητικές εκτιμήσεις διακύμανσης χαρακτηρίζοντας τη
λύση ως «ακατάλληλη». Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως υπόθεση Heywood
(McDonald, 2014). Αυτό που ενδέχεται να υποδεικνύει μια τέτοια λύση είναι το
μικρό μέγεθος του δείγματος. Δεδομένου ότι η διεξαγωγή της ταυτόχρονης πολύομαδικής ανάλυσης απαιτεί 5 άτομα για κάθε εκτιμώμενη παράμετρο (Hair et al.,
2006) και εμείς είχαμε 282 ελεύθερες παραμέτρους να εκτιμηθούν (άρα
282*5=1410 άτομα), η παραπάνω ανάλυση απαιτεί πολύ μεγαλύτερο δείγμα για να
πραγματοποιηθεί.

9.4 Ανάλυση SEM

Τα Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων (SEM) είναι μια στατιστική μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται ευρέως από τους ερευνητές στις κοινωνικές επιστήμες. Τα μοντέλα
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SEM επιτρέπουν την ανακάλυψη λανθανουσών μεταβλητών με πολλαπλούς δείκτες
και την επίλυση πολλαπλών εξισώσεων. Στην παρούσα έρευνα τα δομικά μοντέλα
εξισώσεων χρησιμοποιούνται σαν μια επικυρωτική διαδικασία των θεωρητικών μας
υποθέσεων, υπολογίζοντας όχι μόνο τις εκτιμήσεις για τους παράγοντες του
μοντέλου (όπως τις φορτώσεις, τις διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις των
παραγόντων, τη διακύμανση των καταλοίπων και των λαθών), αλλά εξετάζοντας
επίσης το βαθμό προσαρμογής τους στα δεδομένα. Με άλλα λόγια η ανάλυση SEM
θα μας βοηθήσει στη γενική αξιολόγηση του υποθετικού μας μοντέλου όσον αφορά
την προσαρμογή του στα δεδομένα επάνω στα οποία εφαρμόζεται καθώς και στη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των θεωρητικών εννοιών. Ακολουθεί η εξέταση
των δύο υπο-μοντέλων των μοντέλων δομικών εξισώσεων, του μετρικού και του
δομικού μοντέλου.

9.4.1 Μοντέλο Μέτρησης

Το μετρικό μοντέλο ή αλλιώς μοντέλο μέτρησης (measurement model) είναι μια
επιβεβαιωτική παραγοντική διαδικασία, η οποία διευκρινίζει το πόσο καλά μια
ερώτηση ή μία μετρήσιμη μεταβλητή συνεισφέρει στον καθορισμό ενός παράγοντα.
Κατά συνέπεια, πρέπει πρώτα να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το μετρικό μοντέλο
πριν την εξέταση του δομικού μοντέλου (Byrne, 2001). Κρίνεται σημαντικό λοιπόν
προτού «τρέξουμε» το δομικό μοντέλο εξισώσεων να αξιολογήσουμε το μετρικό
μας μοντέλο. Δηλαδή το κατά πόσο οι παρατηρούμενες μεταβλητές αντανακλούν με
ακρίβεια τις επιθυμητές εννοιολογικές κατασκευές (παράγοντες) συνολικά. Έπειτα
θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του δομικού μοντέλου
(structural model) καταλήγοντας σε εγκυρότερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα.
Το πρώτο βήμα της προσέγγισης των Anderson και Gerbing (1988) προσδιορίζει τις
σχέσεις μεταξύ των μετρήσιμων μεταβλητών και των λανθανουσών δομών
επιτρέποντας στις δομές να σχετίζονται ελευθέρως. Αν το συνολικό ταίριασμα του
μοντέλου είναι μη αποδεκτό, το μοντέλο επαναπροσδιορίζεται. Αποδεκτή μέθοδος
επαναπροσδιορισμού αποτελεί η διαγραφή μετρήσιμων μεταβλητών, οι οποίες δε
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σχετίζονται καθαρά με την αντίστοιχη λανθάνουσα μεταβλητή. Με τον
επαναπροσδιορισμό και τον ακόλουθο έλεγχο της καταλληλότητας του νέου
μοντέλου η διακριτικότητα των δομών ελέγχεται με το να τίθενται περιορισμοί σε
κάθε ζεύγος λανθανουσών δομών κάθε φορά (Prussia, Kinicki, & Bracker, 1993). Εάν
η μεταβολή στο χ² αποδειχθεί στατιστικώς σημαντική και επομένως το μοντέλο με
τους περιορισμούς φανεί χειρότερο από το αυθεντικό μοντέλο, τότε αποδεικνύεται
ότι οι δομές είναι διακριτές (Anderson & Gerbing, 1988). Σε αυτό το σημείο αρμόζει
να σημειωθεί ότι δεν προβήκαμε στον έλεγχο της διακριτότητας των λανθανουσών
μεταβλητών

με

πραγματοποιήθηκε

τη

μέθοδο

στην

που

αναφέρεται

προηγούμενη

ενότητα

παραπάνω,
όπου

καθώς

αυτό

διενεργήσαμε

επιβεβαιωτικές αναλύσεις παραγόντων για όλες τις κλίμακες της έρευνας.
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Σχήμα 4: Μετρικό Μοντέλο
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Αναφορικά με το μοντέλο μέτρησης (βλ. Σχήμα 4) της παρούσας έρευνας η
επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων έδειξε τα εξής. Καταρχάς, το ταίριασμα του
CFA μοντέλου απορρίφθηκε από το χ² τεστ (χ² = 1745,40, df = 688, p<.01) το οποίο
θεωρούμε ότι συνέβη λόγω της ευαισθησίας του συγκεκριμένου τεστ στο μέγεθος
του δείγματος (Gerbing & Anderson, 1985). Στην πραγματικότητα όμως το μοντέλο
εμφάνισε ένα οριακά καλό ταίριασμα και αυτό αποδεικνύεται από το παρακάτω
αποτελέσματα. Το χ² διορθωμένο από τους βαθμούς ελευθερίας του υπερέβη σε
μικρό βαθμό την τιμή 3.0 (χ2/df = 2,537) που έχουμε δεχθεί στο πλαίσιο της δικής
μας έρευνας (Kline, 2005). Οι φορτίσεις των στοιχείων στους παράγοντες
(standardized regression weights), όπως φαίνεται και από τη διαγραμματική
απεικόνιση του μετρικού μοντέλου, κυμάνθηκαν από 0.419 έως 0.874 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας p<0.001. Όσον αφορά τους απόλυτους δείκτες καλής
προσαρμογής, κρίνονται ως καλοί αφού τόσο ο δείκτης RMSEA = 0.05 όσο και ο
δείκτης SRMR = 0.06 ήταν χαμηλότεροι της cut-off τιμής (<.08). Ωστόσο, οι αυξητικοί
δείκτες καλής προσαρμογής ήταν οριακά κάτω από την cut-off τιμής (>.90), CFI =
0.89, TLI = 0.88.

9.4.1.1 Μεροληψία Κοινής Μεθόδου
Ταυτόχρονα, για να εξασφαλιστεί ότι το πρόβλημα μεροληψίας κοινής μεθόδου
(common method bias) δεν επηρέασε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων,
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του Harman Single Factor Test. Ειδικότερα, τα
items όλων των constructs αναλύθηκαν σε μια διερευνητική ανάλυση παραγόντων
(exploratory factor analysis) χρησιμοποιώντας αρχικά, ως μέθοδο εξαγωγής
(extraction method) την ανάλυση κύριων συνιστωσών (principal components) με
μέθοδο περιστροφής (rotation method) την varimax. Στη συνέχεια, η ίδια ανάλυση
διενεργήθηκε με μέθοδο εξαγωγής την principal axis factoring και μέθοδο
περιστροφής και πάλι την varimax. Σκοπός είναι να αποδειχθεί ότι όλα τα items δεν
«φορτώνουν» σε ένα μόνο παράγοντα (εξού και το single factor test) ή αν
φορτώνουν σε παραπάνω από ένα, ο πρώτος δεν ερμηνεύει παραπάνω από το 50%
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της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει μόνο το 23% με τη
χρήση της principal components και το 22% με την axis factoring (βλ. Παράρτημα B).
Επιπλέον, διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor
Analysis), μέσω του Amos, όπου όλα τα προηγούμενα items αντιστοιχήθηκαν σε μία
μόνο υποθετική λανθάνουσα μεταβλητή (latent variable). Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης αυτής υποστηρίζουν ότι αυτό το μονοπαραγοντικό μοντέλο (single factor
model) δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα, δηλαδή δεν έχει καλό fit (χ2/df = 7.35, CFI
= 0.52, TLI = 0.49, RMSEA = 0.098, SRMR = 0.10, GFI = 0.62, AGFI = 0.57). Παρόλο που
τα αποτελέσματα αυτά δεν αποκλείουν το πρόβλημα μεροληψίας κοινής μεθόδου,
υποδεικνύουν πως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς είναι ιδιαίτερα απίθανο να
έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα.

9.4.2 Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων

Το Δομικό Μοντέλο (Structural Model) αφορά στις σχέσεις των λανθανουσών
μεταβλητών μεταξύ τους. Σε συνέχεια λοιπόν του μοντέλου μέτρησης και
προκειμένου να εξετάσουμε τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και
εξαρτημένων μεταβλητών, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από μοντέλα δομικών
εξισώσεων.

Ειδικότερα,

για

τον

έλεγχο

των

υποθέσεων

της

έρευνας

πραγματοποιήσαμε ανάλυση δομικών μοντέλων (structural model analysis) μέσω
του προγράμματος Amos, έκδοση 20.
Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση των υποθέσεων της έρευνας, είναι σημαντικό
να αναφέρουμε τους δείκτες ταιριάσματος (fit indices). Αν και το ταίριασμα του
προτεινόμενου δομικού μοντέλου απορρίφθηκε από το χ 2 τεστ (χ2 = 2076.59, df =
667, p<.001), το οποίο είναι ευαίσθητο στο μέγεθος του δείγματος (Gerbing &
Anderson, 1985), στην πραγματικότητα το μοντέλο εμφάνισε καλό ταίριασμα και
αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το χ 2 διορθωμένο από τους βαθμούς
ελευθερίας του δεν υπερέβη την cut-off τιμή (<3), αφού χ2/df = 2.58. Δεδομένου ότι
ο δείκτης χ2 επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος του δείγματος αξιολογήθηκε
περαιτέρω ο βαθμός επιπρόσθετων δεικτών καταλληλότητας. Πιο συγκεκριμένα ο
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δείκτης RMSEA =.05 ήταν αρκετά χαμηλότερος από την κριτική τιμή (<.08) όπως και
ο δείκτης SRMR =.07, αποδεικνύοντας οι απόλυτοι δείκτες προσαρμογής είναι
ιδιαιτέρως καλοί. Από την άλλη οι δείκτες CFI =.87 και TLI =.86 ήταν οριακά
χαμηλότερη από την cut-off τιμή (>.90).
Δεδομένων των ευρημάτων χρησιμοποιήσαμε το προτεινόμενο δομικό μοντέλο για
να εξετάσουμε την επαλήθευση ή μη των υποθέσεων της έρευνας. Σε αυτό το
σημείο αρμόζει να αναφερθεί ότι οι αναλύσεις που ακολουθούν βασίστηκαν στο
συνολικό δείγμα (πειραματική και ομάδα ελέγχου-survey), καθώς σκοπός μας είναι
να εξετάσουμε αρχικά το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών
του μοντέλου στην περίπτωση των ατόμων που αναζητούν εργασία, είτε έχουν
λάβει κάποια εκπαίδευση είτε όχι. Θα εξετάσουμε λοιπόν το ερευνητικό μας
μοντέλο όπως αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 5 και πιο συγκεκριμένα, τις υποθέσεις
Υ3-Υ15 (βλ. σελ. 134-141) προκειμένου να εξηγήσουμε το ρόλο των ατομικών
διαφορών και των θετικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών στις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
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Σχήμα 5: Ερευνητικό Μοντέλο
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9.4.2.1 Κύριες Επιδράσεις
Για τον έλεγχο των υποθέσεων που αφορούσαν στις κύριες επιδράσεις
πραγματοποιήσαμε ανάλυση διαδρομών (path analysis). Οι κύριες επιδράσεις της
path analysis, όπως προέκυψαν από το AMOS, φαίνονται στον Πίνακα 15.
Ξεκινώντας από τη σχέση των ατομικών διαφορών με τα θετικά ψυχολογικά
χαρακτηριστικά, ελέγξαμε τις υποθέσεις 5 και 7 οι οποίες αφορούν στη σχέση του
ψυχολογικού κεφαλαίου με την προνοητική προσωπικότητα και την κύρια αυτόαξιολόγηση αντιστοίχως. Ειδικότερα, η υπόθεση 5 «Η προνοητική προσωπικότητα
σχετίζεται θετικά με το ψυχολογικό κεφάλαιο» είναι στην ουσία μια επαλήθευση
της θεωρίας. Εξετάζει την προνοητική προσωπικότητα ως προβλεπτικό παράγοντα
του ψυχολογικού κεφαλαίου θεωρώντας ότι αυτή προβλέπει θετικά το ψυχολογικό
κεφάλαιο. Επαληθεύοντας τη θεωρία, η προνοητική προσωπικότητα βρέθηκε να
προβλέπει σημαντικά το ψυχολογικό κεφάλαιο. Μάλιστα η σχέση μεταξύ των δύο
μεταβλητών ήταν όπως αναμενόταν θετική (β= .32, p<.01). Επομένως, όσο
υψηλότερα (χαμηλότερα) τα επίπεδα προνοητικής προσωπικότητας του ατόμου
τόσο υψηλότερα (χαμηλότερα) είναι και τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την 7 υπόθεση της έρευνας, η κύρια αυτό-αξιολόγηση σχετίζεται
θετικά με το ψυχολογικό κεφάλαιο. Εξετάζοντας την κύρια αυτό-αξιολόγηση ως
προβλεπτικό παράγοντα του ψυχολογικού κεφαλαίου βρέθηκε ότι η πρώτη
προβλέπει θετικά και στατιστικά σημαντικά το ψυχολογικό κεφάλαιο (β= .63,
p<.01). Επαληθεύονται λοιπόν οι δύο παραπάνω υποθέσεις της έρευνας που
αφορούν στη σχέση των ατομικών διαφορών με το ψυχολογικό κεφάλαιο. Μάλιστα,
τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ κύριας
αυτοαξιολόγησης και ψυχολογικού κεφαλαίου είναι ισχυρότερη από ότι η σχέση
μεταξύ προνοητικής προσωπικότητας και ψυχολογικού κεφαλαίου.
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Πίνακας 15: Κύριες Επιδράσεις (Standardized Regression Weights)
Εκτιμήσεις Άμεσων Επιδράσεων
Psycap
Psycap
Js_behavior
Js_effort
Interviews
Interviews
Offers
Offers
Offers
Emp. Status
Emp. Status
Emp. Status
Emp. Status

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Proactive personality
CSE
Psycap
Psycap
Js_effort
Js_behavior
Js_effort
Interviews
Js_behavior
Interviews
Offers
Js_effort
Js_behavior

,324**
,624**
,262**
,254**
,046
,171**
-,003
,145**
,091**
,120**
,183**
-,033
,145**
N = 667. *p<.05; **p<.01.

Στη συνέχεια εξετάσαμε τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα την υπόθεση 3 της έρευνας σύμφωνα με
την οποία το ψυχολογικό κεφάλαιο σχετίζεται θετικά (α) με την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας και (β) τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Τα ευρήματα
μας υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει στατιστικά σημαντική σχέση
τόσο με την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (β=.25, p<.01) όσο και με τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (β=.26, p<.01). Μάλιστα η σχέση μεταξύ των
μεταβλητών είναι θετική όπως αναμενόταν. Σύμφωνα με τα παραπάνω
αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η υπόθεση 2 (α,β) για τη σχέση του ψυχολογικού
κεφαλαίου και με τις δύο συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας ενώ η ισχύς των δύο
σχέσεων είναι σχεδόν η ίδια.
Τις ατομικές διαφορές και τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας ακολουθούν τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με την υπόθεση 9
της έρευνας «Η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας σχετίζεται θετικά (α) με τον
αριθμό των συνεντεύξεων, (β) τον αριθμό των προσφορών εργασίας, και (γ) την
εύρεση εργασίας». Όμως, η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας δε βρέθηκε να
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά ούτε με τον αριθμό των συνεντεύξεων ούτε με τον
αριθμό των προσφορών εργασίας ούτε με την εύρεση εργασίας (p>.05). Επομένως,
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η υπόθεση 9 για τη σχέση της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας με τα
αποτελέσματα της διαδικασίας απορρίπτεται. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τη
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Εξετάζοντας την 10η υπόθεση της έρευνας «Η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σχετίζεται θετικά (α) με τον αριθμό των
συνεντεύξεων, (β) τον αριθμό των προσφορών εργασίας, και (γ) την εύρεση
εργασίας» βρέθηκαν τα εξής. Η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας σχετίζεται
θετικά και μάλιστα σημαντικά με τον αριθμό συνεντεύξεων (β=.17, p<.01), τον
αριθμό προσφορών εργασίας (β=.09, p<.01) και την εύρεση εργασίας (β=.14, p<.01).
Επομένως, η υπόθεση 10 (α,β,γ) για τη σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επαληθεύεται. Ωστόσο οι σχέσεις
είναι αρκετά ασθενείς. Ισχυρότερη είναι η σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας με τον αριθμό συνεντεύξεων και λιγότερο ισχυρή η σχέση της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με τον αριθμό προσφορών εργασίας.
Τέλος, ελέγχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, η υπόθεση 11 της έρευνας υποστηρίζει ότι ο
αριθμός των συνεντεύξεων σχετίζεται θετικά (α) με τον αριθμό των προσφορών
εργασίας και (β) την εύρεση εργασίας. Ενώ, η υπόθεση 12 ότι ο αριθμός των
προσφορών εργασίας σχετίζεται θετικά με την εύρεση εργασίας. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της path analysis ο αριθμός συνεντεύξεων έχει θετική σχέση τόσο με
τον αριθμό των προσφορών εργασίας (β=.15) όσο και με την εύρεση εργασίας
(β=.12) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01, επαληθεύοντας της υπόθεση
11 (α,β). Οι σχέσεις που παρουσιάζονται χαρακτηρίζονται ως ασθενείς με
ισχυρότερη αυτή του αριθμού συνεντεύξεων – προσφορών αναζήτησης εργασίας.
Ομοίως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποστηρίζουν ότι ο αριθμός προσφορών
εργασίας έχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με την εύρεση εργασίας
(β=.18, p<.01) επαληθεύοντας την 12η υπόθεση της έρευνας. Οι κύριες επιδράσεις
μεταξύ όλων των μεταβλητών απεικονίζονται και διαγραμματικά στο Σχήμα 6.
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Σχήμα 6: Ανάλυση Διαδρομών
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9.4.2.2 Έμμεση Σχέση & Διαμεσολάβηση
Για να εξετάσουμε την έμμεση σχέση (indirect effect) και τη διαμεσολάβηση
(mediation) των ενδιάμεσων μεταβλητών του μοντέλου χρησιμοποιήσαμε τη
τεχνική Bootstrap. Η τεχνική Bootstrap είναι μια διαδικασία re-sampling όπου από
το αρχικό δείγμα προκύπτουν (με υποκατάσταση) πολλά άλλα δείγματα ίδιου
μεγέθους και η οποία καταλήγει σε ένα σχετικό υπολογισμό παραμέτρων
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιμέρους δείγματα.
Ειδικότερα, για τον έλεγχο των «ενδιάμεσων» μεταβλητών χρησιμοποιήσαμε το
πρόγραμμα Amos και την εν λόγω τεχνική για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, είναι
γενικώς αποδεχτό ότι η τεχνική bootstrap είναι η προτιμώμενη μέθοδος εξέτασης
της στατιστικής σημασίας των εμμέσων επιδράσεων (indirect effects) σε ενδιάμεσα
μοντέλα. Επιπλέον, η εν λόγω τεχνική μπορεί να είναι πιο ισχυρή ως προς τις
«παραβιάσεις» των υποθέσεων της κανονικότητας.
Συνοψίζοντας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαμεσολάβησης (mediation analysis)
ακολουθώντας την προσέγγιση των Baron και Kenny (1986) σε κάποιες περιπτώσεις
και εξέταση της έμμεσης σχέσης (indirect effect) σε κάποιες άλλες αναλόγως τι
υποστηρίζει η θεωρία. Η διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι ότι στην
περίπτωση της έμμεσης σχέσης ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τη
διαμεσολάβηση εκτός από την πρώτη προϋπόθεση. Ειδικότερα, στην εξέταση της
έμμεσης σχέσης δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και
εξαρτημένης μεταβλητής (Mathieu & Taylor, 2006). Επιπλέον, στην περίπτωση της
έμμεσης σχέσης (indirect effect) δεν μπορούμε να μιλάμε για αιτιότητα (ότι το X
οδηγεί στο Υ λόγω Μ). Η έμμεση σχέση μας δίνει πληροφορίες μόνο για τη χρονική
ακολουθία των φαινομένων Χ -> Μ -> Υ.
Τέλος, αποκτήθηκε το διάστημα εμπιστοσύνης (bootstrapped confidence interval)
για την έμμεση επίδραση χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφουν οι
Preacher and Hayes (2008). Πιο συγκεκριμένα, βάσει της πρότασης των Preacher και
Hayes’ (2008) χρησιμοποιήσαμε την bias-corrected (BC) bootstrapping confidence
interval (CI) ανάλυση με 5000 bootstrap δείγματα στο Amos προκειμένου να
εξετάσουμε

