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Περίληψη 

 
     Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των 

µεταβλητών της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την εργασία σε 

διαζευγµένα άτοµα καθώς και διαφοροποίηση των µεταβλητών αυτών ως προς 

το φύλλο την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα και δευτερευόντως 

ως προς  τα χρόνια διάστασης, την ύπαρξη παιδιών και τη σύναψη  νέου 

γάµου. Σε αντίθεση µε προηγούµενες έρευνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη 

συνάφειας µεταξύ αυτοεκτίµησης και ικανοποίησης από την εργασία δεν 

βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ τους.  Τα ευρήµατα της έρευνας 

συνηγορούν υπέρ της άποψης ό,τι η αυτοεκτίµηση συσχετίζεται θετικά µε την 

ηλικία στο δείγµα των διαζευγµένων, ενώ δεν παρουσιάζει συσχέτιση µε 

καµία από τις άλλες µεταβλητές της έρευνας. Παροµοίως και ικανοποίηση από 

την εργασία δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς τις παραπάνω 

µεταβλητές.  
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1 Εισαγωγή 

1.1 Oρισµός, αιτίες και δηµογραφικά στοιχεία διαζυγίου. 

     Το φαινόµενο του διαζυγίου έχει φτάσει να αναπαριστά ένα τόσο 

κοινότυπο γεγονός στο βαθµό του να συµβαίνει στην πλειονότητα των 

οικογενειών (Carter & Goldrick, 1991). 

     ΄Εχει ορισθεί ως η διακοπή ή η εξάρθρωση του κύκλου ζωής της 

οικογένειας µε επακόλουθο µία ανισορροπία που σχετίζεται µε αλλαγές, 

οφέλη, αλλά και απώλειες που βιώνουν τα µέλη της οικογένειας.  

      Όπως σε κάθε άλλο στάδιο του κύκλου ζωής, το διαζύγιο συνεπάγεται 

κρίσιµες αναπροσαρµογές στις σχέσεις και σηµαντικές συναισθηµατικές 

διαδικασίες από τα άτοµα που πρέπει να εκτελέσουν προκειµένου να 

εξελιχθούν (Carter & Goldrick, 1991). 

     Εξαιτίας του υψηλού ποσοστού διαζυγίου στις µέρες µας και της 

σπανιότητάς του στο παρελθόν, δίνει συχνά την εντύπωση ενός προσφάτως 

εµφανιζόµενου προβλήµατος.  Πολλοί το έχουν αποδώσει στις σύγχρονες 

εξελίξεις, όπως η βιοµηχανοποίηση, η συγκέντρωση του πληθυσµού στις 

µεγαλουπόλεις και η γενική απρόσωπη ποιότητα του µοντέρνου τρόπου ζωής 

(Havemann & Lehtinen, 1990). 

     Μεταξύ άλλων παραγόντων του διαζυγίου που έχει αναδείξει η έρευνα, 

είναι η αύξηση στη µέση ηλικία ανδρών και γυναικών στο πρώτο τους γάµο    

( Στην  Ελλάδα το 1980 ο µέσος όρος ηλικίας στο πρώτο γάµο για τις γυναίκες 

ήταν τα 22.6 έτη ενώ το 1996 ήταν τα  25.7 έτη), η ανεξαρτησία της  
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γυναίκας1, ο πρόωρος γάµος, η κυρίαρχη ιδεολογία του ατοµικισµού 

(Τσαούση, 2005), οικονοµικοί παράγοντες, φτωχές διανοητικές, εκπαιδευτικές 

και κοινωνικές δεξιότητες, οι φιλελεύθεροι νόµοι που αφορούν  στο διαζύγιο, 

σεξουαλικοί παράγοντες που οδηγούν σε δυσαρµονία, συγκρούσεις ρόλων, ο 

αλκοολισµός και η κατάχρηση ουσιών, θρησκευτικοί παράγοντες, οι στάσεις 

απέναντι στο διαζύγιο και ποικίλοι άλλοι παράγοντες ( Lowenstein, 2005). 

       

     Eίναι γεγονός παρά ταύτα ότι το διαζύγιο δεν είναι νέο φαινόµενο, αλλά 

παρουσιάστηκε σε διαφορετικές κοινωνίες από την αρχή σχεδόν της ιστορίας 

(Havemann & Lehtinen, 1990). 

     Στην Αρχαία Ελλάδα ήταν αυτό που ένας κοινωνικός ιστορικός 

αποκαλούσε «ένα καθηµερινό γεγονός».  

     Χαρακτηριστικό είναι ότι σύµφωνα µε ένα ελληνικό νόµο ένας άνδρας 

µπορούσε να διαλύσει το γάµο του όποτε το επιθυµούσε, στέλνοντας απλά τη 

γυναίκα του και την προίκα της πίσω στους γονείς της. 

     Επίσης, στην Αρχαία Ρώµη, το να παραµένει κανείς παντρεµένος µε το ίδιο 

άτοµο για πολύ, θεωρούνταν αρνητικό.  

     Ενώ ένας Ρωµαίος συγγραφέας έγραψε ότι οι γυναίκες δεν περιγράφονταν 

ως 20 ή 30 χρόνων ηλικιακά, αλλά ως 4 ή 5 χρόνων, ανάλογα µε τη χρονική 

διάρκεια του γάµου τους (Havemman & Lehtinen, 1990). 

                                           
1 Σύµφωνα µε την ευκαιριακή οικονοµική υπόθεση (economic opportunity hypothesis), 

η εισροή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό δίνει σε αυτές πηγές που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν για να αποδεσµευτούν από έναν µη-ικανοποιητικό γάµο  (Schoen, 

Astone, Rothert, Standish & Kim, 2002). 
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     Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου και µισού αιώνα, οι ρυθµοί διαζυγίου 

αυξήθηκαν δραµατικά σε ολόκληρο το δυτικό κόσµο (Fokkema &Liefbroer, 

2004). 

     Τα πρώτα αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα όσον αφορά στο διαζύγιο δεν 

συλλέχθησαν πριν το 1860, χρονολογία που παρουσιάζονταν περισσότερα από 

ένα διαζύγιο στους 1.000 γάµους.  Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 19ου 

αιώνα οι γάµοι ήταν περισσότερο πιθανό να διαλυθούν από το θάνατο του 

ενός συζύγου, παρά από τη λύση του γάµου. 

    Για παράδειγµα, την περίοδο από το 1860 έως το 1864, η λήξη του γάµου 

εξαιτίας θανάτου του συζύγου παρατηρήθηκε σε 32 για κάθε 1000 γάµους.  

Από τότε ο ρυθµός διαζυγίου αυξανόταν σταθερά , αποτελώντας όλο και 

µεγαλύτερη αναλογία του γενικού ρυθµού χωρισµών (Demo & Edwards, 

1991). 

    Στις Ηνωµένες Πολιτείες ο ρυθµός διαζυγίων γενικά παρουσίασε αύξηση 

από το 1920 και κορυφώθηκε το 1981 στο 5,3 ανά 1000 γάµους προτού 

µειωθεί ελαφρώς (4,8 ανά 1000 γάµους το 1989)  (National Center for Health 

Statistics, 1990).  

      Τα στατιστικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά 

διαζυγίου για κάθε 1000 άτοµα συµβαίνουν κατά τον πέµπτο χρόνο του γάµου 

(3.5 διαζύγια ανά 1000 άτοµα). Αυτός ο ρυθµός µειώνεται τα επόµενα χρόνια  

έτσι ώστε το διαζύγιο να είναι σπάνιο στην ηλικία των 60. Εποµένως  τα 

άτοµα που διανύουν  το τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους είναι τα πιο 

πιθανά για µία λήξη του γάµου. Για παράδειγµα  µεταξύ της χρονιάς του 1990 

και του 1992 το ποσοστό ήταν 2.2 για κάθε 1000 άτοµα αλλά ήταν µόνο 1.1 
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για τις γυναίκες ηλικίας 45 µε 49 ετών και 0.65 γι’ αυτές που ήταν 75 µε 87 

ετών (Ambert, 1998). 

     Σε ότι αφορά το διαζύγιο η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα 

χαµηλότερα ποσοστά διαζευκτικότητας διεθνώς αλλά και σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες χώρες στην Ενωµένη Ευρώπη.  

     Το έτος 2000, το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας στην Ελλάδα ( 

δηλαδή ο αριθµός των διαζυγίων που αντιστοιχούν σε κάθε 1000 κατοίκους 

της χώρας) ήταν 0,9- ένα ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το µέσο όρο των 

χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης (που ήταν 1,8). 

     Παρόλαυτά, ο συνολικός αριθµός των διαζυγίων έχει διπλασιαστεί την 

τελευταία εικοσαετία µε µεγαλύτερη επιτάχυνση µετά τη φιλελευθεροποίηση 

του διαζυγίου το 1983 (Τσαούση, 2005). Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία οι 

µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν το 5% των οικογενειών µε παιδιά κάτω 

από 18 ετών (Βλαστού, 2004).   

     Είναι γεγονός ότι, η λύση του γάµου συνεχίζει να έχει δραµατική επίδραση 

στο βίο περισσότερο από ενός εκατοµµυρίου οικογενειών ετησίως (Vera, 

1990). 

 

1.2 Συνέπειες διαζυγίου 

     Επανειληµµένα έρευνες έχουν δείξει ότι το διαζύγιο αποτελεί ένα από τα 

πιο στρεσογόνα και ψυχολογικά καταστροφικά γεγονότα που βιώνει το άτοµο, 

ενέχοντας πιθανόν µακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες (Melnyk & Alpert – 

Gillis, 1997. Vera, 1990).  

      Οι κοινωνικές συνέπειες του διαζυγίου αφορούν την αλλαγή του 

οικονοµικού επιπέδου των διαζευγµένων.  Η πολυετής και πρωτοποριακή 



 9

µελέτη της κοινωνιολόγου Lenore Weitzman  στην πολιτεία της Καλιφόρνια 

κατέδειξε ότι ένα µόλις χρόνο µετά το διαζύγιο, οι διαζευγµένοι άντρες 

βελτίωσαν το βιοτικό τους επίπεδο κατά 42%, ενώ οι διαζευγµένες γυναίκες 

υπέστησαν µία πτώση της τάξεως του 73% στο δικό τους βιοτικό επίπεδο. Το 

1991, το 39% του συνόλου των διαζευγµένων µητέρων µε παιδιά κάτω των 6 

ετών ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχιας.  

     Επίσης, µια σειρά ερευνών κατέδειξε ότι στα νοικοκυριά όπου ο µόνος 

γονέας είναι µια διαζευγµένη µητέρα η φτώχεια είναι συνήθως χρόνια, δηλαδή 

διαρκεί κατά µέσο όρο επτά έτη (Τσαούση, 2005). 

     Πολλοί είναι οι ερευνητές που προσδιόρισαν τη συζυγική διάσπαση ως 

συµβάν που προκαλεί κρίση. 

     Σε ατοµικό επίπεδο όσοι βιώνουν το διαζύγιο, το αντιλαµβάνονται ως 

απώλεια που απειλεί την ακεραιότητα και την αίσθηση ασφάλειας, γεγονός 

που τους οδηγεί στο να νιώθουν άγχος (Vera, 1990).  

     Το άγχος, ο θυµός, η ενοχή και το αίσθηµα αβοηθησίας, συνιστούν 

συνηθισµένες αντιδράσεις στο χωρισµό (Vera, 1990). 