τυχόν

έμμεση

επίδραση

του

ψυχολογικού

κεφαλαίου
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αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας. Ακολουθεί ο έλεγχος των υποθέσεων και
τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
Η 15η υπόθεση της έρευνας υποστηρίζει ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο επιδρά
έμμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας (αριθμός συνεντεύξεων, αριθμός
προσφορών, εύρεση εργασίας) μέσω α) της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας, και
β) συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Όσον αφορά στην έμμεση σχέση του
ψυχολογικού κεφαλαίου στα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας βρέθηκαν τα
εξής. Καταρχάς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ψυχολογικό κεφάλαιο
προβλέπει τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (β=.26) και την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας (β=.25) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01.
Επιπλέον, η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας προβλέπει στατιστικά σημαντικά
τον αριθμό συνεντεύξεων (β=.17, p<.01), τον αριθμό προσφορών (β=.09, p <.05) και
την εύρεση εργασίας (β=.14, p<.01). Ωστόσο, η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας
δεν έχει στατιστικά σημαντική σχέση με κανένα από τα αποτελέσματα της
αναζήτησης εργασίας (p>.05), οπότε δεν μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο
έμμεσης σχέσης μεταξύ ψυχολογικού κεφαλαίου και αποτελεσμάτων αναζήτησης
εργασίας λόγω της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας, καθώς δεν πληρείται μια
από τις βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη μεσολάβησης. Θα εξετάσουμε λοιπόν
την ύπαρξη έμμεσης σχέσης μεταξύ ψυχολογικού κεφαλαίου και αποτελεσμάτων
αναζήτησης εργασίας λόγω της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας. Με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης (βλ. Πίνακα 16) προκύπτει ότι η έμμεση επίδραση
(indirect effect) του ψυχολογικού κεφαλαίου στον αριθμό συνεντεύξεων είναι β=.06
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01, αφού το 95% Biased Corrected
bootstrap διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν (CI= .032, .085).
Επιπλέον, η έμμεση επίδραση του ψυχολογικού κεφαλαίου στον αριθμό
προσφορών εργασίας είναι β=.02 (CI= .001, .058). Τέλος, η έμμεση επίδραση του
ψυχολογικού κεφαλαίου στην εύρεση εργασίας είναι β=.05 σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p<.01, (CI= .029, .084). Επομένως, το ψυχολογικό κεφάλαιο επιδρά
έμμεσα, μέσω της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας, στα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, τον αριθμό συνεντεύξεων, τον αριθμό
προσφορών και την εύρεση εργασίας επαληθεύοντας την υπόθεση 15β.
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Εξετάζοντας την έμμεση σχέση των ατομικών διαφορών στις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα, την υπόθεση 6 «Η προνοητική
προσωπικότητα επιδρά έμμεσα στην α) προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και β)
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας μέσω του ψυχολογικού κεφαλαίου» και την
υπόθεση 8 «Η κύρια αυτό-αξιολόγηση επιδρά έμμεσα στην α) προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας και β) συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας μέσω του
ψυχολογικού κεφαλαίου», βρέθηκαν τα εξής (βλ. Πίνακα 16). Καταρχάς,
εξετάζοντας την περίπτωση της προνοητικής προσωπικότητας, όπως αναφέρεται
και παραπάνω, η προνοητική προσωπικότητα προβλέπει το ψυχολογικό κεφάλαιο
(β= .32) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01. Επιπλέον, το ψυχολογικό
κεφάλαιο προβλέπει τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (β= .26) και την
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (β= .25) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
p<.01. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η έμμεση επίδραση
(indirect effect) της προνοητικής προσωπικότητας στη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας είναι β= .09 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01, αφού το 95%
Biased Corrected bootstrap διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν (CI=
.043, .146). Ενώ η έμμεση επίδραση (indirect effect) της προνοητικής
προσωπικότητας στην προσπάθεια αναζήτησης είναι β= .08, σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p<.01, αφού το 95% Biased Corrected bootstrap διάστημα
εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν (CI= .038, .149). Στη συνέχεια,
εξετάζοντας την περίπτωση της κύριας αυτό-αξιολόγησης, όπως αναφέρεται και
παραπάνω, η κύρια αυτό-αξιολόγηση προβλέπει το ψυχολογικό κεφάλαιο (β= .63)
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01. Ομοίως, το ψυχολογικό κεφάλαιο
προβλέπει τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (β= .26) και την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας (β= .25), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η έμμεση επίδραση (indirect effect)
της κύριας αυτό-αξιολόγησης στη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας είναι β= .16
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01, αφού το 95% Biased Corrected
bootstrap διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν (CI= .110, .223).
Ομοίως, η έμμεση επίδραση (indirect effect) της κύριας αυτοαξιολόγησης στην
προσπάθεια αναζήτησης είναι β=.16 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01,
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αφού το 95% Biased Corrected bootstrap διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει
το μηδέν (CI= .101, .226). Επομένως, οι ατομικές διαφορές επιδρούν έμμεσα στις
συμπεριφορές

αναζήτησης

εργασίας

μέσω

του

ψυχολογικού

κεφαλαίου

επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις 6(α,β) και 8(α,β).
Συνεχίζοντας με τον έλεγχο διαμεσολάβησης (mediation), εξετάσαμε το ρόλο των
συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την 13η υπόθεση της έρευνας ο αριθμός των προσφορών εργασίας
διαμεσολαβεί στη σχέση του αριθμού συνεντεύξεων και της εύρεσης εργασίας.
Όσον αφορά στην έμμεση σχέση του αριθμού συνεντεύξεων στην εύρεση εργασίας
βρέθηκαν τα εξής (βλ. Πίνακα 16). Καταρχάς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο
αριθμός συνεντεύξεων προβλέπει τον αριθμό προσφορών εργασίας (β= .15) σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01. Επιπλέον, ο αριθμός προσφορών
προβλέπει στατιστικά σημαντικά την εύρεση εργασίας (β= .18, p<.01). Τέλος ο
αριθμός συνεντεύξεων σχετίζεται με την εύρεση εργασίας (β= .12) σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας p<.01. Από τη στιγμή που πληρούνται και οι τρεις
προϋποθέσεις των Baron et Kenny (1986) μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο
διαμεσολάβησης (mediation) μέσω της τεχνικής bootstrap. Με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης διαμεσολάβησης (mediation analysis) προκύπτει ότι η
έμμεση επίδραση (indirect effect) του αριθμού συνεντεύξεων στην εύρεση εργασίας
είναι β=.03, σε επίπεδο σημαντικότητας p<.01 (CI= .005, .096). Αφού η έμμεση
σχέση από τον αριθμό συνεντεύξεων στην εύρεση εργασίας είναι στατιστικά
σημαντική, θεωρούμε ότι υπάρχει διαμεσολάβηση, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση
13. Η άμεση επίδραση (direct effect) του αριθμού συνεντεύξεων στην εύρεση
εργασίας είναι β= .12 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.05. Από τη στιγμή
που η σχέση είναι στατιστικά σημαντική θεωρούμε ότι υπάρχει μερική
διαμεσολάβηση (partial mediation) μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οπότε η συνολική
επίδραση (total effect) του αριθμού συνεντεύξεων στην εύρεση εργασίας είναι β=
.15 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01.
Τέλος, η 14η υπόθεση της έρευνας υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα της
αναζήτησης εργασίας (αριθμός συνεντεύξεων και προσφορών) διαμεσολαβούν στη
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σχέση των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (συμπεριφορά και προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας) και της εύρεσης εργασίας. Εφόσον η προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας δε βρέθηκε να σχετίζεται με τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, θα εξετάσουμε τη διαμεσολάβηση μόνο στη
σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με την εύρεση εργασίας. Όσον
αφορά στην έμμεση σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στην εύρεση
εργασίας βρέθηκαν τα εξής (βλ. Πίνακα 16). Καταρχάς, η συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας προβλέπει στατιστικά σημαντικά τον αριθμό συνεντεύξεων (β= .17, p<.01)
και προσφορών εργασίας (β= .07, p<.05). Επιπλέον, ο αριθμός προσφορών
προβλέπει στατιστικά σημαντικά την εύρεση εργασίας (β= .18, p<.01), όπως και ο
αριθμός συνεντεύξεων (β= .12, p<.01). Τέλος, η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας
προβλέπει στατιστικά σημαντικά την εύρεση εργασίας (β= .14, p<.05). Από τη
στιγμή που πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις των Baron et Kenny (1986)
μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο διαμεσολάβησης (mediation) μέσω της
τεχνικής bootstrap. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαμεσολάβησης
προκύπτει ότι υπάρχει double mediation. Δηλαδή στη σχέση της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας με την εύρεση εργασίας διαμεσολαβεί τόσο ο αριθμός
συνεντεύξεων, όσο και ο αριθμός των προσφορών εργασίας. Η έμμεση επίδραση
(indirect effect) της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στην εύρεση εργασίας
μέσω του αριθμού προσφορών εργασίας4 είναι β =.10, σε επίπεδο σημαντικότητας
p<.05 (CI= .027, .183). Αφού η έμμεση σχέση από τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας στην εύρεση εργασίας είναι στατιστικά σημαντική, θεωρούμε ότι υπάρχει
διαμεσολάβηση. Μάλιστα, η άμεση επίδραση (direct effect) της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας στην εύρεση εργασίας είναι β= .14 σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p<.05. Από τη στιγμή που η σχέση είναι στατιστικά σημαντική
θεωρούμε ότι υπάρχει μερική διαμεσολάβηση (partial mediation) μεταξύ των δύο
μεταβλητών. Οπότε η συνολική επίδραση (total effect) της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασίας στην εύρεση εργασίας είναι β= .18 σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p<.01. Μερική διαμεσολάβηση (μέσω του αριθμού συνεντεύξεων)

4

Στο output του AMOS δεν εμφανίζεται η indirect σχέση του offers καθώς το offers δεν έχει έμμεση
σχέση με κάποια μεταβλητή αλλά συνδέεται μόνο άμεσα η ίδια με την εύρεση εργασίας.
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βρέθηκε να υπάρχει και στη σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με τον
αριθμό προσφορών εργασίας. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας συσχετίζεται σημαντικά με τον αριθμό συνεντεύξεων και τον
αριθμό προσφορών εργασίας, όπως και ο αριθμός συνεντεύξεων με τον αριθμό
προσφορών εργασίας. Επομένως πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο
διαμεσολάβησης. Η έμμεση επίδραση (indirect effect) της συμπεριφοράς
αναζήτησης εργασία στον αριθμό προσφορών εργασίας είναι β=.36, σε επίπεδο
σημαντικότητας p<.01 (CI= .127, .884). Αφού η έμμεση σχέση από τη συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας στην εύρεση εργασίας είναι στατιστικά σημαντική, θεωρούμε
ότι υπάρχει διαμεσολάβηση. Μάλιστα, η άμεση επίδραση (direct effect) της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στον αριθμό προσφορών εργασίας είναι β=
.07 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.05. Από τη στιγμή που η σχέση είναι
στατιστικά σημαντική θεωρούμε ότι υπάρχει μερική διαμεσολάβηση (partial
mediation) μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οπότε η συνολική επίδραση (total effect)
της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στον αριθμό προσφορών εργασίας είναι
β= .10 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.05.
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Πίνακας 16: Έμμεσες Επιδράσεις

Διάστημα

Εμπιστοσύνης

(Bootstrapping BC 95% CI)

Έμμεση επίδραση (JSB) του PsyCap στο

Εκτιμήσεις

Ανώτατο όριο

Κατώτατο όριο

.06 **

.032

.085

.02*

.001

.058

.05**

.029

.084

.10*

.027

.183

.36**

.127

.884

.03**

.005

.096

.043

.146

Interviews
Έμμεση επίδραση (JSB) του PsyCap στο
Offers
Έμμεση επίδραση (JSB) του PsyCap στο
Employment Status
Έμμεση επίδραση (Interviews & Offers) του
JSB στο Employment Status
Έμμεση επίδραση (Interviews) του JSB στο
Offers
Έμμεση επίδραση (Offers) των Interviews
στο Employment Status
Έμμεση επίδραση (PsyCap) της Proactive

.09**

personality στο JSB
Έμμεση επίδραση (PsyCap) της Proactive

.08**

.038

.149

personality στο JSE
Έμμεση επίδραση (PsyCap) της CSE στο JSB

.16 **

.110

.223

Έμμεση επίδραση (PsyCap) της CSE στην

16 **

.101

.226

JSE
N = 667. *p<.05; **p<.01.
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9.4.3 Πολύ-Ομαδική Ανάλυση

Μέχρι στιγμής οι αναλύσεις μας προκειμένου να λάβουν χώρα βασίστηκαν σε ένα
δείγμα. Από δω και στο εξής θα επικεντρωθούμε σε αναλύσεις που περιλαμβάνουν
δύο ξεχωριστά δείγματα, αυτό της πειραματικής ομάδας και αυτό της ομάδας
ελέγχου-survey, προκειμένου να εξετάσουμε αν τα συστατικά του μετρικού και του
δομικού μοντέλου είναι ισοδύναμα (equivalent / invariant) μεταξύ των δύο ομάδων
ενδιαφέροντος. Με άλλα λόγια, στην παρούσα ενότητα θα πραγματοποιήσουμε
πολύ-ομαδικές αναλύσεις (multi-group analysis).
Ειδικότερα, πολύ-ομαδικές αναλύσεις (ή moderated SEM) εφαρμόζουμε εάν ο
ρυθμιστής είναι κατηγορική μεταβλητή. Μέσω του moderated SEM εξετάζουμε αν η
σχέση xy διαφοροποιείται για κάθε επίπεδο της ρυθμιστικής μεταβλητής και στην
περίπτωση μας αν διαφοροποιείται μεταξύ των δύο γκρουπ, πειραματική ομάδα
και ομάδα ελέγχου-survey. Εάν βρούμε στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις,
συγκρίνουμε (με Δχ² test) αυτό το μοντέλο με ένα μοντέλο χωρίς τις σχέσεις από την
λανθάνουσα μεταβλητή της αλληλεπίδρασης προς τις ενδογενείς με τις οποίες
υπήρχε στατιστικά σημαντική σχέση. Αναζητώντας απάντηση για την πολύ-ομαδική
ισοδυναμία (multigroup equivalence), οι ερευνητές συνήθως ενδιαφέρονται να
απαντήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις (Byrne, 2013). Καταρχάς, αν τα στοιχεία που
αποτελούν ένα συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης λειτουργούν ισοδύναμα σε
διαφορετικούς πληθυσμούς. Με άλλα λόγια, αν το μετρικό μοντέλο είναι groupinvariant. Στη συνέχεια, αν η παραγοντική δομή (factorial structure) ενός εργαλείου
ή μιας θεωρητικής κατασκευής είναι ισοδύναμη μεταξύ πληθυσμών που
μετρήθηκαν είτε από τα στοιχεία ενός εργαλείου είτε από subscale scores
πολλαπλών εργαλείων. Επιπλέον, αν συγκεκριμένα paths είναι ισοδύναμα μεταξύ
πληθυσμών και τέλος, αν οι μέσοι (latent means) συγκεκριμένων constructs του
μοντέλου διαφέρουν μεταξύ πληθυσμών.
Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα προπαρασκευαστικό έλεγχο ώστε να εξετάσουμε αν το
βασικό μοντέλο (baseline model) ορίζεται ομοίως για την κάθε ομάδα (βλ. Πίνακα
17).
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Πίνακας 17: Δείκτες Καλού Ταιριάσματος Αρχικών Μοντέλων

RMSEA 90%
Μοντέλο

χ2

df

CMIN

CFI

RMSEA

CI

ECVI

1.62

.83

.05

.048,

.058

7.23

1.67

.82

.06

.050,

.060

7.40

2.25

.85

.05

.050,

.056

4,69

/DF
Πειραματική Ομάδα (psycapA)
Hypothesized

1301.142 804

model
Πειραματική Ομάδα (psycapB)
Hypothesized

1339.185 804

model
Ομάδα Ελέγχου (survey)
Hypothesized

1807.704 804

model

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα το βασικό - αρχικό μας μοντέλο ορίζεται
ομοίως για τις δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο,
είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το γεγονός πως το μοντέλο ορίζεται ομοίως για
κάθε ομάδα (πειραματική και ελέγχου) δεν εγγυάται τη μετρική και δομική
ισοδυναμία. Απεναντίας, αυτές οι υποθέσεις πρέπει να εξεταστούν στατιστικά. Στη
συνέχεια, θα ελέγξουμε λοιπόν την ισοδυναμία των παραγοντικών φορτίσεων
(measurement invariance) και των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων (structural
invariance) μεταξύ των δύο ομάδων.

9.4.3.1 Έλεγχος Ισοδυναμίας Παραγοντικών Φορτίσεων: Μετρικό Μοντέλο
Το αρχικό βήμα στον έλεγχο της ισοδυναμίας απαιτεί μόνο ίδιο αριθμό παραγόντων
και ίδιο μοτίβο παραγοντικών φορτίσεων μεταξύ των γκρουπ. Επομένως, δεν
τίθενται περιορισμοί ισοδυναμίας (no equality constraints) σε κάποια από τις
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παραμέτρους. Έτσι οι ίδιοι παράμετροι που εκτιμήθηκαν στο βασικό μοντέλο για
κάθε ομάδα ξεχωριστά, εκτιμώνται ξανά σε αυτό το πολύ-ομαδικό μοντέλο. Το
πολύ-ομαδικό μοντέλο εξυπηρετεί δύο σημαντικές λειτουργίες. Καταρχάς, επιτρέπει
στα τεστ ισοδυναμίας να διεξάγονται για τα δύο γκρουπ ταυτόχρονα, ενώ
ελέγχοντας για ισοδυναμία, το ταίριασμα (fit) αυτού του μοντέλου παρέχει τη
βασική τιμή με την οποία θα συγκριθούν όλα τα μεταγενέστερα ορισμένα μοντέλα
(Byrne, 2013).
Ειδικότερα, πραγματοποιήσαμε πολύ-ομαδική ανάλυση (multi-group analysis)
προκειμένου να εξετάσουμε πώς η παρέμβαση εκπαίδευσης επηρεάζει τις
υποτιθέμενες σχέσεις στο μοντέλο μας ανάμεσα στις δύο ομάδες, την πειραματική
ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Προτού λάβει χώρα η πολύ-ομαδική ανάλυση όμως,
είναι σημαντικό να τεκμηριωθεί η measurement invariance των εννοιολογικών
κατασκευών – κλειδιά (key constructs) της έρευνας μας (Vandenberg & Lance,
2000). Είναι σημαντικό δηλαδή να επιβεβαιώσουμε ότι τα constructs έχουν
μετρηθεί στην ίδια έκταση τόσο για τους συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα
όσο και για τους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου.
Για να εξετάσουμε λοιπόν το κατά πόσον το μοντέλο μας έχει metric invariance ή
factor loading equivalence υπολογίσαμε τη διαφορά των chi-square (Δχ2) μεταξύ του
restricted και unrestricted model σε υπολογιστικό φύλλο excel όπως φαίνεται στον
Πίνακα 18. Συγκρίνοντας τα χ2 (έγινε χρήση χ2 distribution table και χ2 calculator), τα
αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η διαφορά Δχ 2 μεταξύ των δύο μοντέλων δεν είναι
στατιστικά σημαντική (Δχ2 = 38.91, p = .43, Δdf = 38). Αυτό σημαίνει ότι τα construct
μας έχουν factorial invariance και ότι μετρήθηκαν στην ίδια έκταση τόσο για την
πειραματική ομάδα όσο και για την ομάδα ελέγχου. Επομένως, μπορούμε να
προχωρήσουμε στις πολύ-ομαδικές αναλύσεις.
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Πίνακας 18: Ισοδυναμία Παραγοντικών Φορτίσεων

Unrestricted model

Restricted model

Difference

χ2

3480,212

3519,121

38,909

df

1606

1644

38

p value

0,0000000

0,0000000

0,43

Critical
>

53,4

>

0,05

9.4.3.2 Έλεγχος Ισοδυναμίας Παραγοντικών Φορτίσεων: Δομικό Μοντέλο

Από τη στιγμή που εξασφαλίστηκε η ισοδυναμία του μετρικού μοντέλου, το
επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της ισοδυναμίας αναφορικά με τη
δομική σύσταση του μοντέλου. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε δύο γκρουπ, αυτό της
πειραματικής ομάδας όπου έλαβαν μέρος 220 άτομα που αναζητούσαν εργασία και
αυτό της ομάδας ελέγχου-survey όπου συμμετείχαν 447 άτομα που αναζητούσαν
εργασία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει μεταξύ άλλων κατά πόσον
η εκπαιδευτική παρέμβαση επηρέασε τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας των
ατόμων και ακολούθως (έμμεση επίδραση) τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
Σύμφωνα με την 4η υπόθεση της έρευνας, η εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο
οδηγεί τα άτομα σε εντονότερη (α) προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και (β)
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας συγκριτικά με τα άτομα που δεν έλαβαν κάποια
εκπαίδευση (survey). Για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση χρησιμοποιήσαμε τη
μέτρηση του ψυχολογικού κεφαλαίου που πραγματοποιήσαμε μετά το πέρας της
εκπαίδευσης (PsyCapB) για την πειραματική ομάδα, ενώ για την ομάδα ελέγχου
(survey) θεωρήσαμε ότι PsyCapA=PsyCapB αφού τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν
δεχτεί το psycap-training οπότε δε χρειάστηκε και να μετρηθεί δεύτερη φορά. Στο
Σχήμα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα μας για την ομάδα ελέγχου
και στο Σχήμα 8 τα ευρήματα για την επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο
ψυχολογικό κεφάλαιο (πειραματική ομάδα) του unconstrained μοντέλου με
ψυχολογικό κεφάλαιο (Β).
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Σχήμα 7: Δομικό Μοντέλο Διαδρομών Ομάδας Ελέγχου (Psycap_B, JSBs_A)
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Σχήμα 8: Δομικό Μοντέλο Διαδρομών Πειραματικής Ομάδας (Psycap_B, JSBs_A)
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Καταρχήν, οι δείκτες ταιριάσματος (fit indices) του unconstrained model δείχνουν
πως τα μοντέλα στις πολύ-ομαδικές μας αναλύσεις ταιριάζουν σχετικά καλά στα
δεδομένα (χ2 (1602, 667) = 3137.84, p<.01, χ2/df = 1.96, CFI = 0.84, TLI = 0.83,
RMSEA = 0.04, SRMR = 0.07). Επιπλέον, όπως φαίνεται από τα παραπάνω σχήματα,
οι σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές στο μοντέλο μας είναι διαφορετικές για την
πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση των ατομικών διαφορών με το ψυχολογικό
κεφάλαιο τη χρονική στιγμή Τ1 βρέθηκαν τα εξής. Η προνοητική προσωπικότητα
έχει στατιστικά σημαντική σχέση με το ψυχολογικό κεφάλαιο στην ομάδα ελέγχου
(b = .39, p<.01) ενώ στην περίπτωση της πειραματικής ομάδας δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (b = .20, p>.05).
Αναφορικά με την άλλη ατομική διαφορά του μοντέλου μας, την κύρια αυτόαξιολόγηση, βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με το ψυχολογικό
κεφάλαιο και στα δύο γκρουπ. Μάλιστα, η κύρια αυτό-αξιολόγηση έχει ισχυρότερη
σχέση με το ψυχολογικό κεφάλαιο στην πειραματική ομάδα (b = .72, p<.01) από ότι
στην ομάδα ελέγχου (b = .54, p<.01). Για να εξετάσουμε αν οι εκτιμήσεις των
μονοπατιών (path estimates) στα δύο μοντέλα διαφέρουν σημαντικά το ένα από το
άλλο, διενεργήσαμε μια σειρά από τεστ της διαφοράς των χ 2. Ειδικότερα,
συγκρίναμε το χ2 του μοντέλου μας όπου όλες οι παράμετροι έχουν εκτιμηθεί
ελεύθερα με μια σειρά από μοντέλα όπου κάθε φορά θέταμε ένα σετ μιας σχέσης
μεταξύ δύο μεταβλητών ίσο. Αν το τεστ της διαφοράς του χ2 είναι σημαντικό,
θεωρείται πως τα μονοπάτια (paths) που ορίστηκαν να είναι ίσα διαφέρουν
στατιστικώς σημαντικά το ένα από το άλλο. Το αντίθετο ισχύει όταν το τεστ της
διαφοράς του χ2 δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Με βάση τα chi-square difference
tests, η «κοινή» σχέση κύρια αυτό-αξιολόγηση και ψυχολογικό κεφάλαιο (Β) δε
βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Στη συνέχεια, εξετάστηκε η σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου τη χρονική στιγμή
Τ2 με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, που είναι και το κύριο ενδιαφέρον
της παρούσας ενότητας. Διερευνητικά ξεκινήσαμε από τη σχέση του ψυχολογικού
κεφαλαίου με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που είχαν μετρηθεί στην
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αρχή της έρευνας (Τ0). Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, το ψυχολογικό κεφάλαιο (Β)
βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας (Α) και στις δύο ομάδες. Μάλιστα, η εν λόγω σχέση φαίνεται να είναι
ελαφρώς ισχυρότερη στην ομάδα που έλαβε την εκπαίδευση (b = .26, p<.01) από
ότι στην ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε κάποια εκπαίδευση (b = .25, p<.01). Ωστόσο
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ψυχολογικού κεφαλαίου και της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας βρέθηκε μόνο στην περίπτωση της ομάδας
ελέγχου (b = .31, p<.01) και όχι της πειραματικής ομάδας (b = .10, p>.05). Με βάση
τα chi-square difference tests, η «κοινή» σχέση ψυχολογικό κεφάλαιο (Β) και
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (Α) δε βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς
σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Αναφορικά με τη σχέση των αρχικών συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (Α) και
των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας βρέθηκαν τα εξής. Η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (Α) βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική
σχέση με τον αριθμό συνεντεύξεων μόνο στην ομάδα ελέγχου (b = .17, p<.05)
καθώς στην πειραματική ομάδα αυτή η σχέση δεν ήταν στατιστικώς σημαντική (b =
.15, p>.05). Το ίδιο ισχύει και για την εύρεση εργασίας, η συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας (Α) παρουσίασε θετική και στατιστικώς σημαντική σχέση στην ομάδα
ελέγχου (b = .17, p<.05) αλλά όχι στην πειραματική ομάδα (b = .14, p>.05). Όσον
αφορά τον αριθμό προσφορών για εργασία, η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας
(Α) δε βρέθηκε να σχετίζεται με αυτές σε κανένα από τα δύο γκρουπ. Αξιοσημείωτο
είναι ότι η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (Α) δε βρέθηκε να σχετίζεται
στατιστικώς σημαντικά με κανένα από τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αναζήτησης εργασίας ούτε στην πειραματική ούτε στην ομάδα ελέγχου. Από τη
στιγμή που δεν υπάρχουν όμοιες στατιστικά σημαντικές σχέσεις στα δύο γκρουπ
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις μεταξύ των δύο ομάδων.
Δεδομένου ότι οι παραπάνω συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας είχαν μετρηθεί
στην αρχή της έρευνας και αφορούσαν τους προηγούμενους τρεις μήνες, και η
εκπαίδευση – ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου ήταν μεταγενέστερη αυτών,
θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου (Β) με τις
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συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που μετρήθηκαν στην τελική φάση της
έρευνας (Τ2). Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που αυτές οι δύο μετρήσεις αφορούν
στην ένταση και τις ενέργειες των ατόμων που αναζητούσαν εργασία τους
προηγούμενους τρεις μήνες, θεωρούμε πως η εκπαιδευτική παρέμβαση που έλαβε
η πειραματική ομάδα είναι πιο πιθανόν να έχει επηρεάσει την ένταση και τις
ενέργειες που κάνουν τα άτομα τους επόμενους τρεις μήνες. Συνεπώς,
συμπεριλάβαμε στο μοντέλο μας τις μεταβλητές της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας (Β) και της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας (Β). Στο Σχήμα 9 που
ακολουθεί παρουσιάζεται το unconstrained μοντέλο για την ομάδα ελέγχου και στο
Σχήμα 10 το unconstrained μοντέλο για την πειραματική ομάδα, με το ψυχολογικό
κεφάλαιο (Β) και τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (Β) (χ2/df = 2.06, CFI =
0.84, TLI = 0.83, RMSEA = 0.040, SRMR = 0.093, GFI = 0.81, AGFI = 0.79).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολύ-ομαδικής ανάλυσης, το ψυχολογικό
κεφάλαιο (B) δε βρέθηκε να έχει στατιστικώς σημαντική σχέση (p>.05) με τις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας στην πειραματική ομάδα. Συνεπώς, η 4η
υπόθεση της έρευνας απορρίπτεται. Στην ομάδα ελέγχου βρέθηκε να προβλέπει
θετικά τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (Β) b = .29 και την προσπάθεια
αναζήτησης εργασίας (Β) b = .27 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01. Για
να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ύπαρξη έμμεσης σχέσης μεταξύ του
αυξημένου ψυχολογικού κεφαλαίου και των αποτελεσμάτων αναζήτησης εργασίας
εξετάσαμε πρώτα τη σχέση των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας (Β) με τα
αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας.
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Σχήμα 9: Δομικό Μοντέλο Διαδρομών Ομάδας Ελέγχου (Psycap_B, JSBs_B)
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Σχήμα 10: Δομικό Μοντέλο Διαδρομών Πειραματικής Ομάδας (PsycapB, JSBsB)
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Όσον αφορά στη σχέση των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας που μετρήθηκαν
στο τέλος της έρευνας (Τ2) με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας, τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τα εξής. Στην πειραματική ομάδα, η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (B) βρέθηκε να προβλέπει την εύρεση εργασίας
(b = .14, p<.05), ενώ η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (Β) βρέθηκε να προβλέπει
τόσο τον αριθμό προσφορών εργασίας (b = -.22, p<.01) όσο και την εύρεση
εργασίας (b = -.14, p<.05) αλλά αρνητικά. Στην ομάδα ελέγχου-survey, η
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας (Β) δε βρέθηκε να προβλέπει σημαντικά κανένα
από τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (p>.05). Η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (Β) όμως παρουσίασε στατιστικώς σημαντική
σχέση τόσο με τον αριθμό των συνεντεύξεων (b = .23, p<.01) όσο με τον αριθμό
προσφορών εργασίας (b = .14, p<.05). Ούτε εδώ υπάρχουν όμοιες στατιστικά
σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες οπότε δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε σε συγκρίσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, εξετάσαμε την
έμμεση σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου (Β) στον αριθμό συνεντεύξεων και
προσφορών εργασίας μέσω της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας (Β) στην
ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας δεν υπάρχει έμμεση επίδραση του
ψυχολογικού κεφαλαίου στα δύο αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας.
Τέλος, οι σχέσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης εργασίας ανάμεσα στις
δύο ομάδες, οι οποίες διαμορφώνονται ομοίως για τις διαφορετικές χρονικές
μετρήσεις των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας, έχουν εξής. Ο αριθμός
συνεντεύξεων έχει ισχυρότερη σχέση με τις προσφορές για εργασία στην
πειραματική ομάδα (b = .22, p<.05) από ότι στην ομάδα ελέγχου (b = .13, p<.01).
Ωστόσο, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αριθμού συνεντεύξεων και εύρεσης
εργασίας βρέθηκε στην ομάδα ελέγχου (b = .15, p<.01) και όχι στην πειραματική
ομάδα (b = .10, p>.05). Όσον αφορά στη σχέση των προσφορών εργασίας με την
εύρεση εργασίας βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση η οποία είναι ισχυρότερη
στην πειραματική ομάδα (b = .31, p<.05) από ότι στην ομάδα ελέγχου (b = .12,
p<.05). Με βάση τα chi-square difference tests, η σχέση του αριθμού συνεντεύξεωνπροσφορών εργασίας δε βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς σημαντικά ανάμεσα στις
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δύο ομάδες. Η σχέση των προσφορών εργασίας και της εύρεσης εργασίας όμως,
βρέθηκε να διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και
της ομάδας ελέγχου (Δχ2 = 8.34, p<.01, Δdf = 1). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
παραμέτρων των δύο μονοπατιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχέση των
προσφορών εργασίας με την εύρεση εργασίας στην πειραματική ομάδα είναι b =
.31 σε επίπεδο σημαντικότητας p<.01, ενώ στην ομάδα ελέγχου είναι b = .12 σε
επίπεδο σημαντικότητας p<.05. Επομένως τα άτομα που έλαβαν μέρος στην
εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο τείνουν να λαμβάνουν προσφορές εργασίας
που οδηγούν σε μεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης εργασίας από ότι τα άτομα που
δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση.
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Κεφάλαιο 10: Συζήτηση Αποτελεσμάτων Έρευνας
Η έρευνα της ανεργίας και της αναζήτησης εργασίας εστιάζει σε σημαντικό βαθμό
στις αρνητικές επιδράσεις / αποκρίσεις που επιφέρουν τόσο η ανεργία όσο και η
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Από την άλλη μεριά, η θετική ψυχολογία
υποστηρίζει πως αντί να εξετάζουμε τις δυσλειτουργίες, τις παθολογίες ή τις
αδυναμίες του ατόμου, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε στις δυνάμεις του
ατόμου, την υγεία, τη ζωτικότητα ή αλλιώς τους θετικούς πόρους που διαθέτει, και
την ανάπτυξη τους (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Με άλλα λόγια, μέσω της
θετικής ψυχολογίας προωθούνται εκείνοι οι παράγοντες που κάνουν τη ζωή των
ατόμων καλύτερη και χτίζουν πάνω στα δυνατά σημεία των ατόμων και όχι τις
αδυναμίες τους.
Ποιοι είναι όμως αυτοί οι παράγοντες στην περίπτωση των ατόμων που αναζητούν
εργασία; Τι είναι αυτό που χρειάζεται το άτομο προκειμένου να επιτύχει στην
αναζήτηση εργασίας και να αποφύγει το ρίσκο της ανεργίας; Αδιαμφισβήτητα τα
άτομα που αναζητούν εργασία χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
όπως και κοινωνική υποστήριξη και κοινωνικές επαφές. Με άλλα λόγια χρειάζονται
τόσο το ανθρώπινο και όσο και το κοινωνικό κεφάλαιο. Εκτός όμως από το «τι
ξέρει» το άτομο και το «ποιον ξέρει» που παίζουν ρόλο στην επιτυχία του ατόμου
στην αναζήτηση εργασίας, σημαντικό είναι και το «ποιος είσαι» και το κυριότερο,
«ποιος γίνεσαι» (F. Luthans et al., 2004). Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάπτυξη του
ανθρώπινου

και

κοινωνικού

κεφαλαίου,

οι

περισσότερες

εκπαιδευτικές

παρεμβάσεις μέχρι σήμερα έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
αναζήτησης εργασίας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ατόμων που ψάχνουν
για δουλειά και την προετοιμασία τους εν όψει των απορρίψεων και των
απογοητεύσεων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας (e.g., R.D. Caplan
et al., 1989; Vinokur et al., 1991).
Είναι γεγονός ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικές παρεμβάσεις διευκολύνουν την
αναζήτηση και απόκτηση εργασίας. Τι θα συνέβαινε όμως αν, εκτός από τις
δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, μια εκπαιδευτική παρέμβαση επικεντρωνόταν
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στους θετικούς πόρους του ατόμου και πιο συγκεκριμένα, την εμπιστοσύνη, την
ελπίδα, την αισιοδοξία και την ανθεκτικότητα του ατόμου, δηλαδή στο ψυχολογικό
κεφάλαιο; Οι Chen και Lin (2012) ακολουθώντας το αντίστροφο μοντέλο αιτιώδους
συνάφειας (reverse causation model) του Kasl (1982) που θεωρεί ότι η θετική
ψυχική

υγεία

διευκολύνει

την

εκδήλωση

θετικών

συμπεριφορών

και

αποτελεσμάτων, προτείνουν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο που αποτελεί μια
εκδήλωση της θετικής ψυχολογικής ευεξίας, παίζει σημαντικό ρόλο παράλληλα με
το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στη διαδικασία επανεύρεσης εργασίας. Με
την παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να διευρύνουμε τη βιβλιογραφία της
αναζήτησης εργασίας θεωρώντας το ψυχολογικό κεφάλαιο ως προγνωστικό
παράγοντα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας
μας ήταν η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου των ατόμων που αναζητούν
εργασία μέσω μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και η μελέτη της επίδρασης
της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εξέτασε τη σχέση
των ατομικών διαφορών με το ψυχολογικό κεφάλαιο και τη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας γενικότερα.