     Παρόλο που η πλειονότητα των χωρισµένων δεν υποφέρει µόνιµα από τις 

αρνητικές συνέπειες του διαζυγίου, τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

κίνδυνο για σωµατική ή νοητική ασθένεια, αυτοκτονία, αλκοολισµό, 

αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα και γενικά θνησιµότητα. (Braver, Shapiro & 

Goodman, in press)  

     H αίσθηση αποκοπής από την κοινωνία , η διάσπαση της καθηµερινής 

ρουτίνας και οι συναισθηµατικές δυσκολίες αποτελούν τις συνέπειες του 

διαζυγίου που συνήθως βιώνει το άτοµο. 
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     Επιπλέον, η χαµηλή αυτοεκτίµηση έχει βρεθεί ότι συνοδεύει τους 

διαζευγµένους, φτάνοντας έως και στην κατάθλιψη (Arditti, 1990. Vera, 

1990).  

 

1.3. Ορισµός αυτόεκτίµησης 

      Η έννοια της αυτοεκτίµησης έχει µελετηθεί εκτεταµένα στη βιβλιογραφία 

και αναφέρεται στη γενική εκτίµηση που έχει ένα άτοµο για τον εαυτό του 

(Gecas, 1982). 

     ΄Εχει ορισθεί επίσης ως «η εύνοια µε την οποία ένα άτοµο αξιολογεί τον 

εαυτό του»   (Jek & Elacqua, 1999), η αποδοχή του εαυτού και ο βαθµός στον 

οποίο βλέπει κάποιος τον εαυτό του  ως ικανό, σηµαντικό, επιτυχηµένο και 

άξιο (Bono & Judge, 2003) και ο βαθµός στον οποίο έχει κάποιος θετική ή 

αρνητική στάση προς τον εαυτό του (Feldt & Maumo, 2003).  

     Η αυτοεκτίµηση αποτελεί µια πλευρά της αυτοαντίληψης ενώ έχει 

διαχωριστεί σε αυτή που βασίζεται σε µία αίσθηση επάρκειας, δύναµης και 

ικανότητας και σε αυτή που στηρίζεται σε µια αίσθηση αρετής και ηθικής 

αξίας. 

      Η σηµασία αυτού του διαχωρισµού έγκειται στην υπόθεση ότι αυτές οι 

δύο βάσεις της αυτοεκτίµησης µπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές διαδικασίες 

δηµιουργίας αυτοαντίληψης και µπορούν ν΄ αποτελούν διαφορετικές πηγές 

κινήτρων (Gecas, 1982).  

      Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από ποικίλους 

παράγοντες που την προσδιορίζουν. Aυτοί είναι 1) τα άµεσα περιβαλλοντικά 

σήµατα στα οποία εκτίθεται κάποιος, 2) µηνύµατα που εκπέµπονται από τους 

σηµαντικούς άλλους από το κοινωνικό περιβάλλον κάποιου και 3) τα 
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αισθήµατα ικανότητας και επάρκειας του ατόµου που προκύπτουν άµεσα από 

τις προσωπικές του εµπειρίες (Pierce & Gardner, 2004).  

     Κάποιες µεταβλητές µε τις οποίες παρουσιάζει συνάφεια είναι η υγεία, η 

διάρκεια ζωής, η ικανοποίηση από την ζωή και το εσωτερικό κέντρο ελέγχου, 

η αντίληψη δηλαδή του ατόµου ότι το ίδιο είναι υπεύθυνο για τα γεγονότα της 

ζωής του.( Pruessner, Baldwin, Denovic, Renwick, Mahami, Lord et all, 2005) 

 

1.3.1 Αυτοεκτίµηση και δηµογραφικοί παράγοντες. 

1.3.1.1 Αυτοεκτίµηση και ηλικία. 

      Είναι διαπιστωµένο ότι η αυτοεκτίµηση παραµένει σταθερή στο χρόνο 

όπως και όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έχει δειχτεί ακόµα ότι 

συσχετίζεται µε την ηλικία παρ’ όλο που η ακριβής σχέση µεταξύ τους είναι 

ασαφής. Ενώ ο Bloom βρήκε καµπυλόγραµµη σχέση µεταξύ αυτοεκτίµησης 

και ηλικίας, µε την πρώτη να κορυφώνεται  στην ηλικία των 40-49 ετών, 

πολλοί άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι παραµένει σχετικά σταθερή ή αυξάνεται 

και σε µεγαλύτερες ηλικίες. 

 

1.3.1.2 Αυτοεκτίµηση και φύλλο 

     Η βιβλιογραφία παρέχει στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι άντρες έχουν 

υψηλότερη αυτοεκτίµηση από τις γυναίκες. ∆εν είναι ξεκάθαρο εάν αυτή η 

διαφορά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, αν σχετίζεται µε πολιτισµικούς 

παράγοντες της κοινωνίας ή είναι συνδιασµός ποικίλων παραγόντων. Οι 

πολιτισµικοί παράγοντες πιθανόν παίζουν κάποιο ρόλο καθώς κατά τα 

τελευταία 30 χρόνια η αυτοεκτίµηση των γυναικών παρουσιάζει µείωση.      

Πολλοί είναι οι ερευνητές που δεν αποδίδουν την διαφορά σε γονιδιακούς 



 12

παράγοντες αλλά στον τρόπο που οι γονείς και οι δάσκαλοι ανέθρεψαν και 

εκπαίδευσαν τα παιδιά, στον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των γονέων, στις 

προσδοκίες της κοινωνίας σχετικά µε τον ορισµό του επιτυχηµένου άνδρα ή 

της επιτυχηµένης γυναίκας και στους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των 

δύο φύλλων.  

     Ωστόσο επικρατεί η αντίληψη ότι οι διαφορές ως προς την αυτοεκτίµηση 

µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πιθανό να εξαλειφθούν δεδοµένου ότι οι 

αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλλων συνεχίζουν να αλλάζουν. 