Ανάπτυξη Ψυχολογικού Κεφαλαίου Ατόμων που Αναζητούν Εργασία
Το βασικό χαρακτηριστικό του ψυχολογικού κεφαλαίου είναι ότι είναι ένας “statelike” πόρος ο οποίος είναι ανοιχτός σε μεταβολή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι
Luthans et al. (2006) ανέπτυξαν ένα μοντέλο εκπαιδευτικής παρέμβασης στο
ψυχολογικό κεφάλαιο (PsyCap Intervention - PCI) το οποίο έχει εφαρμοστεί με
επιτυχία σε διάφορα πλαίσια. Για παράδειγμα, το PCI βρέθηκε να επηρεάζει θετικά
το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζομένων σε διάφορους οργανισμούς (F. Luthans
et al., 2010; Fred Luthans et al., 2008) και των φοιτητών σχολών διοίκησης
επιχειρήσεων (Brett C Luthans et al., 2013).
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν μια εκπαιδευτική
παρέμβαση εστιασμένη στην αυτεπάρκεια, την ελπίδα, την αισιοδοξία και την
ανθεκτικότητα, τα συστατικά του ψυχολογικού κεφαλαίου, μπορεί να αναπτυχθεί
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αποτελεσματικά

στην

περίπτωση

των

ατόμων

που

αναζητούν

εργασία.

Επεκτείνοντας τη βιβλιογραφία του ψυχολογικού κεφαλαίου, τα ευρήματά μας
υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία
μπορεί να επηρεαστεί θετικά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, όπως η PCI. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, που
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξης του
ψυχολογικού κεφαλαίου (e.g., Brett C Luthans et al., 2013; F. Luthans et al., 2010).
Ειδικότερα, μέσω ενός πριν – μετά (pretest – posttest) πειραματικού σχεδιασμού τα
άτομα που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα και έλαβαν την εκπαίδευση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα
ψυχολογικού κεφαλαίου μετά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Παρόλο που οι
συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα παρουσίασαν υψηλοτέρα επίπεδα
ψυχολογικού κεφαλαίου μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση από ότι οι
συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (workshop), επιβεβαιώνοντας την πρώτη
υπόθεση της έρευνας, η ομάδα ελέγχου εμφάνισε επίσης μια αύξηση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο. Από τη στιγμή που οι δύο ομάδες βρέθηκαν να διαφέρουν
στατιστικά σημαντικά ως προς τους μέσους όρους του ψυχολογικού κεφαλαίου
υπέρ της πειραματικής ομάδας μετά την εκπαίδευση, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων πριν την εκπαίδευση,
θεωρούμε ότι η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της
ANCOVA έδειξαν ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση PCΙ επηρεάζει θετικά το
ψυχολογικό κεφάλαιο μετά την εκπαίδευση ακόμη και όταν ελέγχουμε τα επίπεδα
του ψυχολογικού κεφαλαίου πριν τη εκπαίδευση.
Μια εξήγηση ωστόσο για την αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου των
συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου είναι ότι έλαβαν επίσης μια εκπαίδευση
σχετική με τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας. Η εκπαίδευση στις δεξιότητες
αναζήτησης εργασίας η οποία αφορούσε για παράδειγμα τη συνέντευξη επιλογής
προσωπικού, τη δημιουργία προφίλ στο Linkedin, κτλ, μπορεί να επηρέασε θετικά
το ψυχολογικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στη συνέντευξη, στην
ικανότητα δηλαδή να απαντάς ευχάριστα και θετικά τις αρνητικές ή αγχωτικές
ερωτήσεις / δηλώσεις που κάνουν οι συνεντευκτές, να προβλέπεις και να
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διαχειρίζεσαι τα «εμπόδια» που θέτουν οι αρνητικές ερωτήσεις (π.χ. απογοήτευση,
θυμό) και να ενσωματώνεις παραδείγματα από την εργασιακή σου εμπειρία για να
δείχνεις τις δεξιότητες σου, κτλ, μπορεί να αναπτύξει την ανθεκτικότητα του ατόμου
(Fleig-Palmer et al., 2009). Μια τέτοια εκπαίδευση λοιπόν όπως και η δημιουργία
βιογραφικού ή προφίλ στο Linkedin, ακόμη και χωρίς την «οπτική» της θετικής
ψυχολογίας, αναπτύσσει τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας και μπορεί να
ενισχύσει για παράδειγμα την ανθεκτικότητα, την αυτεπάρκεια των ατόμων, κτλ.,
και κατά συνέπεια το ψυχολογικό τους κεφάλαιο. Επομένως, η μεταβολή στο
ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που δεν έλαβαν την εκπαίδευση PCI μπορεί να
θεωρηθεί φυσιολογική.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρέχουν μια προκαταρτική
υποστήριξη για την ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου σε νέα πλαίσια. Το
μοντέλο εκπαιδευτικής παρέμβασης στο ψυχολογικό κεφάλαιο (PCI) των Luthans et
al. (2006) μπορεί να αναπτυχθεί εκτός από τους εργαζομένους και τους μαθητές, σε
άτομα που αναζητούν εργασία. Αλλάζοντας την εστίαση και τα παραδείγματα της
εκπαιδευτικής παρέμβασης ώστε να μην αντικατοπτρίζουν ούτε τον εργασιακό
χώρο ούτε τις σπουδές αλλά τους στόχους, τα εμπόδια, τις εναλλακτικές και τους
πόρους που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας, αναπτύσσονται οι διαστάσεις της
ελπίδας, της αισιοδοξίας, της ανθεκτικότητας και της αυτεπάρκειας που συνιστούν
το ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Ο Ρόλος του Ψυχολογικού Κεφαλαίου στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας
Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε το ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Μέχρι σήμερα το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει
εξεταστεί στα πλαίσια της εργασίας και των σπουδών και έχει βρεθεί να σχετίζεται
με τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές αλλά και την εργασιακή και
ακαδημαϊκή απόδοση (e.g., Avey et al., 2011; Brett Carl Luthans et al., 2012).
Ωστόσο, δεν έχει δοθεί προσοχή στην επίδραση του ψυχολογικού κεφαλαίου στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας, με την εξαίρεση μιας μελέτης από τη Σιγκαπούρη
η οποία υποστηρίζει πως το ψυχολογικό κεφάλαιο είναι πιθανό να αποτελεί ένα
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

243

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
σημαντικό πόρο που μπορούν να αξιοποιήσουν τα άτομα για να αντιμετωπίσουν
την ανεργία (Chen & Lim, 2012).
Συνεπείς με τις υποθέσεις μας για τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να
σχετίζεται θετικά τόσο με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας όσο και με την
προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα, η ισχύς των δύο σχέσεων βρέθηκε να
είναι σχεδόν η ίδια. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να ταιριάζουν με την παράδοση
της θετικής ψυχολογίας και με τη θεωρία της εκπαιδευόμενης ανικανότητας
(learned helplessness) του Seligman (1975). Σύμφωνα με τις μελέτες της
«εκπαιδευόμενης ανικανότητας» τα υποκείμενα εκτίθενται σε ένα απωθητικό
ερέθισμα από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν (π.χ. ανεργία). Ως αποτέλεσμα τα
υποκείμενα σταματούν να προσπαθούν να αποφύγουν το ερέθισμα και το δέχονται
χωρίς αντίσταση. Στην «εκπαιδευόμενη ανικανότητα» ακόμη και όταν οι ευκαιρίες
διαφυγής είναι διαθέσιμες, τα υποκείμενα δεν αναλαμβάνουν δράση. Με άλλα
λόγια, «τα άτομα μπορεί να σταματήσουν να προσπαθούν επειδή δεν έχουν την
αίσθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη της απαιτούμενης
συμπεριφοράς ή μπορεί να είναι βέβαια για τις ικανότητές τους αλλά να
εγκαταλείπουν την προσπάθεια επειδή θεωρούν ότι η συμπεριφορά τους δε θα έχει
επίδραση σε ένα περιβάλλον που δεν αποκρίνεται ή τιμωρεί» (Bandura, 1977, p.
204-205). Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και συγκεκριμένα, η ματαιότητα που
βασίζεται στην αποτελεσματικότητα χρειάζεται ανάπτυξη των ικανοτήτων και των
προσδοκιών της προσωπικής αποτελεσματικότητας. Από την άλλη, για να αλλάξει η
ματαιότητα

που

βασίζεται

στο

αποτέλεσμα

χρειάζονται

αλλαγές

στους

απρόβλεπτους παράγοντες του περιβάλλοντος που αποκαθιστούν την αξία των
ικανοτήτων που ήδη τα άτομα κατέχουν (Bandura, 1977). Κατά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας όπου οι απογοητεύσεις και οι απορρίψεις από πιθανούς
εργοδότες είναι συχνές, είναι λογικό τα άτομα να απογοητεύονται, ιδίως αν ο
καιρός περνά και δεν βρίσκουν ανταπόκριση, και κατά συνέπεια, να σταματούν να
δεσμεύονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Άλλωστε, όσο περισσότερο
καιρό ψάχνει το άτομο για εργασία τόσο πιο πιθανό είναι να βιώσει κατάθλιψη
(McKee-Ryan et al., 2005). Αυτή η «παραίτηση» μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε
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της έλλειψης εμπιστοσύνης του ατόμου στον εαυτό του ότι έχει τις ικανότητες να τα
καταφέρει στην αναζήτηση εργασίας είτε των περιβαλλοντολογικών συνθηκών (π.χ.,
οικονομική κρίση, λίγες θέσεις εργασίας) που δεν μπορεί το ίδιο το άτομο να
επηρεάσει. Τα άτομα όμως που διαθέτουν ένα θετικό τρόπο σκέψης τείνουν να
υιοθετούν θετικές στάσεις και κατά συνέπεια θετικές συμπεριφορές. Άλλωστε, τα
άνεργα άτομα που βασίζονται στον εαυτό τους, είναι ανεξάρτητα, αποφασισμένα,
επίμονα και έχουν γενικώς ανθεκτικές στάσεις, είναι πιο πιθανό να είναι
«επιθετικά» και διεκδικητικά στην αναζήτησή τους (Moorhouse & Caltabiano, 2007).
Ομοίως το ψυχολογικό κεφάλαιο - και ό,τι το απαρτίζει, αυτεπάρκεια, ελπίδα,
αισιοδοξία και ανθεκτικότητα - αποτελεί μια εκδήλωση της θετικής ψυχολογικής
ευεξίας και επηρεάζει τις ενέργειες του ατόμου, όπως αυτές που αφορούν την
αναζήτηση εργασίας. Αυτή η θετική ψυχική / νοητική κατάσταση (positive state of
mind) λοιπόν παρακινεί τα άτομα να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες και όχι να
κατηγορούν τον εαυτό τους παραμένοντας ανενεργά. Τα ευρήματα της έρευνάς μας
υποστηρίζουν ότι όσο υψηλότερο το ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που
αναζητούν εργασία τόσο περισσότερο τείνουν να δεσμεύονται στις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας. Με άλλα λόγια, τα άτομα που διαθέτουν υψηλό ψυχολογικό
κεφάλαιο έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για τις ικανότητες και δεξιότητες
τους, παραμένουν αισιόδοξα για το μέλλον, επιμένουν στην αναζήτηση εργασίας
αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο και προσπάθεια σε αυτή και βρίσκουν
διάφορους τρόπους / ενέργειες αναζήτησης εργασίας προκειμένου να ξεπεράσουν
τα εμπόδια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Η παρούσα μελέτη λοιπόν,
επεκτείνει την έρευνα των Chen και Lim (2012) που υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό
κεφάλαιο επηρεάζει έμμεσα τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας μέσω μιας
στρατηγικής αναζήτησης υποστήριξης στην εύρεση εργασίας, υποδεικνύοντας την
άμεση σχέση μεταξύ ψυχολογικού κεφαλαίου και συμπεριφορών αναζήτησης
εργασίας.
Όσον αφορά στη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, δεν υποθέσαμε άμεση σχέση. Μια θετική
ψυχική / νοητική κατάσταση όπως το ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να επηρεάζει τις
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

245

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
ενέργειες του ατόμου, όπως την αναζήτηση εργασίας αλλά δε θεωρούμε ότι
επηρεάζει ή επιδρά άμεσα στην επιτυχία της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας,
δηλαδή αν το άτομο βρήκε δουλειά ή όχι. Καθώς η εύρεση εργασίας εξαρτάται και
από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κατάσταση στην αγορά εργασίας, τους
οποίους το άτομο μπορεί να ελέγξει σε μικρό βαθμό ή καθόλου. Επίσης, η εύρεση
εργασίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των σχεδιασμένων ενεργειών αλλά
και των μη σχεδιασμένων ενεργειών, όπως συμβαίνει και με την ανάπτυξη
καριέρας, όπου απρόβλεπτοι κοινωνικοί παράγοντες, διάφορες αλλαγές και
περιβαλλοντολογικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των ατόμων
(Krumboltz, 2009). Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο δε βρέθηκε
να σχετίζεται σημαντικά με τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας και
συγκεκριμένα με τον αριθμό συνεντεύξεων, προσφορών εργασίας και την εύρεση
εργασίας. Επομένως, τα άτομα που διαθέτουν υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο δεν
έχουν αυτομάτως καλύτερα αποτελέσματα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άμεση σχέση, μένει να ελέγξουμε αν το ψυχολογικό
κεφάλαιο επιδρά έμμεσα, μέσω των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας στα
αποτελέσματα της διαδικασίας.
Καταρχάς η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας επιδρά θετικά στα αποτελέσματα
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Μάλιστα όσο υψηλότερα τα επίπεδα
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στα οποία δεσμεύεται το άτομο τόσο
περισσότερες συνεντεύξεις αναμένεται να έχει, ενώ ακολουθούν σε ισχύ η σχέση
της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με την εύρεση εργασίας και η σχέση της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με τον αριθμό προσφορών εργασίας. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, που
υποστηρίζουν τη θετική επίδραση της έντασης / συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας στα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας (job search outcomes) και
συγκεκριμένα, στον αριθμό συνεντεύξεων και προσφορών εργασίας (e.g., D. Brown
et al., 2006; Liu, Wang, et al., 2014; Saks, 2006). Δηλαδή όσο πιο συχνά τα άτομα
χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να εντοπίσουν νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζουν το
βιογραφικό τους σε sites εύρεσης εργασίας, τηλεφωνούν ή στέλνουν email σε
πιθανούς εργοδότες, κτλ., τόσες περισσότερες συνεντεύξεις και προσφορές για
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συνεργασία αναμένεται να έχουν μέσα σε 3 μήνες. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη
επιβεβαιώνει τη σχέση της έντασης / συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με τα
αποτελέσματα εργασίας (employment outcomes) και συγκεκριμένα την εύρεση
εργασίας που υποστηρίζουν προηγούμενες έρευνες (e.g., G Blau, 1993; Saks, 2006;
Saks & Ashforth, 1999, 2000). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα μας όσες
περισσότερες ενέργειες αναζήτησης εργασίας αναλαμβάνει το άτομο, δηλαδή όσο
περισσότερα βιογραφικά, αιτήσεις εργασίας, επαφές με πιθανούς εργοδότες, κτλ.,
κάνει το άτομο κατά την αναζήτησή του τόσο πιθανότερο είναι να βρει εργασία
μέσα σε 3 μήνες.
Σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας, τα ευρήματα μας δεν
υποστηρίζουν τη σχέση της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας με τα αποτελέσματα
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Ένα αποτέλεσμα που προκαλεί εντύπωση
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών που υποστηρίζουν τη
σχέση της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας με την εύρεση εργασίας (e.g., R.
Kanfer et al., 2001; Wanberg et al., 2002). Βέβαια, στην έρευνα των Brown et al.
(2006) όπου εξετάστηκαν επίσης η συμπεριφορά και η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας, ενώ η πρώτη βρέθηκε να επηρεάζει θετικά τον αριθμό συνεντεύξεων και
προσφορών εργασίας, η δεύτερη βρέθηκε να συσχετίζεται με τον αριθμό
συνεντεύξεων και όχι με τον αριθμό προσφορών εργασίας. Επιπλέον, τα
αποτελέσματα μετά-ανάλυσης υποστηρίζουν πως η ένταση / συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας έχει ισχυρότερη σχέση από ότι η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας με τον αριθμό των προσφορών εργασίας (R. Kanfer et al., 2001).
Θεωρούμε ότι τα μη αναμενόμενα ευρήματά μας μπορεί να οφείλονται στο γεγονός
ότι η προσπάθεια αναζήτησης εργασίας αναφέρεται περισσότερο σε υποκειμενικές
«επενδύσεις» στην αναζήτηση εργασίας, οι οποίες μπορεί να είναι γνωστικές,
συναισθηματικές ή / και συμπεριφορικές, ενώ η ένταση αναζήτησης εργασίας
επικεντρώνεται περισσότερο στο επίπεδο απόδοσης συγκεκριμένων συμπεριφορών
αναζήτησης (Saks et al., 2005). Σε αντίθεση με το χρόνο και την προσπάθεια που
δηλώνει το άτομο ότι καταβάλει στην αναζήτησή του, οι συγκεκριμένες ενέργειες,
όπως η επικοινωνία με έναν πιθανό εργοδότη, η υποβολή αιτήσεων εργασίας /
βιογραφικών κτλ, είναι λογικό να έχουν άμεση επίδραση στο αν θα κληθεί για
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παράδειγμα το άτομο για συνέντευξη ή όχι, και ακολούθως της συνέντευξης, αν θα
λάβει προσφορά για εργασία. Το ίδιο ισχύει και για την εύρεση εργασίας, οι
συγκεκριμένες συμπεριφορές / ενέργειες είναι περισσότερο αντικειμενικά
μετρήσιμες από ότι η προσπάθεια, η οποία μπορεί να εκλαμβάνεται τελείως
υποκειμενικά από ένα άτομο, ιδίως όταν διεξάγει την αναζήτηση του κάτω από
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Σε αυτό το σημείο αρμόζει να συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Τα ευρήματά μας είναι σύμφωνα με
προηγούμενες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν πως η σχέση μεταξύ της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας και εύρεσης εργασίας δεν είναι τόσο άμεση
(e.g., Saks, 2006). Στη σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με την εύρεση
εργασίας διαμεσολαβούν, μερικώς, τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας
(αριθμός συνεντεύξεων και προσφορών αναζήτησης εργασίας). Μάλιστα, ο αριθμός
των συνεντεύξεων διαμεσολαβεί μερικώς στη σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης
εργασίας με την εύρεση εργασίας. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει πως
όσες περισσότερες συνεντεύξεις για εργασία έχει ένα άτομο τόσες περισσότερες
προσφορές εργασίας θα έχει ενώ, είναι πιο πιθανό να αποκτήσει εργασία. Το ίδιο
ισχύει και για τις προσφορές εργασίας οι οποίες παρουσίασαν θετική σχέση με την
εύρεση εργασίας και μάλιστα ισχυρότερη από ότι οι συνεντεύξεις. Μάλιστα, οι
προσφορές εργασίας βρέθηκαν να διαμεσολαβούν μερικώς (partial mediation)
μεταξύ του αριθμού συνεντεύξεων και της εύρεσης εργασίας. Επομένως, για να
αποκτήσουν τα άτομα εργασία πρέπει πρώτα να δεσμευτούν στις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στη διαδικασία της
συνέντευξης, την οποία αν περάσουν επιτυχώς θα ακολουθήσει μια προσφορά
εργασίας, που αν δεχθούν, τα άτομα θα αποκατασταθούν επαγγελματικά.
Από τη στιγμή που τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν τη σχέση της
συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας με τα αποτελέσματα της διαδικασίας,
μπορούμε τώρα να συζητήσουμε το πώς επιδρά το ψυχολογικό κεφάλαιο σε αυτή
τη σχέση. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν την υπόθεση μας για έμμεση και όχι
άμεση σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τα αποτελέσματα αναζήτησης
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εργασίας. Πιο συγκριμένα, το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να επιδρά (έμμεσα)
μέσω της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας στον αριθμό συνεντεύξεων και
προσφορών εργασίας και την εύρεση εργασίας. Επομένως, το ψυχολογικό κεφάλαιο
ως θετική ψυχική / πνευματική κατάσταση επηρεάζει τις ενέργειες του ατόμου.
Ειδικότερα, στην περίπτωση των ατόμων που αναζητούν εργασία, το ψυχολογικό
κεφάλαιο επηρεάζει τις ενέργειες που κάνουν αυτά προκειμένου να ενημερωθούν
για τα ανοίγματα στην αγορά εργασίας και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας.
Επίσης, μέσω των ενεργειών αναζήτησης εργασίας, το ψυχολογικό κεφάλαιο
επηρεάζει τον αριθμό των συνεντεύξεων και προσφορών εργασίας που μπορεί να
έχει ο υποψήφιος καθώς και αν θα αποκτήσει εργασία. Η παρούσα έρευνα λοιπόν,
εκτός από την άμεση σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας, φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου
με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας εξετάζοντάς τη για
πρώτη φορά από τη σχετική βιβλιογραφία.
Άλλη μια συνεισφορά της έρευνας είναι η μελέτη των προγνωστικών παραγόντων
του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Τα ευρήματά
μας είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Avey (2014) όπου τόσο η
προνοητική προσωπικότητα όσο και η κύρια αυτό-αξιολόγηση βρέθηκε να
προβλέπει θετικά το ψυχολογικό κεφάλαιο. Οι δύο μελέτες που πραγματοποίησε ο
Avey (2014) απευθύνονταν σε εργαζομένους που σημαίνει εξέτασαν τη σχέση των
παραπάνω ατομικών διαφορών με το ψυχολογικό κεφάλαιο στα πλαίσια της
εργασίας. Επεκτείνοντας την παραπάνω μελέτη, η προνοητική προσωπικότητα και η
κύρια