 

1.3.1.3 Αυτοεκτίµηση και εκπαίδευση 

     Η χαµηλή αυτοεκτίµηση έχει σχετισθεί µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Από 

την άλλη πλευρά υψηλά επίπεδα µόρφωσης οδηγούν σε ανώτερα επαγγέλµατα 

κι έτσι έµµεσα  έχουν θετικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίµηση. Ως εκ τούτου, το 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο µπορεί να έχει άµεση επίδραση στην αυτοεκτίµηση 

ή έµµεση µέσω της ανώτερης επαγγελµατικής θέσης που συνήθως συνοδεύει 

αυτού του είδους τα επαγγέλµατα.  

 

1.3.1.4 Αυτοεκτίµηση και επάγγελµα 

     Τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών έχουν καταδείξει ότι οι εργαζόµενοι 

έχουν σηµαντικά υψηλότερη αυτοεκτίµηση από τους άνεργους. Είναι πιθανόν 

ο παράγοντας του επαγγέλµατος να αντανακλά την οικονοµική ασφάλεια, τον 

σεβασµό και την κοινωνική θέση στην αυτοεκτίµηση του ατόµου.  

 

1.3.1.5 Αυτοεκτίµηση και εισόδηµα  
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     Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες, συγκεκριµένα στις γυναίκες, έχει 

διαπιστωθεί ότι το αυξηµένο εισόδηµα σχετίζεται µε υψηλότερη 

αυτοεκτίµηση.   

 

1.3.1.6 Αυτοεκτίµηση και συζυγική κατάσταση 

      Έχει αναφερθεί σηµαντικά µειωµένη αυτοεκτίµηση σε χωρισµένες 

µητέρες συγκριτικά µε παντρεµένες. Όµως σύµφωνα µε τους Salsali και 

Sylverstone (2003), η συζυγική κατάσταση σήµερα έχει λιγότερη επίδραση 

στην αυτοεκτίµηση απ’ ότι είχε κάποτε λόγω των αλλαγών στις στάσεις τις 

κοινωνίας απέναντι στο διαζύγιο. 

 

1.3.2 Αυτό-εκτίµηση και στρεσσογόνα γεγονότα 

     Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι υπάρχει µια σύνθετη σχέση 

µεταξύ αυτοεκτίµησης και ψυχολογικών στρεσσογόνων γεγονότων. ∆ιάφορες 

µελέτες αναφέρουν ότι η αρνητική αλληλεπίδραση µε τα µέλη της 

οικογένειας, η έλλειψη στενής σχέσης εµπιστοσύνης, η πρόωρη απώλεια της 

µητέρας έχουν σχετισθεί µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επίσης σχετίζεται, 

τουλάχιστον εν µέρει, µε δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες, όπως η ανεργία  και 

στρεσσογόνα γεγονότα ζωής όπως το διαζύγιο (Salsali & Silverstone, 2003).  

 

1.4 ∆ιαζύγιο και αυτό-εκτίµηση 

     Από νωρίς η έρευνα έδειξε ότι η µεταβλητή της αυτοεκτίµησης 

παρουσιάζει συσχέτιση µε την κατάσταση του χωρισµού.  Το εύρηµα αυτό δεν 

προκαλεί έκπληξη, δεδοµένου ότι το διαζύγιο, εκτός από την απώλεια του 

συντρόφου, συνεπάγεται επίσης απώλειες όπως της κοινωνικής θέσης, της 
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οικονοµικής ασφάλειας και του κοινωνικού δικτύου.  Ο ρυθµός και ο τρόπος 

της καθηµερινής ζωής του ατόµου διασπόνται  καθώς και οι φιλοδοξίες του. 

     Επιπλέον, εξαιτίας του ότι στις ∆υτικές κοινωνίες ο γάµος αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα προσωπικής αναγνώρισης και αυτο-αξίας, το διαζύγιο 

και τα αισθήµατα ενοχής και απόρριψης που το συνοδεύουν έχει διαπιστωθεί 

ότι καταστρέφουν την αυτό-εκτίµηση (Vera, 1990). 

 

 1.4.1 Χαρακτηριστικά που επιδρούν στην έκβαση του διαζυγίου ως προς την 

αυτό-εκτίµηση. 

      Πάντα υπήρχαν σηµαντικές διακυµάνσεις στον τρόπο µε τον οποίο η λύση 

ενός γάµου επηρέαζε τα άτοµα (Edwards & Demo, 1991). Η κοινωνική 

υποστήριξη, ο ρόλος του φύλου, της επαγγελµατικής ταυτότητας, του αν το 

άτοµο είχε την πρωτοβουλία για το διαζύγιο και της κοινής κηδεµονίας των 

παιδιών (αν υπάρχουν), παρεµβαίνουν στον τρόπο και στο βαθµό που το 

διαζύγιο θα επηρεάσει την αυτοεκτίµηση του ατόµου (Lauer & Lauer, 1997).  

 

1.4.1.1  ∆ιαζύγιο, αυτοεκτίµηση και κοινωνική υποστήριξη.    

   ΄Ενας µεγάλος αριθµός ερευνών από την  Leary έχει καταδείξει ότι η 

κοινωνική αποδοχή καθορίζει σηµαντικά την αυτοεκτίµηση του ατόµου, κάτι 

που έχει διαπιστωθεί και από άλλους συγγραφείς (Twenge & Campbell, 2001). 

Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι ο γάµος έχει σχετισθεί µε µεγαλύτερη κοινωνική 

υποστήριξη (Mc Kenry & Mc Kelvey, 2003). 

     Μετά το διαζύγιο τα διαπροσωπικά δίκτυα διασπώνται, γεγονός που 

λειτουργεί ως στίγµα για τα χωρισµένα άτοµα.  Η αυτοαντίληψη τους αλλάζει 
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ως αποτυχηµένα και αποκλίνοντα, κάτι που επιφέρει κόστος στην αυτό-

εκτίµησή τους (Kim & Kim, 2002). 

    Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, έχει βρεθεί ότι η ικανοποίηση του 

χωρισµένου ατόµου από την κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί ως καλύτερος 

προβλεπτικός παράγοντας της αυτό-εκτίµησης, απ΄ ότι η ποσότητα του 

κοινωνικού δικτύου (Waggener & Gallassi, 1993). 

     Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι το αντίκτυπο που θα έχουν οι συνέπειες 

του διαζυγίου στην αυτό-εκτίµηση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και 

ένα διαζύγιο δεν συνεπάγεται πάντα και µείωση στην αυτό-εκτίµηση.  

 

1.4.1.2 ∆ιαζύγιo, αυτό-εκτίµηση και φύλλο. 

     Συγκεκριµένα έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 

προσαρµοσθούν αποτελεσµατικά στο διαζύγιο απ΄ ότι οι άνδρες (Lauer 

&Lauer, 1997). (Οι τελευταίοι στρέφονται περισσότερο σε βλαβερές για τον 

εαυτό τους µεθόδους αντιµετώπισης του στρες και συχνά το διαζύγιο 

συνεπάγεται γι’ αυτούς απόκτηση υποβιβασµένων ρόλων όπως το νοικοκυριό 

και απώλεια άλλων όπως αυτόν του κηδεµόνα). 

     Συνοπτικά, είναι περισσότερο θετικό γι΄ αυτές µε υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, γι΄ αυτές που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, γι΄ αυτές που είχαν 

βραχυχρόνιο γάµο, γι΄ αυτές που αντιλαµβάνονται το διαζύγιο ως κάτι το 

φυσιολογικό, παρά ως στίγµα,  γι΄ αυτές µε επαρκές εισόδηµα και γι΄ αυτές µε 

περισσότερο µη παραδοσιακούς συζυγικούς ρόλους.  Επιπλέον, είναι 

πιθανότερη µία  θετική έκβαση του διαζυγίου σ΄ όλες έχουν µία καλή 

κοινωνική υποστήριξη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Lauer & Lauer, 1997). 
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     H έρευνα των  Dully, Thomas και Trayner (2002) κατέδειξε το εισόδηµα 

σαν τη µόνη δηµογραφική µεταβλητή που σχετίζεται µε την αυτό-εκτίµηση 

στις γυναίκες µετά το διαζύγιο, ενώ η εκπαίδευση, η ηλικία και η συζυγική 

κατάσταση δεν βρέθηκαν να παίζουν κάποιο ρόλο. 

     Στη συγκεκριµένη έρευνα η πλειονότητα των γυναικών περιέγραψαν µία 

αύξηση στην αυτό-εκτίµηση µετά το διαζύγιο, ενώ τρία έτη νωρίτερα στην 

έρευνα της  Nunez (1999) σε αντίθεση µε την υπόθεση ότι οι παντρεµένες 

γυναίκες θα είχαν µεγαλύτερη αυτo-εκτίµηση από τις ανύπαντρες δεν βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην αυτό-εκτίµηση µεταξύ των δύο οµάδων. 

     Τα δεδοµένα επίσης στην έρευνα αυτή έδειξαν ότι γυναίκες που είχαν 

διαζύγιο περισσότερο από τρία χρόνια δεν διέφεραν από αυτές που ήταν 

χωρισµένες για λιγότερο από τρία χρόνια. Ενώ είχαν παρόµοια βαθµολογία 

στην κλίµακα αυτό-εκτίµησης του  Rosenberg µε τις παντρεµένες γυναίκες. 

     Ωστόσο είναι αναµενόµενο κάποιες γυναίκες να συνεχίζουν να βιώνουν 

προβλήµατα ως συνέπεια του διαζυγίου τους (π.χ. οικονοµικές δυσκολίες, 

προβλήµατα ανατροφής των παιδιών, κακές σχέσεις και αισθήµατα 

ανασφάλειας). 

     Oι χωρισµένες µητέρες είναι  εννέα φορές πιθανότερο να ζουν σε χαµηλό 

οικονοµικό επίπεδο απ’ ότι οι παντρεµένες. Το 1992 το 53.4% των 

χωρισµένων γυναικών ανέθρεφαν παιδιά σε συνθήκες φτώχιας. Οι µελέτες 

δείχνουν µια µείωση του εισοδήµατος και για τα δύο φύλλα µετά το διαζύγιο, 

σηµειώνοντας ότι αυτή πλησιάζει περίπου το 30% στις γυναίκες ενώ στους 

άντρες το 10% (Ferber, 2005). H επίδραση του διαζυγίου στις γυναίκες µπορεί 

να έχει και σωµατικά συµπτώµατα τα οποία σε συνδιασµό µε την ιδέα ότι ο 
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σύντροφός τους δεν είναι διαθέσιµος άλλο σε αυτές, επιφέρει συναισθήµατα 

µοναξιάς, εγκατάλειψης και αναξιότητας (Ferber,2005).    

     Μία µακροχρόνια µείωση της αυτό-εκτίµησης αναφέρθηκε από τους  

Heatherington, Cox και Cox (1977) µεταξύ διαζευγµένων µητέρων µε µικρά 

παιδιά (Johnson, 1984).   

    ΄Αλλοι ερευνητές όµως (Dreman, Orr & Aldor, 1989) αναφέρουν πως οι 

διαζευγµένες µητέρες παρουσιάζουν υψηλή αυτό-εκτίµηση και το αποδίδουν 

στο γεγονός ότι η µονογονεϊκότητα ωθεί τις διαζευγµένες µητέρες ν΄ 

αναλάβουν αποκλειστική ευθύνη γι΄ αυτές και τα παιδιά τους και εποµένως 

αυξάνεται η αίσθηση επάρκειας που νιώθουν. 