αυτό-αξιολόγηση

βρέθηκαν

να

επηρεάζουν

το

«προσαρμοσμένο»

ψυχολογικό κεφάλαιο στην αναζήτηση εργασίας, ενώ η σχέση με την κύρια αυτόαξιολόγηση ήταν πιο ισχυρή. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα άτομα που αναζητούν
εργασία και διαθέτουν προνοητική προσωπικότητα, έχουν δηλαδή μια σταθερή
τάση να δείχνουν προσωπική πρωτοβουλία και να κάνουν τα πράγματα να
συμβούν, τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου. Ομοίως,
τα άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν υψηλή θετική αυτό-αντίληψη
αναμένεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου.
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Το γεγονός ότι η προνοητική προσωπικότητα και η κύρια αυτό-αξιολόγηση έχει
βρεθεί να συσχετίζεται με τις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (e.g., D. Brown et
al., 2006; R. Kanfer et al., 2001) μας ώθησε να εξετάσουμε το ρόλο του ψυχολογικού
κεφαλαίου στις σχέσεις αυτές. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας
ότι οι ατομικές διαφορές επιδρούν έμμεσα στις συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας και συγκεκριμένα μέσω του ψυχολογικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η
προνοητική προσωπικότητα, όπως και η κύρια αυτοαξιολόγηση, βρέθηκε να επιδρά
(έμμεσα) μέσω του ψυχολογικού κεφαλαίου τόσο στην προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας όσο και τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Επομένως τα άτομα που
παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν περιμένουν τα πράγματα να συμβούν
παραμένοντας παθητικά έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου, το
οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας.
Το ίδιο ισχύει για τα άτομα που τείνουν να κάνουν θετικές κρίσεις και αξιολογήσεις
για τον εαυτό τους. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως τόσο οι ατομικές διαφορές όσο και
η θετική ψυχική κατάσταση δεσμεύουν τα άτομα περισσότερο στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας τα οποία συνεχίζουν να ψάχνουν για δουλειά παρά τις
πιθανές απορρίψεις που αντιμετωπίζουν.

Επίδραση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας
Μετά την επιτυχή ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας ελέγξαμε την επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης (PCI)
στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Τα ευρήματά μας για το ρόλο της
εκπαιδευτικής παρέμβασης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας βασίζονται στη
σύγκριση δύο ομάδων, της πειραματικής ομάδας (treatment) που έλαβε την
εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο και της ομάδας ελέγχου (survey) που δεν
έλαβε καμία εκπαίδευση.
Ξεκινώντας από τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας που είχαν μετρηθεί στην αρχή της έρευνας, δηλαδή πριν την
εκπαιδευτική παρέμβαση, βρέθηκαν τα εξής: Το ψυχολογικό κεφάλαιο παρουσίασε
στατιστικά σημαντική σχέση μόνο με την αρχική προσπάθεια αναζήτησης εργασίας
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στην πειραματική ομάδα και όχι με την συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας. Ενώ,
στην ομάδα ελέγχου το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά
και με τις δύο αρχικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Δε θεωρούμε όμως ότι
το εν λόγω εύρημα χρειάζεται να συζητηθεί παραπάνω καθώς, η σχέση αυτή δε
βρέθηκε να διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες και
κυρίως, επειδή, οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που μετρήθηκαν στην αρχή
της έρευνας αφορούσαν τις ενέργειες που είχε κάνει το άτομο προκειμένου να
ενημερωθεί και να αιτηθεί σε νέες θέσεις εργασίας τους προηγούμενους 3 μήνες.
Συνεπώς, οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που μετρήθηκαν τη χρονική
στιγμή Τ0 δε θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί από την εκπαιδευτική παρέμβαση
που έγινε σε μεταγενέστερο στάδιο.
Στη συνέχεια, εξετάζοντας τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις
συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας που μετρήθηκαν τη χρονική στιγμή Τ2, τρεις
μήνες δηλαδή μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, βρέθηκαν τα εξής: Το ψυχολογικό
κεφάλαιο παρουσίασε θετική και στατιστικά σημαντική σχέση τόσο με τη
συμπεριφορά όσο και με την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας μόνο στην ομάδα
ελέγχου. Στην πειραματική ομάδα δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
των συμπεριφορών αναζήτησης εργασίας και του ψυχολογικού κεφαλαίου. Η
ερμηνεία του παραπάνω ευρήματος ίσως βρίσκεται στις διαφορές που υπήρχαν
μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με τα δημογραφικά / βιογραφικά
χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες στην πειραματική και την
ομάδα ελέγχου δε βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις
ατομικές διαφορές, τη θετική ψυχολογική κατάσταση και τις συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας στην αρχή της έρευνας. Παρουσίασαν όμως σημαντικές
διαφορές αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, την περίοδο αναζήτησης εργασίας και
την εργασιακή εμπειρία. Αν και δε βρέθηκαν να επηρεάζουν την εξαρτημένη
μεταβλητή

της

έρευνας

(εύρεση

εργασίας),

ο

κύριος

λόγος

που

δε

συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση δομικών μοντέλων εξισώσεων είναι, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα 9.2, ότι όντας κατηγορικές μεταβλητές
κατάλληλη μέθοδος για την ανάλυσή τους είναι η asymptotically distribution free
(ADF), η οποία απαιτεί πολύ μεγαλύτερο δείγμα από το υπάρχον. Διαφορετικά θα
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έπρεπε να γίνει χρήση άλλου προγράμματος όπως το Mplus ή το Lisrel που
εφαρμόζουν την τεχνική Diagonally Weight Least Squares (DWLS) η οποία λειτουργεί
όπως η ADF αλλά σε μικρότερα δείγματα. Δεδομένου όμως ότι τα παραπάνω δεν
αποτελούν υποθέσεις της παρούσας έρευνας δεν είχαν προβλεφθεί, οπότε θα
μπορούσαν να αποτελούν πεδίο μελλοντική έρευνα.
Το ίδιο ισχύει και για την εργασιακή εμπειρία. Η εν λόγω – ποσοτική – μεταβλητή δε
βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την αλληλεπίδραση της ομάδας με
την εύρεση εργασίας. Ωστόσο για να ελεγχθεί ο ρόλος της στον πειραματικό
σχεδιασμό απαιτείται πολύ μεγαλύτερο δείγμα (βλ. Ενότητα 9.3, σελ. 189).
Συνοψίζοντας, από το στιγμή που ο ρόλος των δημογραφικών / βιογραφικών
μεταβλητών στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας δεν εμπίπτει στις υποθέσεις της
παρούσας έρευνας, το σημείο αυτό συνιστά πεδίο για μελλοντική έρευνα. Θα είχε
ενδιαφέρον να εξετάσουμε στο μέλλον τον ρόλο των δημογραφικών / βιογραφικών
χαρακτηριστικών στη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με την αναζήτηση
εργασίας, π.χ., συλλέγοντας ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα.
Αναφορικά με τη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τις ατομικές διαφορές, η
κύρια αυτό-αξιολόγηση βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με το ψυχολογικό
κεφάλαιο. Μάλιστα, η κύρια αυτό-αξιολόγηση βρέθηκε να έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με το ψυχολογικό κεφάλαιο και στις δύο ομάδες ενώ είχε
ισχυρότερη σχέση με το ψυχολογικό κεφάλαιο στην πειραματική ομάδα από ότι
στην ομάδα ελέγχου. Βέβαια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διαδρομών (path
estimates) όταν αυτά τέθηκαν ίσα μεταξύ των δύο μοντέλων - ομάδων, η εν λόγω
σχέση δε βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής
ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Η εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως είναι λογικό,
δεν επηρεάζει τις ατομικές διαφορές αλλά το αντίθετο. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο είναι πιο χρήσιμη για τα άτομα με
υψηλή κύρια-αυτό-αξιολόγηση.
Επίσης, η αρχική συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (JSB_Α) βρέθηκε να έχει
στατιστικά σημαντική σχέση τόσο με τον αριθμό συνεντεύξεων όσο και με την
εύρεση εργασίας μόνο στην ομάδα ελέγχου. Ενώ η αρχική προσπάθεια αναζήτησης
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εργασίας (JSE_Α) δεν παρουσίασε σημαντική σχέση με κανένα από τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας σε καμία από τις δύο ομάδες.
Όπως και παραπάνω, από τη στιγμή που οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας
είχαν μετρηθεί πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν
να αποδοθούν σε αυτήν.
Όσον αφορά τη σχέση της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας 3 μήνες μετά την
πρώτη φάση της έρευνας (Τ2) με τα αποτελέσματα αναζήτησης εργασίας, τα
ευρήματα μας υποστηρίζουν τα εξής. Η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας (JSB_Β)
παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με την εύρεση εργασίας στην πειραματική
ομάδα και όχι στην ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, στην ομάδα ελέγχου η συμπεριφορά
αναζήτησης εργασίας (JSB_Β) βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό των
συνεντεύξεων και προσφορών για εργασία. Επομένως, στην περίπτωση των ατόμων
που λαμβάνουν εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο, οι ενέργειες αναζήτησης
εργασίας που κάνουν τους επόμενους τρεις μήνες οδηγούν σε εύρεση εργασίας,
ενώ στην περίπτωση των ατόμων που δε λαμβάνουν εκπαίδευση αυτό δε φαίνεται
να ισχύει. Από την άλλη, για τα άτομα που δε λαμβάνουν την εκπαίδευση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο, οι ενέργειες αναζήτησης εργασίας οδηγούν σε συνεντεύξεις
και προσφορές εργασίας κάτι που δεν ισχύει για τους συμμετέχοντες στην
εκπαίδευση του ψυχολογικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, όσον αφορά τα άτομα
που έλαβαν την εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό κεφάλαιο με
αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου από ότι οι
συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου, η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας δε
συσχετίζεται με τον αριθμό συνεντεύξεων ή προσφορών εργασίας αλλά με την
εύρεση εργασίας (αν αποδέχτηκαν δηλαδή κάποια από τις προσφορές εργασίας).
Το γεγονός ότι τα άτομα που διαθέτουν υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο τείνουν να
αποδέχονται τις προσφορές εργασίας και να βρίσκουν δουλειά μπορούμε να πούμε
ότι έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Saks (2006). Για την ακρίβεια, ο Saks
(2006) αναφέρεται στην αυτεπάρκεια της αναζήτησης εργασίας που είναι μια από
τις διαστάσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου και υποστηρίζει ότι οι υποψήφιοι με
χαμηλή αυτεπάρκεια έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση στη διεξαγωγή της διαδικασίας
αναζήτησης και απόκτησης εργασίας με αποτέλεσμα να αποδέχονται ευκολότερα
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και γρηγορότερα μια πρόταση για εργασία από ότι τα άτομα με υψηλή αυτεπάρκεια
που μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν την έρευνά τους από το να δεχτούν την
πρώτη προσφορά εργασίας που τους κάνουν. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, τα
άτομα έχουν υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο και όμως αποδέχονται τις προσφορές
αναζήτησης εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην
πειραματική ομάδα αποδέχτηκαν την πρώτη προσφορά για εργασία. Τα άτομα
αποδέχονται μια προσφορά εργασίας όταν τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν
από αυτή ξεπερνούν τα «κόστη» (Sher Verick, 2012) ή με άλλα λόγια όταν η
προσφορά εργασίας τους ικανοποιεί, είναι αυτό που αναζητούν για την καριέρα
τους. Η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου κάνει τα άτομα να έχουν
ξεκάθαρους στόχους, θετικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα και εναλλακτικούς
τρόπους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους (F. Luthans, Youssef, et al.,
2007). Οι στοχευμένες ενέργειες, οι μεθοδευμένες κινήσεις και οι εναλλακτικές
διαδρομές ενδέχεται να οδήγησαν τα άτομα σε θέσεις εργασίας που να ταίριαζαν
με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους, οπότε και να αποδέχθηκαν τις
προσφορές εργασίας που τους έκαναν οι εργοδότες.
Το γεγονός ότι, στην πειραματική ομάδα ελέγχου, η προσπάθεια αναζήτησης
εργασίας (JSE_Β) βρέθηκε να προβλέπει τον αριθμό προσφορών εργασίας και την
εύρεση εργασίας αλλά αρνητικά, προφανώς οφείλεται στο ότι τα άτομα που
λαμβάνουν προσφορές εργασίας και βρίσκουν εργασία, μειώνουν την προσπάθεια
και το χρόνο που αφιερώνουν στην αναζήτηση τους. Άλλωστε οι Wanberg et al.
(2010) υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη αντιλαμβανόμενη πρόοδος που θεωρούν ότι
έχουν κάνει τα άτομα στην αναζήτηση εργασίας τη μία μέρα οδηγεί σε χαμηλότερη
προσπάθεια στην αναζήτηση εργασίας την επόμενη μέρα. Επομένως, όταν κάποιος
έχει προσφορές συνεργασίας από μελλοντικούς εργοδότες που σημαίνει ότι είναι
παραγωγικός στην αναζήτησή του και δη όταν βρίσκει δουλειά, είναι πιθανόν να
μειώνει το χρόνο και την προσπάθεια που δαπανά στη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας.
Επιπλέον, ο αριθμός συνεντεύξεων παρουσίασε ισχυρότερη σχέση με τον αριθμό
προσφορών για εργασία στην πειραματική ομάδα από ότι στην ομάδα ελέγχου,
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όπως και ο αριθμός προσφορών εργασίας με την εύρεση εργασίας. Ωστόσο, μόνο η
σχέση μεταξύ των προσφορών εργασίας και της εύρεσης εργασίας βρέθηκε να
διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας
ελέγχου. Δηλαδή, τα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική παρέμβαση του
ψυχολογικού κεφαλαίου τείνουν να λαμβάνουν προσφορές εργασίας τις οποίες
αποδέχονται βρίσκοντας δουλειά, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα άτομα που δεν
έχουν λάβει την εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο. Το εύρημα αυτό ενισχύει
τον προηγούμενο ισχυρισμό μας ότι η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου
ώθησε τα άτομα να κάνουν περισσότερο στοχευμένες ενέργειες αναζήτησης
εργασίας, ανάλογα με τις επιδιώξεις / στόχους που είχαν για τη μελλοντική τους
εργασία (π.χ. αιτήσεις σε θέσεις εργασίας / οργανισμούς που τους ενδιαφέρουν)
οπότε και οι προσφορές εργασίας που έλαβαν να ήταν πιο κοντά σε αυτό που
ζητούσαν. Υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί μέσω μελλοντικής έρευνας
εξετάζοντας επιπλέον αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, για
παράδειγμα το ταίριασμα του ατόμου με τη θέση εργασίας / οργανισμό.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια
της αναζήτησης εργασίας καθιστά τα άτομα ικανά να αναγνωρίζουν τους στόχους
που έχουν για την εργασία τους και να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους να τους
πετύχουν, να έχουν θετικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα και όταν συναντούν
εμπόδια ή αναποδιές να είναι προετοιμασμένα να τα αντιμετωπίσουν. Κατά
συνέπεια, τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου είναι σε
θέση να αποδώσουν καλύτερα στις δοκιμασίες τις αναζήτησης εργασίας και να
βρουν τελικά εργασία σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν λάβει την εκπαίδευση
στο ψυχολογικό κεφάλαιο.

Εύρεση Εργασίας
Άξια αναφοράς είναι και τα ευρήματά μας αναφορικά με την εύρεση εργασίας.
Θελήσαμε να εξετάσουμε αν τα άτομα που έλαβαν την εκπαιδευτική παρέμβαση
στο ψυχολογικό κεφάλαιο είναι πιο πιθανό να βρουν δουλειά από τα άτομα που
συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τα ποσοστά των αποτελεσμάτων
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εργασίας (employment outcomes), το 50% των ατόμων που συμμετείχαν στην
πειραματική ομάδα ανέφεραν ότι είχαν βρει εργασία 3 μήνες μετά τη συμμετοχή
τους στην εκπαίδευση στο ψυχολογικό κεφάλαιο, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του
29% της ομάδας ελέγχου που ανέφερε ότι είχε βρει εργασία 3 μήνες μετά τη
συμμετοχή του στην έρευνα.
Τα παραπάνω βέβαια δεν είναι παρά προκαταρτικά ευρήματα της σχέσης της
εκπαιδευτικής παρέμβασης με την εύρεση εργασίας. Επιχειρώντας να δούμε σε τι
διαφοροποιούνται τα άτομα που βρήκαν εργασία από αυτούς που δε βρήκαν
εργασία ανάμεσα στις δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου, καταλήξαμε στα εξής:
Καταρχάς, οι ατομικές διαφορές, προνοητική προσωπικότητα και κύρια αυτόαξιολόγηση δε βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ αυτών που
βρήκαν επαγγελματική απασχόληση και αυτών που δεν κατάφεραν να βρουν
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ομοίως, δε βρέθηκαν να διαφοροποιούνται ούτε οι
αρχικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, προσπάθεια και ένταση αναζήτησης
εργασίας, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όσον αφορά τις συμπεριφορές αναζήτησης
εργασίας που μετρήθηκαν στην τελική φάση, δηλαδή 3 μήνες μετά τη συμμετοχή
των ατόμων στην έρευνα, η συμπεριφορά – ένταση αναζήτησης εργασίας
παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ομάδα συμμετοχής. Η
συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας λοιπόν, τρεις μήνες μετά τη συμμετοχή στην
έρευνα, φαίνεται να διαφοροποιείται στην περίπτωση των ατόμων που βρήκαν
δουλειά ή όχι ανάμεσα στα δύο γκρουπ. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό
προσφορών εργασίας.
Επομένως, αυτό που διαφοροποιεί την εύρεση εργασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες,
πειραματική και ελέγχου, είναι η συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας 3 μήνες μετά
την έναρξη της έρευνας (Τ2) και ο αριθμός προσφορών εργασίας. Το γεγονός ότι οι
συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα έλαβαν περισσότερες προσφορές εργασίας
από ότι τα άτομα στην ομάδα ελέγχου, ενισχύει τον ισχυρισμό μας ότι τα άτομα που
συμμετείχαν στην εκπαίδευση και βρήκαν δουλειά δεν αποδέχονταν την πρώτη
πρόταση που τους έκαναν καθώς φαίνεται να είχαν αρκετές προτάσεις για
συνεργασία. Αλλά, οι προτάσεις εργασίας που έλαβαν ήταν κατά τα φαινόμενα πιο
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κοντά στα ενδιαφέροντά τους και τις φιλοδοξίες τους ως αποτέλεσμα των σωστά
σχεδιασμένων και επίμονων ενεργειών. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που τα
άτομα στην πειραματική ομάδα έτειναν να έχουν περισσότερες προσφορές για
συνεργασία και να βρίσκουν δουλειά μείωναν τη συμπεριφορά αναζήτησης
εργασίας των προηγούμενων μηνών, η οποία έχει βρεθεί να επηρεάζεται από την
πρόοδο που θεωρεί ότι έκανε το άτομο στην αναζήτησή του την προηγούμενη μέρα
(CR Wanberg et al., 2010). Κλείνοντας, αυτό που φαίνεται να παίζει ρόλο στην
επιτυχία της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, δηλαδή την εύρεση εργασίας, είναι
η συμμετοχή στην εκπαιδευτική παρέμβαση του ψυχολογικού κεφαλαίου και ο
αριθμός των προσφορών εργασίας.