      Ωστόσο υποστηρίχθηκε πως οι βαθµολογίες στην αυτό-εκτίµηση των 

διαζευγµένων γυναικών στη συγκεκριµένη έρευνα αντανακλά την προσπάθεια 

εκ µέρους τους ελάττωσης της διαφωνίας2 ή άλλους γνωστικούς ή 

συναισθηµατικούς αµυντικούς µηχανισµούς προκειµένου να προστατευθεί το 

αίσθηµα αυτo-αξίας (το οποίο έχει απειληθεί από την κρίση του χωρισµού) 

οπότε και δεν αντιπροσωπεύουν ολοκληρωµένη αίσθηση επάρκειας ( 

Dreaman, Orr & Aldor, 1989). 

     Aναφορικά µε τους άνδρες, η έρευνα των White & Bloom  (1981) έδειξε 

ότι το στρες της συζυγικής διάσπασης εµφανίζεται υψηλότερο σε αυτούς  σε 

σχέση µε τις γυναίκες.  Επίσης βρέθηκε ότι η εµπειρία του χωρισµού στους 

                                           
2 Σύµφωνα µε τη θεωρία της διαφωνίας (dissonance theory), όταν κάποιος παίρνει µια 

δύσκολη απόφαση και προκύπτουν εναντιωµατικά γεγονότα που απειλούν αυτή την 

απόφαση, παρουσιάζεται γνωστική διαφωνία. Το άτοµο θα προσπαθήσει να αµυνθεί και 

να µειώσει τη διαφωνία. ∆εδοµένου ότι η απόφαση του διαζυγίου και η επακόλουθη 

µονογονεϊκότητα µπορεί να βρεθεί σε διαφωνία µε το γεγονός ότι οι χωρισµένες 

µητέρες βιώνουν κρίση και δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά, µπορούν να µειώσουν τη 

διαφωνία µε σχετικά υψηλή βαθµολογία στην προσωπική επάρκεια. 
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άνδρες χαρακτηρίζεται από αποµόνωση, κοινωνική ένταση και χαµηλή 

αυτοεκτίµηση. 

 

1.4.1.3 ∆ιαζύγιο κηδεµονία των παιδιών και αυτοεκτίµηση στους άντρες. 

     Μια από τις συνέπειες που έχει το διαζύγιο στους άνδρες είναι η ελάττωση 

του πατρικού τους ρόλου (Ludwing, 2005). 

     Mία µελέτη 2 χρόνων από τους Hetherington, Cox και Cox (1976, 

1977a,1977b) σε διαζευγµένους πατέρες που δεν είχαν αναλάβει την 

κηδεµονία των παιδιών τους συγκριτικά µε δείγµα παντρεµένων έδειξε ότι οι 

διαζευγµένοι ένιωθαν έλλειψη ταυτότητας και έλλειψη δοµής στη ζωή τους. 

(White & Bloom, 1981). 

     Παρόλο που ένας αυξανόµενος αριθµός πατέρων είναι νόµιµοι συµµέτοχοι 

στην κηδεµονία του παιδιού τους, πολλοί από τους χωρισµένους άνδρες 

βιώνουν αλλαγές ως προς αυτό τους το ρόλο. 

     Η ανάληψη της κηδεµονίας από τη µητέρα θέτει σε αυτή τον πλήρη έλεγχο, 

ενώ θέτει τον πατέρα σε µια θέση αδυναµίας και συναισθηµατικής απόσυρσης 

(Salking, 1983). Σύµφωνα µε τους Braver, Shapiro και Goodman (υπό 

δηµοσίευση) αυτός για πρώτη φορά ίσως αντιλαµβάνεται φυλετικό 

διαχωρισµό από το νοµικό σύστηµα.  

     Ενώ η µείωση των γονεϊκών υπευθυνοτήτων µπορεί να είναι θετικό για 

κάποιους άνδρες συχνά είναι ψυχολογικά επίπονη εµπειρία καθώς πολλοί 

αναφέρουν ενοχή, κατάθλιψη και χαµηλή αυτοεκτίµηση  (Arditti, 1990).        

Η λιγότερη  επαφή µε τα παιδιά τους είναι δυσάρεστη αλλαγή αφού 

νιώθουν ότι έχουν µειωµένο επίπεδο ελέγχου στη ζωή τους και ο ρόλος 

τους δεν εκτιµάται (Braver, Shapiro & Goodman, in press).   
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     Από την άλλη πλευρά υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι η κοινή 

κηδεµονία συσχετίζεται θετικά και σηµαντικά µε την αυτοεκτίµηση στους 

πατέρες.   

     Γενικά αυτοί οι πατέρες τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι 

από τη σχέση µε τα παιδιά τους και να έχουν συχνότερη επαφή µε αυτά 

(Arditti, 1990).  

 

1.4.1.4 ∆ιαζύγιο αυτοεκτίµηση και επάγγελµα. 

    To επάγγελµα αποτελεί και για τα δύο φύλα σηµαντική µεταβλητή που 

επιδρά θετικά στην αυτοεκτίµησή τους  (Reitzes & Mutran, 2002). 

   ΄Οσον αφορά στις γυναίκες, το επάγγελµά τους µπορεί να εξουδετερώσει τις 

στρεσογόνες αλλαγές που βιώνουν εξαιτίας του διαζυγίου.  Η επαγγελµατική 

ταυτότητα στις διαζευγµένες γυναίκες έχει συσχετισθεί θετικά µε την 

αυτοεκτίµηση  (Bisagni & Eckenrode, 1995. Duffy, Thomas & Trayner, 2002). 

Αυτό αποδίδεται στην αίσθηση επάρκειας που αποκτούν, ως αποτέλεσµα της 

δυνατότητάς τους στη λήψη αποφάσεων και στην εξασφάλιση οικονοµικών 

πόρων (Duffy, Thomas & Trayner, 2002). 

      

   Λαµβάνοντας υπόψη ότι το διαζύγιο έχει σχετισθεί µε τα επίπεδα 

αυτοεκτίµησης του ατόµου, θα ανέµενε κανείς να επιδρά και στην 

ικανοποίηση του ατόµου από την εργασία του, δεδοµένου ότι έχει τεκµηριωθεί 

στη βιβλιογραφία η σχέση αυτής της µεταβλητής µε την αυτοεκτίµηση.  

 

1.5.1  Ορισµός ικανοποίησης από την εργασία 
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      Πολλοί ερευνητές έχουν ορίσει την ικανοποίηση από την εργασία. O 

Locke (1976, p. 1300), για παράδειγµα, την όρισε ως «… µια ευχάριστη ή 

θετική συναισθηµατική κατάσταση, ως αποτέλεσµα του τρόπου µε τον οποίο 

το άτοµο αξιολογεί τη δουλειά του ή την επαγγελµατική του εµπειρία». Οι  

Smith, Kendall και Hullin (1969, p. 6) ανέφεραν ότι η ικανοποίηση από το 

επάγγελµα περιλαµβάνει «συναισθήµατα συγκινησιακών ανταποκρίσεων προς 

τις πλευρές µιας κατάστασης».  Οι Dawis και Lofquist (1984) όρισαν την 

ικανοποίηση από το επάγγελµα ως το αποτέλεσµα της εκτίµησης του ατόµου 

του βαθµού στον οποίο το περιβάλλον της εργασίας του εκπληρώνει τις 

ανάγκες του. 

    Παρόµοια τα (expectancy-valence) µοντέλα προσδιορίζουν την έννοια της 

ικανοποίησης στο πλαίσιο της αµοιβής που αναµένει το άτοµο ως αποτέλεσµα 

της συµπεριφοράς του στον εργασιακό χώρο (Falchion, McCroskey & Daly, 

1977).  

     Επιπλέον η επαγγελµατική ικανοποίηση αναφέρεται στην ευχάριστη 

συναισθηµατική κατάσταση, η οποία πηγάζει από την εκτίµηση της εργασίας 

του ατόµου ως επιτυχηµένη ή από την επίτευξη των αξιών του (Karatepe, 

Uluday, Menevis, Hadzinehmedagic & Baddur, 2005). 

 

1.5.2 Θεωρίες για την ικανοποίηση από την εργασία  

     ∆ιάφορες θεωρίες περιγράφουν την ικανοποίηση από την εργασία (π.χ. 

θεωρίες περιεχοµένου και θεωρίες πράξης). 

     Οι θεωρίες περιεχοµένου ορίζουν τις συγκεκριµένες ανάγκες που πρέπει να 

ικανοποιηθούν ή τις αξίες που πρέπει να εκπληρωθούν προκειµένου ν΄ 

αποκτήσει το άτοµο ικανοποίηση από την εργασία του. 
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    Μεταξύ των πιο διαδεδοµένων θεωριών είναι η θεωρία των δύο 

παραγόντων του  Herzberg (1966)  και οι θεωρίες (need-based). 

    Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, η παρουσία κύριων παραγόντων 

(«κίνητρα-motivator, π.χ. επίτευξη, αυξηµένη υπευθυνότητα και αναγνώριση) 

οδηγεί σε ικανοποίηση από την εργασία, ενώ η απουσία άλλων παραγόντων 

(«υγιείς»-hygienes,   π.χ. πληρωµή, θέση, εργασιακό περιβάλλον) οδηγεί σε 

µη ικανοποίηση. 

     Η απουσία των «κινήτρων», ή η παρουσία των «hygienes», έχουν ουδέτερη 

επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία. 

    Από την άλλη πλευρά, οι  need-based θεωρίες εστιάζουν στα άτοµα.  Αυτές 

οι θεωρίες δέχονται πως η εργασία µπορεί να γίνει πηγή ικανοποίησης εάν 

µπορεί να εκπληρώσει ανάγκες σηµαντικές για το άτοµο (Togia, Koustelios & 

Tsigilis, 2004). 

   ΄Ενας αριθµός θεωρητικών έχουν αναφέρει ότι το επίπεδο ικανοποίησης 

ενός ατόµου από την εργασία του προσδιορίζεται βασικά από την αντίδρασή 

του σε µια ποικιλία σηµαντικών προτιµήσεων και αντιπαθειών σε όλο το 

φάσµα των ευχάριστων διαστάσεων. 

      Είναι εύλογο να ειπωθεί ότι η ικανοποίηση από την εργασία περιλαµβάνει 

πολλαπλές διαστάσεις, οι οποίες καθορίζουν τις αντιδράσεις του ατόµου στις 

διάφορες πλευρές του εργασιακού περιβάλλοντος. ΄Εχει υποστηριχθεί (Smith, 

Kendall, &Hulin, 1969) ότι αυτές οι διαστάσεις είναι η αντίληψη του ατόµου 

για την επίβλεψή του, την πληρωµή, την προαγωγή, τους συνεργάτες και την 

ίδια την εργασία  (Falchion, James, McCroskey & Daly, 1977). 
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1.5.3 Παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση από την εργασία. 

     Ενώ οι διαστάσεις της ικανοποίησης από την εργασία εµφανίζονται 

καθαρά οι παράγοντες που την προκαλούν διακρίνονται λιγότερο ξεκάθαρα. 