10.1 Περιορισμοί Έρευνας
Η έρευνά μας διέπεται από αρκετούς περιορισμούς οι οποίοι συζητούνται στην
παρούσα ενότητα. Είναι σημαντικό τα ευρήματα της παρούσας μελέτης να
εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να
υποδείξουν νέους τρόπους προσέγγισης των μεθόδων και των σχέσεων που
μελετούνται. Οι περιορισμοί που απαντήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και
την ανάλυση των αποτελεσμάτων έχουν χωριστεί στις εξής κατηγορίες:
μεθοδολογία, δείγμα, εκπαιδευτική παρέμβαση και οικονομική κρίση.

Μεθοδολογία
Καταρχάς, αρμόζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα μας είναι αυτό-αξιολογήσεις και
είναι γνωστό ότι η «αυτό-αναφερόμενη» φύση των δεδομένων πιθανώς να
εμπεριέχει ένα βαθμό υποκειμενικότητας. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη
ύπαρξης

μιας

διαχρονικής

μελέτης

για

την

εξαγωγή

ασφαλέστερων

συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχέση των υπό εξέταση μεταβλητών. Για
παράδειγμα, μια διαχρονική μελέτη – ημερολόγιο ή μια μελέτη πολλαπλών
κυμάτων θα βοηθούσε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς το ψυχολογικό κεφάλαιο
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επηρεάζει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και τα αποτελέσματά της με την
πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε τον πριν-μετά σχεδιασμό προκειμένου
να εξετάσει την επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ανάπτυξη του
ψυχολογικού κεφαλαίου. Αυτός ο σχεδιασμός όμως δεν ελέγχει την επίδραση της
εκπαιδευτικής

παρέμβασης

στους

συμμετέχοντες

σε

βάθος

χρόνου.

Η

παρατεταμένη επίδραση της παρέμβασης μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της
χρήσης ενός μακροχρόνιου ερευνητικού σχεδιασμού (longitudinal research design).
Ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός θα μας έδινε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς
αναπτύσσεται το ψυχολογικό κεφάλαιο σε βάθος χρόνου και «εξουδετερώνει» τις
αρνητικές εμπειρίες που έχουν τα άτομα που αναζητούν εργασία. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε αν η αύξηση στο ψυχολογικό κεφάλαιο
έχει διάρκεια ή αποτελεί μια προσωρινή κατάσταση.
Το ψυχολογικό κεφάλαιο έκρυβε και άλλη μία πρόκληση για εμάς. Η αρχική
δημιουργία της κλίμακας του ψυχολογικού κεφαλαίου δημιουργήθηκε από τους
Luthans et al. (2007) για εργαζομένους. Η αντίστοιχη μέτρηση για τα άτομα που
αναζητούν εργασία αναπτύχθηκε πρόσφατα από τους Chen & Lim (2012) οι οποίοι
προσάρμοσαν το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο στην αναζήτηση εργασίας. Εκ τότε το
ερωτηματολόγιο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη μελέτη. Κατά
συνέπεια, κρίναμε σωστό να πραγματοποιήσουμε διερευνητική και επιβεβαιωτική
ανάλυση παραγόντων ώστε να εξακριβώσουμε την «παραγοντική» δομή του
ψυχολογικού κεφαλαίου και να εξετάσουμε κατά πόσον οι λανθάνουσες
μεταβλητές «φορτώνουν» επαρκώς στο εννοιολογικό κατασκεύασμα και ταιριάζουν
καλά στα δεδομένα. Ενώ εξασφαλίσαμε το «ταίριασμα» των στοιχείων στους
τέσσερις παράγοντες (self-efficacy, hope, optimism, και resilience) του ψυχολογικού
κεφαλαίου, δε βρέθηκαν και οι τέσσερις μεταβλητές να φορτώνουν σημαντικά στο
δεύτερης τάξης κατασκεύασμα, το ψυχολογικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, από τις
τέσσερις μεταβλητές, η αυτεπάρκεια δε βρέθηκε να φορτώνει ικανοποιητικά στο
ψυχολογικό κεφάλαιο, πιθανόν, λόγω της ιδιαίτερης «φύσης» της. Οι Chen & Lim
(2012) αναφέρουν ότι η προσαρμογή της αυτεπάρκειας ήταν περισσότερο
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«προκλητική» απ’ ότι οι άλλες διαστάσεις του ψυχολογικού κεφαλαίου. Η
αυτεπάρκεια ως διάσταση του πρωτότυπου ψυχολογικού κεφαλαίου μετρά την
εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμενοι στον εαυτό τους ότι θα αποδώσουν στην
τωρινή τους εργασία. Για να χρησιμοποιηθεί η μέτρηση αυτή στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας προσαρμόστηκε ώστε να αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη
που έχουν οι άνεργοι στον εαυτό τους ότι θα αποδίδουν στη μελλοντική τους
εργασία, με αποτέλεσμα να φαίνεται «παράξενη» σε σχέση με τις άλλες τρεις
μετρήσεις / διαστάσεις που αναφέρονται στο παρόν, και συγκεκριμένα στην
αναζήτηση εργασίας, και όχι στο μέλλον (Chen & Lim, 2012). Τέλος, αναφορικά με
τη χρήση της κλίμακας του ψυχολογικού κεφαλαίου, οι Luthans et al. (2007)
χρησιμοποιούν 6-βάθμια κλίμακα ενώ οι Chen & Lim (2012) 7-βάθμια. Στην
παρούσα μελέτη το ψυχολογικό κεφάλαιο μετρήθηκε σε 5-βάθμια κλίμακα για
λόγους ομοιομορφίας με τις άλλες κλίμακες των μετρήσεων του ερωτηματολογίου,
ενώ μια 7-βάθμια κλίμακα μπορεί να έδειχνε καλύτερα την μεταβολή στο
ψυχολογικό κεφάλαιο.

Δείγμα
Άλλοι περιορισμοί που αξίζει να ληφθούν υπόψη αφορούν στο δείγμα της έρευνας.
Όπως είναι γνωστό, για την εξέταση των υποθέσεων της έρευνας δημιουργήθηκαν
τρεις ομάδες. Η πειραματική ομάδα (N = 220) που έλαβε την εκπαίδευση στο
ψυχολογικό κεφάλαιο, η ομάδα ελέγχου – workshop (Ν = 141) που έλαβε
εκπαίδευση στις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας χωρίς την οπτική της θετικής
ψυχολογίας και η ομάδα ελέγχου – survey (Ν = 447) που δεν έλαβε κάποια
εκπαίδευση. Τα δείγματα της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου –
survey ήταν αρκετά μεγάλα ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλύσεις των δομικών
εξισώσεων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου ήταν διπλάσιοι από ότι
στην πειραματική ομάδα αφού πολύ πιο εύκολα συμμετέχει κάποιος σε μια on-line
έρευνα από ότι σε μια διήμερη εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, τα δύο δείγματα δε
βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς τις μεταβλητές που εξετάζει
η παρούσα έρευνα. Διέφεραν όμως ως προς τα δημογραφικά / βιογραφικά
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χαρακτηριστικά. Αυτό ίσως οφείλεται στις πηγές προσέλκυσης των συμμετεχόντων
και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η καθεμία. Αν και οι δύο πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν λειτουργούν στην ουσία ως γραφεία αναζήτησης εργασίας, το
γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου ενδέχεται να προσελκύει διαφορετικά
άτομα από ότι ένα job site αναφορικά με την ηλικία και την εργασιακή εμπειρία που
ενδέχεται να είναι υψηλότερες στη δεύτερη πηγή. Θα ήταν προτιμότερο να έχει
αναρτηθεί μια ανακοίνωση στο ίδιο μέσο και αναλόγως τη σειρά που θα είχαν τα
άτομα στη δήλωση συμμετοχής να τοποθετούνταν τυχαία στις δύο ομάδες, π.χ. ο
1ος στην εκπαιδευτική παρέμβαση, ο 2ος στη συμμετοχή έρευνας, κλπ. (e.g.,
Noordzij, Hooft, Mierlo, Dam, & Born, 2013)
Επιπλέον, το δείγμα μας προερχόταν στην ουσία από γραφεία ευρέσεως εργασίας.
Τα άτομα που έχουν απευθυνθεί σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας ενδέχεται να
είναι περισσότερο προδραστικά στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας από ότι τα
άτομα που δεν προσεγγίζουν τέτοια γραφεία. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη
γενίκευση των αποτελεσμάτων μας αν και δε θεωρούμε ότι συνιστά μια σημαντική
ανησυχία. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν περισσότερο ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να
διαφέρουν ως προς τη στάση τους και τη συμπεριφορά αναζήτησης εργασίας
(προσέγγιση γραφείου ευρέσεως εργασίας) παρά ότι αποτελούν λιγότερο
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (Chen & Lim, 2012).

Εκπαιδευτική Παρέμβαση
Σε γενικές γραμμές είναι ιδιαιτέρως δύσκολο για τους ερευνητές που κάνουν
πειράματα να εξαλείψουν τη μεροληψία χρησιμοποιώντας μόνο την κρίση τους ως
ειδικοί. Γι’ αυτό και η τυχαιοποίηση (randomization) στα πειράματα αποτελεί κοινή
πρακτική. Η τυχαιοποίηση είναι μια αξιόπιστη μέθοδος δημιουργίας ομοιογενών
ομάδων χωρίς να εμπεριέχονται πιθανές κρίσεις ή προκαταλήψεις. Ειδικότερα, σε
ένα τυχαίο πειραματικό σχεδιασμό, τα άτομα τοποθετούνται τυχαία στην
πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου (Bruhn & McKenzie, 2008).
Προηγούμενες
προκειμένου

έρευνες
να

που

εξετάσουν

χρησιμοποιούν
την

ανάπτυξη
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του
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σχεδιασμό

ψυχολογικού
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υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες τέθηκαν τυχαία στην πειραματική ομάδα ή την
ομάδα ελέγχου (e.g., Brett C Luthans et al., 2013; Fred Luthans et al., 2008).
Οι συμμετέχοντες στη δική μας έρευνα ήταν άτομα που αναζητούσαν εργασία και
προέρχονταν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του on-line
recruitment site, Skywalker.gr. Έχοντας αναρτήσει ανακοινώσεις στους παραπάνω
φορείς για παρακολούθηση εκπαίδευσης στην αναζήτηση εργασίας και για
συμμετοχή σε έρευνα σχετική με την αναζήτηση εργασίας, δημιουργήθηκε η
πειραματική ομάδα και οι δύο ομάδες έλεγχου. Τα άτομα δηλαδή δεν
τοποθετήθηκαν τυχαία από τους ερευνητές στις τρεις ομάδες αλλά δήλωναν
συμμετοχή ανάλογα με την προαίρεση τους. Πριν την ανάλυση των δεδομένων
έγινε έλεγχος των στοιχείων των συμμετεχόντων ώστε να απομακρυνθούν από το
δείγμα περιπτώσεις ατόμων που μπορεί να είχαν λάβει μέρος σε περισσότερα από
ένα γκρουπ. Επίσης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο των αναλύσεων, έγινε
έλεγχος της αρχικής ισοδυναμίας μεταξύ των γκρουπ. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματά μας, τα τρία γκρουπ, αρχικά, ήταν ισοδύναμα ως προς τα επίπεδα
του ψυχολογικού κεφαλαίου αφού δε βρέθηκε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ τους. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος σημαντικής ανησυχίας για
ύπαρξη μεροληψίας κατά τη δημιουργία των ομάδων.
Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας είναι ότι η παρέμβαση οδήγησε σε μικρή
αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου των ατόμων που συμμετείχαν στην ομάδα
ελέγχου - workshop. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως έχει συζητηθεί παραπάνω,
πιθανότατα οφείλεται στην εκπαίδευση στις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας που
έλαβαν τα άτομα στην ομάδα ελέγχου η οποία μπορεί να επηρέασε τη θετική
ψυχική / πνευματική τους κατάσταση. Προηγούμενες έρευνες που στοχεύουν στην
αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου, στην ομάδα ελέγχου δίνουν μια διαφορετική
εκπαίδευση από τις τέσσερις θετικές κατασκευές του ψυχολογικού κεφαλαίου,
όπως ομαδικότητα, ηγεσία, ομαδική λήψη αποφάσεων κτλ., με αποτέλεσμα να μην
παρουσιάζεται

αύξηση

στα

επίπεδα

του

ψυχολογικού

κεφαλαίου

των

συμμετεχόντων (e.g., Brett C Luthans et al., 2013; F. Luthans et al., 2010).
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Θεωρητικά, και στη δική μας έρευνα η παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου θα
μπορούσε να είχε λάβει μια αντίστοιχη εκπαίδευση. Για να εξετάσουμε όμως την
ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας,
έπρεπε το δείγμα μας να απαρτίζεται από άτομα που αναζητούσαν εργασία τόσο
στην πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου. Επομένως, για να
συγκεντρώσουμε δείγμα ατόμων που έψαχναν για δουλειά έπρεπε αφενός να
απευθυνθούμε σε ανάλογες πηγές, αφετέρου η παρεχόμενη εκπαίδευση να
σχετίζεται κάπως με την αναζήτηση εργασίας, γι αυτό και επιλέξαμε σεμινάρια
όπως το LinkedIn, η συνέντευξη κτλ, που τελικά, ενδέχεται να αυξάνουν για
παράδειγμα την ανθεκτικότητα. Μια ίσως πιο «ουδέτερη» εκπαίδευση που θα
μπορούσε να δοθεί σε άτομα που αναζητούν εργασία είναι η ενημέρωση για τις
τάσεις της αγοράς εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Μια τέτοια
εκπαίδευση που θα είχε στην ουσία τη μορφή ενημέρωσης ενδέχεται να μην
επηρέαζε τα επίπεδα του ψυχολογικού κεφαλαίου των συμμετεχόντων στην ομάδα
ελέγχου.
Τέλος, στην παρούσα μελέτη είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της
προσαρμογής της εκπαίδευσης στο ψυχολογικό κεφάλαιο στα πλαίσια της
αναζήτησης εργασίας. Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό κεφάλαιο των
Luthans et al. (2006) αναπτύχθηκε για εργαζομένους οπότε η εστίαση και τα
παραδείγματα της εκπαίδευσης έπρεπε να αλλαχθούν ώστε να ταιριάζουν σε άτομα
που αναζητούν εργασία. Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο ψυχολογικό κεφάλαιο στα
πλαίσια της αναζήτησης εργασίας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, οπότε η
έρευνά μας δεν παρέχει παρά αρχικά ευρήματα για την επιτυχή ανάπτυξη του
ψυχολογικού κεφαλαίου σε ένα νέο πλαίσιο. Μάλιστα, η παρεχόμενη εκπαίδευση
είχε διάρκεια 6 ώρες και όχι 1-2 ώρες όπως η εκπαιδευτική παρέμβαση των Luthans
et al. (2006). Επομένως, περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να εξεταστεί αν το
ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να αναπτυχθεί μέσω σύντομων εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων όπως η PCI στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας.
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Οικονομική κρίση
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από τον Απρίλιο του 2013
όπου το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,1% μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014 όπου το
ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 25,5%. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι
λίγες θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια η υψηλή ανεργία δυσχεραίνουν τη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας και επηρεάζουν τα αποτελέσματά της. Αν και
πρόταση της έρευνας αποτελεί η ανάγκη για την ύπαρξη μιας θετικής ψυχικής /
πνευματικής κατάστασης στην περίπτωση των ατόμων που αναζητούν εργασία σε
καιρούς

κρίσης,

το

ψυχολογικό

κεφάλαιο

δεν

μπορεί

να

εξαλείψει

κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα όπως η ύφεση και οι περιορισμένες θέσεις
εργασίας. Στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας δεν παίζουν ρόλο μόνο παράγοντες
όπως οι ατομικές διαφορές, το ψυχολογικό κεφάλαιο και οι συμπεριφορές
αναζήτησης εργασίας. Τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και κυρίως τα
αποτελέσματα αυτής (αριθμός συνεντεύξεων, αριθμός προσφορών εργασίας,
εύρεση εργασίας) μπορεί να επηρεάζουν και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες.
Οι εταιρίες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση μειώνουν τις επενδύσεις
τους στην τεχνολογία, το μάρκετινγκ και την εργασία (Campello, Graham, & Harvey,
2010). Για παράδειγμα, η μέση, περιορισμένη από τις οικονομικές συνθήκες,
εταιρία στην Αμερική σχεδίαζε να μειώσει δραματικά την εργασία (11%) στις αρχές
της οικονομικής κρίσης (Campello et al., 2010). Με δυο λόγια, θεωρούμε ότι σε
συνθήκες οικονομικής ευημερίας τα αποτελέσματα για τα άτομα που αναζητούν
εργασία μπορεί να ήταν διαφορετικά. Επομένως, η γενίκευση των ευρημάτων μας
σε άλλους πληθυσμούς πρέπει να γίνεται με προσοχή.
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10.2 Μελλοντική Έρευνα
Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα προκύπτουν τόσο από τους παραπάνω
περιορισμούς όσο και τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Καταρχάς, θα ήταν
χρήσιμο να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όπως η δική μας
επηρεάζουν «μοναδικά» άλλες περισσότερο γενικές θετικές προσεγγίσεις
ανάπτυξης, εκτός του ψυχολογικού κεφαλαίου (F. Luthans et al., 2010). Μια πιθανή
κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η εξέταση της ανάπτυξης
των κύριων συστατικών του ψυχολογικού κεφαλαίου, δηλαδή της ελπίδας, της
αισιοδοξίας, της ανθεκτικότητας και της αυτεπάρκειας, και όχι η ενίσχυση της
γενικότερης θετικής κατάστασης.
Επιπλέον, οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να λάβουν υπόψη το πρόβλημα των
self-reported δεδομένων. Για παράδειγμα, η συλλογή των δεδομένων θα μπορούσε
να γίνει όχι μόνο από τους συμμετέχοντες στην έρευνα συμπληρώνοντας το
ερωτηματολόγιο του ψυχολογικού κεφαλαίου, αλλά και από άτομα που θα
αξιολογούσαν

τις

θετικές

διαστάσεις

του

ψυχολογικού

κεφαλαίου

των

συμμετεχόντων. Επίσης, η μέθοδος εισαγωγής στον πειραματικό σχεδιασμό θα
μπορούσε να γίνει ρωτώντας τα άτομα αν θέλουν να συμμετάσχουν στην
εκπαίδευση ή την έρευνα για την αναζήτηση εργασίας και αυτοί που θα έδειχναν
προτίμηση να μην συμπεριληφθούν στο δείγμα. Από την άλλη, τα άτομα που δε θα
έδειχναν κάποια προτίμηση να τοποθετηθούν τυχαία στις δύο ομάδες από τους
ερευνητές (e.g., Price, Van Ryn, & Vinokur, 1992; Vinokur, Price, & Schul, 1995).
Αναφορικά με την επίδραση της ανάπτυξης του ψυχολογικού κεφαλαίου θα
μπορούσε

να

χρησιμοποιηθεί

ένας

διαχρονικός

ερευνητικός

σχεδιασμός.

Εξετάζοντας το ψυχολογικό κεφάλαιο σε βάθος χρόνου θα μπορούσαμε να
απαντήσουμε

αν

για

παράδειγμα

οι

εκπαιδευτικές

παρεμβάσεις

είναι

αποτελεσματικές και διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, αν οι
μελλοντικές έρευνες εξέταζαν αν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο ψυχολογικό
κεφάλαιο οδηγούν σε μια βιώσιμη αύξηση ή αποτελούν απλώς μια προσωρινή
αύξηση που βασίζεται κυρίως στη συναισθηματική διέγερση, θα είχαμε μια
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καλύτερη εικόνα της φύσης του ψυχολογικού κεφαλαίου. Όπως και αν αυτές οι
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πυροδοτούν μια διαδικασία όπου η επίδραση της
παρέμβασης αυξάνεται με το πέρας του χρόνου ή παραμένει σταθερή / διατηρείται.
Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης του ψυχολογικού κεφαλαίου με
την αναζήτηση εργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ποιοτικές έρευνες
όπου τα άτομα που αναζητούν εργασία θα μοιράζονταν τις εμπειρίες τους μέσω
συνεντεύξεων.
Σε αυτό το σημείο αρμόζει να αναφερθεί ότι η παρούσα μελέτη εξέτασε την άμεση
και έμμεση επίδραση του ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας. Ειδικότερα, μελετήσαμε το πώς επιδρά το ψυχολογικό κεφάλαιο άμεσα
στις συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας και έμμεσα στα αποτελέσματα της
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει
επιπλέον αποτελέσματα της εργασίας (employment outcomes) προκειμένου να
θεμελιωθεί η θεωρητική σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με την αναζήτηση και
εύρεση εργασίας (Chen & Lim, 2012). Για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον να
ελεγχθεί η ποιότητα της νέας εργασίας, η εργασιακή ικανοποίηση ή δέσμευση, οι
προθέσεις παραμονής στη νέα εργασία όπως και η ευεξία μετά την επαγγελματική
αποκατάσταση.
Εκτός από τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, θα μπορούσε
στο μέλλον να εξεταστεί και ο ρόλος των δημογραφικών / βιογραφικών
χαρακτηριστικών στη σχέση του ψυχολογικού κεφαλαίου με τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας. Εφόσον πρόκειται για κατηγορικές μεταβλητές βασική
προϋπόθεση αποτελεί η συλλογή ενός μεγάλου αριθμού δείγματος ώστε να
μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις δομικών εξισώσεων με τις κατάλληλες
μεθόδους (π.χ. ADF). Μερικά παραδείγματα αυτών των μεταβλητών είναι η ηλικία,
η εργασιακή εμπειρία και η περίοδος αναζήτησης εργασίας.
Δεδομένης της σημασίας του ψυχολογικού κεφαλαίου στο εργασιακό περιβάλλον,
οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να παρακολουθούσαν μακροπρόθεσμα τα
άτομα και στην καριέρα τους (Brett C Luthans et al., 2013). Παρακολουθώντας σε
βάθος χρόνου τα άτομα που βρίσκουν εργασία θα μπορούσε να εξεταστεί αν το
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υψηλότερο ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία επηρεάζει
το ψυχολογικό κεφάλαιο που έχουν μετά ως εργαζόμενοι. Βέβαια, το ψυχολογικό
κεφάλαιο αποτελεί μια κατασκευή που αφορά σε ένα τομέα οπότε το υψηλότερο
ψυχολογικό κεφάλαιο που μπορεί να έχουν τα άτομα σε έναν τομέα δε σημαίνει
απαραίτητα ότι θα έχουν υψηλό κεφάλαιο και σε κάποιον άλλον τομέα (Brett C
Luthans et al., 2013). Επίσης, το ψυχολογικό κεφάλαιο έχει βρεθεί να σχετίζεται
θετικά με την απόδοση στην εργασία και τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές.
Σε αυτά τα πλαίσια, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί και το αποτέλεσμα της
ενίσχυσης του ψυχολογικού κεφαλαίου των ατόμων που αναζητούν εργασία στην
μετέπειτα εργασία τους. Για παράδειγμα, αν οι νεοπροσληφθέντες που έχουν
υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο προσαρμόζονται καλύτερα στην εργασία, αν
αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους, τουλάχιστον στην αρχή, ή αν έχουν
καλύτερες εργασιακές στάσεις.
Μια άλλη κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η πιθανή αρνητική επίδραση
του ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, οι
Chen et Lim (2012) αναφερόμενοι στην περίπτωση των ατόμων που έχουν
υπερβολικά υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο επικαλούνται τον αρνητικό αντίκτυπο
που μπορεί να έχει για παράδειγμα η υπερβολική αυτοπεποίθηση στις ενέργειες
αναζήτησης εργασίας. Τα πολύ υψηλά επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου μπορεί να
έχουν αντιπαραγωγικές συνέπειες όπως μη ρεαλιστική εμπιστοσύνη στον εαυτό,
ψεύτικες ελπίδες και αισιοδοξία και χαμηλή δέσμευση ενέργειας στους στόχους
παρά τις όποιες αντιξοότητες (F. Luthans, Youssef, et al., 2007). Επομένως, τα άτομα
που αναζητούν εργασία και διαθέτουν πολύ υψηλό ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί
να υπερεκτιμήσουν τις ικανότητές τους και να θέσουν μη ρεαλιστικούς στόχους για
την εργασία τους, οι οποίοι, αν δεν εκπληρωθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε
απογοήτευση και ματαίωση. Οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ελέγξουν αν
το ψυχολογικό κεφάλαιο ενέχει και αυτή την πλευρά χρησιμοποιώντας έναν
μακροχρόνιο ερευνητικό σχεδιασμό. Επιπλέον, ένας μακροχρόνιος ερευνητικός
σχεδιασμός θα μας βοηθούσε να κατανοήσουμε πως οι μικρές επιτυχίες (π.χ.
πρόταση για συνέντευξη) ή αποτυχίες (π.χ. χαμηλό σκορ σε τεστ) στην αναζήτηση
εργασίας ενισχύουν ή μειώνουν αντίστοιχα το ψυχολογικό κεφάλαιο και κατά
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συνέπεια, πώς επηρεάζονται οι συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας (Chen & Lim,
2012).
Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε εν μέσω
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα επίπεδα ανεργίας ήταν ιδιαιτέρως υψηλά κατά
τη διεξαγωγή της έρευνας ενώ η εύρεση εργασίας μέσω ανεπίσημων πηγών
πληροφόρησης (π.χ. συστάσεις γνωστών) υπήρξε ίσως ο πιο δημοφιλή τρόπος
εισαγωγής στη διαδικασία επιλογής προσωπικού ή / και εύρεσης εργασίας.
Προτείνουμε λοιπόν, η μελέτη μας να επεκταθεί και σε άλλες χώρες με μικρότερα
ποσοστά ανεργίας ή / και διαφορετική κουλτούρα ώστε η γενίκευση των
ευρημάτων μας να είναι ασφαλέστερη.

10.3 Πρακτικές Εφαρμογές
Τα ευρήματά μας έχουν πρακτικές εφαρμογές τόσο για τα άτομα που αναζητούν
εργασία όσο και για τους συμβούλους καριέρας. Καταρχάς, οι σύμβουλοι καριέρας
μέχρι σήμερα επικεντρώνονταν περισσότερο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
αναζήτησης εργασίας και των γνώσεων και ικανοτήτων των ατόμων, προκειμένου
να βοηθήσουν τους ανέργους ή τους πρόσφατα αποφοίτους να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη βελτίωση για παράδειγμα
της ψυχολογικής ευεξίας των ατόμων που αναζητούν εργασία (Chen & Lim, 2012). Η
παρούσα μελέτη προτείνει μαζί με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης
εργασίας να παρέχεται μια θετική ψυχολογική εκπαιδευτική παρέμβαση ώστε να
ενισχύεται το ψυχολογικό κεφάλαιο των συμμετεχόντων.
Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι καριέρας πρέπει να εστιάζουν στα θετικά
ψυχολογικά χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν την αναζήτηση εργασίας και κατ’
επέκταση την εύρεση εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει επηρεάζοντας, πρώτον, τους
στόχους που έχουν τα άτομα για την αναζήτηση εργασίας. Ζητώντας τους να θέτουν
προκλητικούς αλλά συνάμα ρεαλιστικούς στόχους στην αναζήτησή τους και
υποστηρίζοντάς τους μέσω της ανατροφοδότησης στην αναγνώριση πολλαπλών
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τρόπων για να τους επιτύχουν. Δεύτερον, υποστηρίζοντας τα άτομα να
αναγνωρίζουν πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν κατά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας και να κάνουν σχέδια προκειμένου να τα ξεπεράσουν. Τέλος,
«χτίζοντας» την αυτογνωσία των ατόμων για τα προσωπικά τους πλεονεκτήματα
(π.χ., ταλέντα, δεξιότητες, κοινωνικά δίκτυα) τα οποία πρέπει να αξιοποιούν στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται το
ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία το οποίο οδηγεί σε
περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας, οι οποίες, όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω, είναι ο καλύτερος προβλεπτικός παράγοντας της επιτυχίας στην
αναζήτηση εργασίας.
Επιπλέον, η παρούσα μελέτη δείχνει τις σημαντικές πρακτικές εφαρμογές της
ανάπτυξης του ψυχολογικού κεφαλαίου στην επιτυχία των ατόμων που αναζητούν
εργασία. Ειδικότερα, το ψυχολογικό κεφάλαιο βρέθηκε να επιδρά (έμμεσα) μέσω
της συμπεριφοράς αναζήτησης εργασίας τόσο στον αριθμό συνεντεύξεων όσο και
την εύρεση εργασίας. Επομένως, τα άτομα που αναζητούν εργασία πρέπει να
διαθέτουν και να αναπτύσσουν θετικές κατασκευές όπως το ψυχολογικό κεφάλαιο
που μπορεί να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της αναζήτησης
εργασίας και να αποτελέσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γι’ αυτούς. Μάλιστα,
βάσει των ευρημάτων μας, τα άτομα που αναζητούν εργασία είναι πιθανό να
επωφεληθούν στην αναζήτησή τους αν διαθέτουν μια σειρά ατομικών διαφορών.
Πιο συγκεκριμένα, η προνοητική προσωπικότητα των ατόμων και η κύρια αυτόαξιολόγηση μπορεί να τους βοηθήσει να διατηρήσουν μια θετική ψυχική /
πνευματική κατάσταση η οποία κάνει τα άτομα επίμονα και ενεργά στην αναζήτησή
τους. Συνοψίζοντας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας θα ήταν καλό να εστιάζουν σε ενέργειες που προωθούν τις θετικές
ψυχολογικές καταστάσεις των ατόμων οι οποίες είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, ιδίως σε
περιόδους όπου οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες και οι
απογοητεύσεις αυξημένες.
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10.4 Συμπεράσματα
«Οι θετικοί ψυχολογικοί πόροι, όπως η ελπίδα ή η ανθεκτικότητα, κάποτε
θεωρούνταν προνόμιο των χαρισματικών ανθρώπων, σήμερα έχουμε την εμπειρική
υποστήριξη ότι μπορεί να αναπτυχθούν» (Fred Luthans et al., 2008, p. 219) και
μάλιστα, στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας. Ειδικότερα, το ψυχολογικό
κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ακολουθώντας το μοντέλο της παρέμβασης στο
ψυχολογικό κεφάλαιο (PCI) των Luthans et al. (2006).
Η ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας
προσφέρει τα εξής. Καταρχάς, καθιστά τα άτομα πιο ανθεκτικά στην αντιμετώπιση
των αντιξοοτήτων της αναζήτησης εργασίας, πιο αποτελεσματικά στις ενέργειες
αναζήτησης εργασίας και περισσότερο αισιόδοξα για το μέλλον και τον καθορισμό
εναλλακτικών πλάνων προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της αναζήτησης
εργασίας. Επίσης, η ενίσχυση του ψυχολογικού κεφαλαίου οδηγεί σε καλύτερα
αποτελέσματα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα σε εύρεση
εργασίας. Τα άτομα που έχουν περισσότερο αναπτυγμένο ψυχολογικό κεφάλαιο
τείνουν να λαμβάνουν περισσότερες προτάσεις για συνεργασία (job offers) πιθανότατα εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης τους στις δοκιμασίες της αναζήτησης
εργασίας, όπως οι τρόποι αναζήτησης εργασίας και η συνέντευξη - τις οποίες και
αποδέχονται αποκτώντας έτσι εργασία.
Σε γενικές γραμμές ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου κρίνεται σημαντικός στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Τα άτομα που παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν
περιμένουν τα πράγματα να συμβούν παραμένοντας παθητικά στην αναζήτηση
εργασίας αλλά και αυτά που τείνουν να κάνουν θετικές κρίσεις και αξιολογήσεις για
τον εαυτό τους, έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου και, μέσω
αυτού, περισσότερες συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, τα άτομα που
διαθέτουν ψυχολογικό κεφάλαιο τείνουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και
προσπάθεια στην αναζήτηση εργασίας ενώ υιοθετούν διάφορους τρόπους /
ενέργειες αναζήτησης εργασίας προκειμένου να ενημερωθούν για τις θέσεις στην
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αγορά εργασίας και να ξεπεράσουν τα εμπόδια της διαδικασίας αναζήτησης
εργασίας. Τέλος, μέσω των ενεργειών αναζήτησης εργασίας, το ψυχολογικό
κεφάλαιο των ατόμων φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό των συνεντεύξεων και
προσφορών εργασίας που ενδέχεται να λάβουν τα άτομα, καθώς και αν θα
αποκτήσουν ή όχι εργασία.
Συνοψίζοντας, σε μια εποχή όπου οι οικονομικές και κατ’ επέκταση εργασιακές
συνθήκες δεν είναι σταθερές, εκτός του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, τα
άτομα χρειάζεται να διαθέτουν και υψηλά επίπεδα ψυχολογικού κεφαλαίου. Το
ψυχολογικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα
άτομα που αναζητούν εργασία βοηθώντας τα να επιμείνουν στην αναζήτησή τους
και να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. Συνεπώς,
η ένταξη των θετικών ψυχολογικών παρεμβάσεων στη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας υποστηρίζεται.
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1.

…μελέτησα τις αγγελίες για θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε
εφημερίδες και επαγγελματικά περιοδικά

Συμφωνώ

Συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε
Συμφωνώ
ούτε
Διαφωνώ
Μάλλον

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών…

Διαφωνώ

Παρακαλώ συμπληρώστε τη σημερινή ημερομηνία, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου: …/…/20…

1

2

3

4

5

2.

…προετοίμασα / ανανέωσα το βιογραφικό μου

1

2

3

4

5

3.

…διάβασα βιβλία ή άρθρα με θέμα την εύρεση εργασίας

1

2

3

4

5

4.

... μίλησα με συγγενείς ή φίλους για μία πιθανή δουλειά

1

2

3

4

5

5.

…μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς σε

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

επιχειρήσεις για το αν γνωρίζουν πιθανές θέσεις εργασίας
6.

…χρησιμοποίησα το διαδίκτυο για να εντοπίσω νέες θέσεις
εργασίας

7.

…ανέβασα το βιογραφικό μου σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας

1

2

3

4

5

8.

…έστειλα το βιογραφικό μου σε πιθανούς εργοδότες

1

2

3

4

5

9.

…συμπλήρωσα μια αίτηση για θέση εργασίας

1

2

3

4

5

10.

…είχα συνέντευξη με έναν πιθανό εργοδότη

1

2

3

4

5

11.

…ήρθα σε επαφή με ένα γραφείο εύρεσης εργασίας ή μια

1

2

3

4

5

εταιρία αναζήτησης στελεχών
12.

…τηλεφώνησα ή έστειλα email σε πιθανό εργοδότη

1

2

3

4

5

13.

…πήγα σε ομιλία εταιρίας για θέματα πρόσληψης προσωπικού

1

2

3

4

5

14.

…πήγα σε ημέρες καριέρας

1

2

3

4

5
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15.

Συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε Συμφωνώ
ούτε Διαφωνώ
Μάλλον
Συμφωνώ

Διαφωνώ

Στις προτάσεις που ακολουθούν, υποδείξτε τη συμφωνία ή διαφωνία σας για κάθε πρόταση
βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει.

16.

Είμαι πεπεισμένος ότι λαμβάνω την επιτυχία που δικαιούμαι στη
ζωή
Μερικές φορές νιώθω θλιμμένος

1

2

3

4

5

17.

Όταν προσπαθώ, γενικά επιτυγχάνω

1

2

3

4

5

18.
19.

Μερικές φορές όταν αποτυγχάνω, αισθάνομαι ανάξιος/α
Ολοκληρώνω τα καθήκοντά μου με επιτυχία

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20.

Μερικές φορές, αισθάνομαι ότι δεν έχω τον έλεγχο της δουλειάς
μου

1

2

3

4

5

21.
22.

Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος/η με τον εαυτό μου
Είμαι γεμάτος αμφιβολίες για τις ικανότητές μου

1

2

3

4

5

23.

Εγώ ορίζω τι θα συμβεί στη ζωή μου

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

24.
25.
26.

Νιώθω ότι δεν έχω τον έλεγχο της επιτυχίας στην καριέρα μου
Είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τα περισσότερα προβλήματά μου
Υπάρχουν στιγμές όπου τα πράγματα μου φαίνονται αρκετά

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27.

δυσάρεστα (δυσοίωνα) και αδιόρθωτα
Αισθάνομαι σίγουρος για την ικανότητά μου να βρω την δουλειά
που θέλω

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28.
29.

Έχω τα προσόντα που χρειάζονται για να βρω μία καλή δουλειά
Είμαι σίγουρος ότι η αναζήτησή μου για εργασία θα είναι τελικά
επιτυχής

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30.

Συνεχώς αναζητώ νέους τρόπους για να βελτιώσω τη ζωή μου

1

2

3

4

5

31.

Όπου και αν έχω βρεθεί, είμαι μια ισχυρή δύναμη για
εποικοδομητική αλλαγή

1

2

3

4

5

32.

Τίποτα δεν είναι πιο συναρπαστικό από το να βλέπω τις ιδέες μου
να πραγματοποιούνται
Εάν δω κάτι που δε μου αρέσει, το φτιάχνω

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

33.
34.

36.

Ανεξάρτητα από τις πιθανότητες, εάν πιστεύω σε κάτι, θα το
πραγματοποιήσω
Λατρεύω να υποστηρίζω τις ιδέες μου, ακόμα και εάν έρχομαι σε
διαφωνία με άλλους
Είμαι πολύ καλός να αναγνωρίζω ιδέες

37.

Πάντα ψάχνω καλύτερους τρόπους να κάνω πράγματα

38.

Εάν πιστεύω σε μία ιδέα, κανένα εμπόδιο δε θα με αποτρέψει από
το να τη πραγματοποιήσω

35.
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Συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε Συμφωνώ
ούτε Διαφωνώ
Μάλλον
Συμφωνώ

Διαφωνώ

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

39.

Μπορώ να ξεχωρίσω μία καλή ευκαιρία πολύ πριν μπορέσουν οι
άλλοι

1

2

3

4

5

40.

Νιώθω αυτοπεποίθηση όταν αναλύω ένα μακροχρόνιο πρόβλημα
για να βρω λύση

1

2

3

4

5

41.

Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
εκπροσωπώ το χώρο εργασίας μου σε συναντήσεις με τη διοίκηση

1

2

3

4

5

42.

Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
συμβάλλω σε συζητήσεις σχετικές με τη στρατηγική της εταιρίας

1

2

3

4

5

43.

1

2

3

4

5

44.

Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
βοηθώ να τεθούν οι στόχοι στην εργασία μου
Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν

1

2

3

4

5

45.

επικοινωνώ με άτομα εκτός εταιρείας (πχ προμηθευτές, πελάτες)
για να συζητήσω κάποιο πρόβλημα
Θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν παρουσιάζω πληροφορίες σε μια

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

46.

ομάδα συναδέλφων στο μέλλον
Εάν αντιμετωπίσω δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας, μπορώ να
σκεφτώ πολλούς τρόπους για να βγω από αυτή την κατάσταση

47.

Αυτή την περίοδο επιδιώκω ενεργά τους στόχους μου στην

48.

αναζήτηση εργασίας
Υπάρχουν πολλές λύσεις γύρω από ένα πρόβλημα στην αναζήτηση
μου για εργασία

49.

Αυτή τη στιγμή βλέπω τον εαυτό μου ως ιδιαίτερα επιτυχημένο(-η)
όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας

1

2

3

4

5

50.

Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους για να προσεγγίσω τους
στόχους της αναζήτησης μου για εργασία

1

2

3

4

5

51.

Αυτή τη στιγμή, ανταποκρίνομαι στους στόχους που έχω θέσει για
τον εαυτό μου αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας
Όταν αντιμετωπίζω μια αναποδιά στην αναζήτηση εργασίας
δυσκολεύομαι να την ξεπεράσω, να προχωρήσω

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

52.
53.

Συνήθως διαχειρίζομαι τις δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο

54.

Μπορώ να “σταθώ στα πόδια μου” αν χρειαστεί όσον αφορά στην
αναζήτηση εργασίας
Συνήθως θέτω στο δικό μου ρυθμό αυτά που προκαλούν άγχος
στην αναζήτηση εργασίας

55.
56.

Μπορώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες της αναζήτησης εργασίας
επειδή έχω βιώσει δυσκολίες και στο παρελθόν

1

2

3

4

5

57.

Αισθάνομαι ότι μπορώ να διαχειριστώ πολλά πράγματα

1

2

3

4

5
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Συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε Συμφωνώ
ούτε Διαφωνώ
Μάλλον
Συμφωνώ

Διαφωνώ

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

ταυτόχρονα στην αναζήτηση εργασίας
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Όταν τα πράγματα είναι αβέβαια για εμένα στην αναζήτηση
εργασίας, συνήθως περιμένω το καλύτερο
Αν είναι κάτι να πάει στραβά κατά την αναζήτηση εργασίας, θα
πάει
Βλέπω πάντοτε την καλή όψη των πραγμάτων όσον αφορά στην
αναζήτηση εργασίας
Είμαι αισιόδοξος(-η) σχετικά με το τι θα μου συμβεί στο μέλλον
όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας
Κατά την αναζήτηση μου για εργασία τα πράγματα δεν πάνε ποτέ
όπως τα θέλω
Προσεγγίζω την αναζήτηση εργασίας με την σκέψη ότι ουδέν
κακόν αμιγές καλού

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι προαιρετικά αλλά θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα για την στατιστική
ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για τον λόγο αυτό θα σας
παρακαλούσαμε να τα συμπληρώσετε.
Ηλικία: _____ ετών
Είμαι Απόφοιτος/η Λυκείου

, ΑΕΙ/ΤΕΙ

, Μεταπτυχιακού

Πόσους μήνες ψάχνετε για εργασία; _________

Φύλο: Α

Θ

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας (σε μήνες): ______________
E-mail: _________________________________________ (ώστε μετά από 3 μήνες να σας στείλουμε
ένα πολύ σύντομο on-line ερωτηματολόγιο. Δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό)
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και
Ηγεσίας (CROB-L)
http://crob.dmst.aueb.gr/

Αγαπητέ/ή κύριε/α,

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο workshop Αναζήτησης Εργασίας.

Στις προτάσεις που ακολουθούν, υποδείξτε τη συμφωνία ή
διαφωνία σας για κάθε πρόταση βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό
που σας αντιπροσωπεύει.
1. Νιώθω αυτοπεποίθηση όταν αναλύω ένα μακροχρόνιο
πρόβλημα για να βρω λύση
2. Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
εκπροσωπώ το χώρο εργασίας μου σε συναντήσεις με τη διοίκηση
3. Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
συμβάλλω σε συζητήσεις σχετικές με τη στρατηγική της εταιρίας
4. Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
βοηθώ να τεθούν οι στόχοι στην εργασία μου
5. Στην μελλοντική μου εργασία θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν
επικοινωνώ με άτομα εκτός εταιρείας (πχ προμηθευτές, πελάτες)
για να συζητήσω κάποιο πρόβλημα
6. Θα νιώθω αυτοπεποίθηση όταν παρουσιάζω πληροφορίες σε
μια ομάδα συναδέλφων στο μέλλον
7. Εάν αντιμετωπίσω δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας, μπορώ
να σκεφτώ πολλούς τρόπους για να βγω από αυτή την κατάσταση
8. Αυτή την περίοδο επιδιώκω ενεργά τους στόχους μου στην
αναζήτηση εργασίας
9. Υπάρχουν πολλές λύσεις γύρω από ένα πρόβλημα στην
αναζήτηση μου για εργασία

Διαφων
ώ
Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε
Συμφωνώ
ούτε
Μάλλον
Διαφωνώ
Συμφων
ώ
Συμφων
ώ

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο πριν την αποχώρησή σας
από την αίθουσα.
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
10. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον εαυτό μου ως ιδιαίτερα
επιτυχημένο(-η) όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας
11. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους για να προσεγγίσω τους
στόχους της αναζήτησης μου για εργασία
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4

5
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4

5
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4
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4
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5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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1

2

3
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1

2

3
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1
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4

5

23. Κατά την αναζήτηση μου για εργασία τα πράγματα δεν πάνε
ποτέ όπως τα θέλω

1

2

3

4

5

24. Προσεγγίζω την αναζήτηση εργασίας με την σκέψη ότι ουδέν
κακόν αμιγές καλού

1

2

3

4

5

12. Αυτή τη στιγμή, ανταποκρίνομαι στους στόχους που έχω θέσει
για τον εαυτό μου αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας
13. Όταν αντιμετωπίζω μια αναποδιά στην αναζήτηση εργασίας
δυσκολεύομαι να την ξεπεράσω, να προχωρήσω
14. Συνήθως διαχειρίζομαι τις δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
15. Μπορώ να “σταθώ στα πόδια μου” αν χρειαστεί όσον αφορά
στην αναζήτηση εργασίας
16. Συνήθως θέτω στο δικό μου ρυθμό αυτά που προκαλούν άγχος
στην αναζήτηση εργασίας
17. Μπορώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες της αναζήτησης
εργασίας επειδή έχω βιώσει δυσκολίες και στο παρελθόν
18. Αισθάνομαι ότι μπορώ να διαχειριστώ πολλά πράγματα
ταυτόχρονα στην αναζήτηση εργασίας
19. Όταν τα πράγματα είναι αβέβαια για εμένα στην αναζήτηση
εργασίας, συνήθως περιμένω το καλύτερο
20. Αν είναι κάτι να πάει στραβά κατά την αναζήτηση εργασίας, θα
πάει
21. Βλέπω πάντοτε την καλή όψη των πραγμάτων όσον αφορά
στην αναζήτηση εργασίας
22. Είμαι αισιόδοξος(-η) σχετικά με το τι θα μου συμβεί στο μέλλον
όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας

E-mail: __________________________________ (απαραίτητο για να σας στείλουμε ένα πολύ
σύντομο on-line ερωτηματολόγιο μετά από 3μήνες)
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________________ (προαιρετικό)
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
και Ηγεσίας (CROB-L)
http://crob.dmst.aueb.gr/

Αγαπητέ/ή κύριε/α,
Σε συνέχεια της προηγούμενης έρευνας όπου λάβατε μέρος σας καλούμε να συμμετάσχετε,
όπως σας είχαμε ενημερώσει, στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας. Ο μόνος τρόπος για να
μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε το πρώτο ερωτηματολόγιο που
έχετε ήδη συμπληρώσει και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα είναι να συμπληρώσετε
και το δεύτερο αυτό ερωτηματολόγιο.
Έχοντας εξετάσει στην πρώτη φάση της έρευνας τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων
που αναζητούν επαγγελματική απασχόληση και τους τρόπους (συμπεριφορές) με τους
οποίους αναζητούν εργασία, επιδιώκουμε με το δεύτερο αυτό ερωτηματολόγιο να
διερευνήσουμε τις διαφορετικές συμπεριφορές αναζήτησης εργασίας και τα αποτελέσματα
της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργασιακού
Ψυχολόγου & Επίκουρου Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς κ. Ιωάννη Νικολάου
(inikol@aueb.gr), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Παρακαλούμε απαντήστε με ειλικρίνεια και ακρίβεια στις ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν
σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Κανείς πλην της ερευνητικής ομάδας δεν θα έχει
πρόσβαση στα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα
συνταχθούν σε μορφή αναφοράς ή παρουσίασης, όπου θα συνοψίζονται τα κύρια σημεία.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό που
τυχόν έχετε σχετικά με την παρούσα έρευνα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και τη βοήθειά σας.

Ιωάννης Νικολάου
Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα | τηλ.: 210-8203121
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1.

…μελέτησα τις αγγελίες για θέσεις εργασίας που βρίσκονται
σε εφημερίδες και επαγγελματικά περιοδικά

Συμφωνώ
Συμφων
ώ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών…

Διαφων
ώ
Μάλλον
διαφωνώ
Ούτε
Συμφωνώ
ούτε
Διαφωνώ
Μάλλον

Παρακαλούμε υποδείξτε τη συμφωνία ή διαφωνία σας για κάθε πρόταση βάζοντας σε
κύκλο τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει.

1

2

3

4

5

2.

…προετοίμασα / ανανέωσα το βιογραφικό μου

1

2

3

4

5

3.

…διάβασα βιβλία ή άρθρα με θέμα την εύρεση εργασίας

1

2

3

4

5

4.

... μίλησα με συγγενείς ή φίλους για μία πιθανή δουλειά

1

2

3

4

5

5.

…μίλησα με προηγούμενους εργοδότες ή γνωστούς σε

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

επιχειρήσεις για το αν γνωρίζουν πιθανές θέσεις εργασίας
6.

…χρησιμοποίησα το διαδίκτυο για να εντοπίσω νέες θέσεις
εργασίας

7.

…ανέβασα το βιογραφικό μου σε ιστοσελίδες εύρεσης
εργασίας

8.

…έστειλα το βιογραφικό μου σε πιθανούς εργοδότες

1

2

3

4

5

9.

…συμπλήρωσα μια αίτηση για θέση εργασίας

1

2

3

4

5

10.

…είχα συνέντευξη με έναν πιθανό εργοδότη

1

2

3

4

5

11.

…ήρθα σε επαφή με ένα γραφείο εύρεσης εργασίας ή μια

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

εταιρία αναζήτησης στελεχών
12.

…τηλεφώνησα ή έστειλα email σε πιθανό εργοδότη

13.

…πήγα σε ομιλία εταιρίας για θέματα πρόσληψης
προσωπικού

14.

…πήγα σε ημέρες καριέρας
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό των συνεντεύξεων και των προτάσεων που είχατε
για εργασία τους τελευταίους 3 μήνες, καθώς και αν βρήκατε εργασία.



Αριθμός συνεντεύξεων που συμμετείχατε _____:



Αριθμός προσφορών εργασίας που λάβατε _____:



Δεχθήκατε κάποια από τις προτάσεις για εργασία που σας έγιναν; Ναι / Όχι
E-mail: _________________________________________ (Ζητείται ώστε να γίνει η

αντιστοιχία των απαντήσεων με το πρώτο ερωτηματολόγιο που είχατε συμπληρώσει. Δε θα
χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό.)
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________________ (προαιρετικό)
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Παράρτημα B
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Total Variance Explained __ Extraction Method: Principal Component Analysis
Com

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Sq. Load.

Rotation Sums of Sq. Loadings

Total

Total

pone
nt

Total

% of

Cumulative

Variance

%

% of

Cumulative

Variance

%

% of

Cumulative

Variance

%

1

9,101

23,337

23,337

9,101

23,337

23,337

3,774

9,678

9,678

2

3,599

9,228

32,565

3,599

9,228

32,565

3,766

9,656

19,334

3

2,691

6,900

39,465

2,691

6,900

39,465

3,683

9,443

28,777

4

1,660

4,256

43,722

1,660

4,256

43,722

2,588

6,635

35,412

5

1,537

3,941

47,663

1,537

3,941

47,663

2,514

6,447

41,859

6

1,299

3,330

50,993

1,299

3,330

50,993

2,430

6,231

48,090

7

1,145

2,935

53,928

1,145

2,935

53,928

1,862

4,773

52,863

8

1,022

2,620

56,547

1,022

2,620

56,547

1,437

3,684

56,547

9

,939

2,406

58,954

10

,894

2,292

61,245

11

,858

2,201

63,446

12

,818

2,098

65,545

13

,796

2,041

67,585

14

,772

1,981

69,566

15

,734

1,882

71,448

16

,697

1,787

73,235

17

,692

1,776

75,011

18

,678

1,740

76,750

19

,624

1,601

78,351

20

,595

1,525

79,876

21

,567

1,455

81,331

22

,553

1,418

82,748
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
23

,545

1,398

84,147

24

,516

1,322

85,468

25

,494

1,267

86,735

26

,483

1,239

87,974

27

,460

1,178

89,152

28

,449

1,150

90,303

29

,435

1,116

91,419

30

,422

1,081

92,500

31

,413

1,059

93,559

32

,384

,985

94,544

33

,365

,935

95,478

34

,356

,913

96,391

35

,324

,831

97,222

36

,323

,827

98,050

37

,299

,765

98,815

38

,254

,652

99,467

39

,208

,533

100,000

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

298

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Total Variance Explained __ Extraction Method: Principal Axis Factoring
Factor

Initial Eigenvalues
Total

% of

Cumulative

Variance

%

Extraction Sums of Sq. Load.
Total

% of

Cumulative

Variance

%

Rotation Sums of Sq. Loadings
Total

% of

Cumulative %

Variance

1

9,101

23,337

23,337 8,587

22,017

22,017 3,637

9,327

9,327

2

3,599

9,228

32,565 3,088

7,918

29,935 3,303

8,470

17,796

3

2,691

6,900

39,465 2,237

5,735

35,670 2,236

5,734

23,530

4

1,660

4,256

43,722 1,135

2,911

38,581 2,145

5,500

29,030

5

1,537

3,941

47,663 1,024

2,625

41,206 1,905

4,885

33,915

6

1,299

3,330

50,993

,730

1,873

43,078 1,818

4,663

38,577

7

1,145

2,935

53,928

,577

1,481

44,559 1,496

3,835

42,413

8

1,022

2,620

56,547

,527

1,352

45,911 1,364

3,498

45,911

9

,939

2,406

58,954

10

,894

2,292

61,245

11

,858

2,201

63,446

12

,818

2,098

65,545

13

,796

2,041

67,585

14

,772

1,981

69,566

15

,734

1,882

71,448

16

,697

1,787

73,235

17

,692

1,776

75,011

18

,678

1,740

76,750

19

,624

1,601

78,351

20

,595

1,525

79,876

21

,567

1,455

81,331

22

,553

1,418

82,748
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
23

,545

1,398

84,147

24

,516

1,322

85,468

25

,494

1,267

86,735

26

,483

1,239

87,974

27

,460

1,178

89,152

28

,449

1,150

90,303

29

,435

1,116

91,419

30

,422

1,081

92,500

31

,413

1,059

93,559

32

,384

,985

94,544

33

,365

,935

95,478

34

,356

,913

96,391

35

,324

,831

97,222

36

,323

,827

98,050

37

,299

,765

98,815

38

,254

,652

99,467

39

,208

,533

100,000
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Παράρτημα Γ
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου
Between-Subjects Factors
Value Label
Group

rEmplStatus

N

0

control

446

1

treatment

220

0

425

1

241

Descriptive Statistics

JSB_A

Group

rEmplStatus

control

0

4,2307

,79834

315

1

4,4682

,58621

131

Total

4,3004

,74956

446

0

4,2298

,76305

110

1

4,5143

,58028

110

Total

4,3720

,69118

220

0

4,2304

,78846

425

1

4,4892

,58275

241

Total

4,3241

,73105

666

0

4,0450

,96057

315

1

4,3104

,81879

131

Total

4,1229

,92821

446

0

4,3061

,80851

110

1

4,2348

,86065

110

Total

4,2705

,83384

220

0

4,1125

,92977

425

1

4,2759

,83724

241

Total

4,1717

,90019

666

0

3,8071

1,03285

315

1

3,8187

1,04332

131

Total

3,8105

1,03478

446

0

3,7614

,84957

110

1

3,9523

,70832

110

Total

3,8568

,78620

220

0

3,7953

,98792

425

1

3,8797

,90660

241

Total

3,8258

,95946

666

0

3,5698

1,12967

315

1

3,7233

1,01870

131

Total

3,6149

1,09933

446

0

3,8159

1,05125

110

treatment

Total

JSB_B

control

treatment

Total

JSEffort_A

control

treatment

Total

JSEffort_B

control

treatment

Mean

Std. Deviation
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[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ Κωνσταντίνα
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ] Γεωργίου

Total

1

3,6545

1,06712

110

Total

3,7352

1,05988

220

0

3,6335

1,11392

425

1

3,6919

1,03945

241

Total

3,6547

1,08714

666

Descriptive Statistics

PostInterviews

Group

rEmplStatus

control

0

2,02

5,002

316

1

3,72

3,720

131

Total

2,52

4,722

447

0

2,49

2,866

110

1

3,64

3,236

110

Total

3,06

3,103

220

0

2,14

4,549

426

1

3,68

3,500

241

Total

2,70

4,262

667

0

,93

3,203

316

1

1,84

1,335

131

Total

1,20

2,817

447

0

,58

1,026

110

1

2,38

3,231

110

Total

1,48

2,556

220

0

,84

2,810

426

1

2,09

2,404

241

Total

1,29

2,735

667

treatment

Total

Post_JobOffers

control

treatment

Total

Mean

Std. Deviation
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