     Βεβαίως µεταβλητές, όπως η ευκαιρία συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων 

[ο έλεγχος στην εργασία αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης του ατόµου 

(Makikangas & Kinnunen, 2002)], το κατά πόσο η εργασία εκπληρώνει τις 

ανάγκες του ατόµου, οι συνθήκες εργασίας και ο αντιλήψεις του υποκειµένου 

για την επιτυχία του και την εσωτερική-εξωτερική ανατροφοδότηση που 

λαµβάνει από την απόδοσή του, έχουν κάποια επίδραση στην ικανοποίηση του 

ατόµου από την εργασία του (Falchion, McCroskey & Daly, 1977). 

    Επίσης, οι καλές κοινωνικές σχέσεις και η ευχάριστη εργασιακή 

ατµόσφαιρα έχουν σχετισθεί θετικά, ενώ η ανασφάλεια στην εργασία 

αρνητικά (Makikangas & Kinnunen, 2003). 

    Από τους παράγοντες προσωπικότητας µια µεταβλητή που παίζει κρίσιµο 

ρόλο στην ικανοποίηση ενός ατόµου από την εργασία είναι η αυτοεκτίµηση, ( 

Falchion, McCroskey & Daly, 1977),όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω.  

 

1.5.4 ικανοποίηση από την εργασία και δηµογραφικές µεταβλητές  

1.5.4.1   Φύλλο 

   Προηγούµενη εµπειρική έρευνα σχετικά µε την ικανοποίηση από την 

εργασία στα δύο φύλλα ανέδειξε τις γυναίκες ως πιο ικανοποιηµένες από το 

επάγγελµά τους συγκριτικά µε τους άντρες. Το εύρηµα αυτό προκαλεί 

έκπληξη δεδοµένου ότι υπάρχουν στοιχεία της µειονεκτικής θέσης της 

γυναίκας στο εργατικό δυναµικό σε τοµείς όπως τα κέρδη και η προαγωγή. 
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Ακόµα έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες 

(Galdeano,2005).  

    Κάποιες βάσιµες εξηγήσεις γι’ αυτό το εύρηµα µπορεί να είναι οι 

ακόλουθες: Οι γυναίκες και οι άντρες έχουν διαφορετικές αξίες αναφορικά µε 

τους παράγοντες που θεωρούν σηµαντικούς στην εργασία τους (Cazioglou & 

Tansel, 2002). 

     O Klark (1997) βρήκε οι εργαζόµενοι άντρες αποβλέπουν περισσότερο στις 

ευκαιρίες προαγωγής, στην πληρωµή και στην ασφάλεια που προσφέρει η 

εργασία, ενώ οι γυναίκες δίνουν βάση στις καλές σχέσεις µε τους συνεργάτες, 

στην εργασία αυτή καθ’ αυτή και στις ώρες απασχόλησης. Επιπρόσθετα, η 

έµφαση στην σηµασία της πληρωµής σχετίζεται µε χαµηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης, ενώ η έµφαση στη σηµασία των σχέσεων στον εργασιακό χώρο 

µε υψηλότερα (Galdeano, 2005).  

     Έναν άλλο ρόλο σ’ αύτη την διαφοροποίηση µπορεί να παίζουν τόσο οι 

διαφορετικοί τύποι επαγγελµάτων  που κάνουν τα δύο φύλλα όσο και τα  

διαφορετικά τους προσόντα.  

     Μπορεί επίσης να εξηγείται από το γεγονός ότι οι άντρες δεν 

χρησιµοιποιούν στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες  και αυτό επηρεάζει την 

ικανοποίησή τους από την εργασία καθώς και τη νοητική τους υγεία. 

(Wiedmer, 2004).  

     Τέλος η υψηλότερη ικανοποίηση των γυναικών µπορεί ν’αντανακλά τις 

χαµηλότερες προσδοκίες τους από το επάγγελµά τους οι οποίες είναι 

αποτέλεσµα της υποδεέστερης θέσης που παραδοσιακά κατέχουν στον χώρο 

εργασίας (Galdeano,2005). 
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1.5.4.2 Ηλικία 

     Οι   Clark (1996) και Clark et al. (1996) ανέφεραν µία καµπυλόγραµµη 

σχέση µεταξύ ηλικίας και ικανοποίησης  από την εργασία η οποία παρουσιάζει 

ιδιαίτερη ισχύ στους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και στους άντρες 

σχετικά µε τις γυναίκες. Συγκεκριµένα οι πολύ νέοι και οι αρκετά µεγαλύτεροι 

είναι και οι πιο ικανοποιηµένοι.  

     Οι Clark et al. (1996) παρέχουν κάποια εξήγηση γι’ αυτό  υποστηρίζοντας 

ότι οι νέοι εργαζόµενοι µπορεί να νιώθουν ικανοποιηµένοι επειδή έχουν λίγη 

εµπειρία στον χώρο της εργασίας µε βάση την οποία θα µπορούσαν να 

αξιολογήσουν τις συνθήκες της δικής τους εργασίας. Καθώς αποκτούν 

εµπειρία φτάνουν στο σηµείο να κρίνουν ακριβέστερα την δική τους δουλειά. 

Έτσι η ικανοποίηση τους ελαττώνεται στην µέση ηλικία. 

     Ένας παράγοντας που ενδεχοµένως παίζει ρόλο είναι η επίδραση των 

µειωµένων φιλοδοξιών καθώς µεγαλώνει το άτοµο. ∆ηλαδή οι µέσης ηλικίας 

εργαζόµενοι µπορεί να έχουν λιγότερες φιλοδοξίες εφ’ όσον συνειδητοποιούν 

ότι περιορίζονται οι εναλλακτικές επιλογές µε το πέρασµα του χρόνου.  

     Ο  παράγοντας που ευθύνεται για τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στις 

µεγαλύτερες ηλικίες αναφέρεται ως “self-selection effect”. Αφού οι µη 

ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι µπορεί να βρίσκουν εύκολο να αποσυρθούν  από 

την εργασία τους ή να βρουν άλλη πιο ικανοποιητική οι υπόλοιποι που 

αποµένουν είναι αυτοί στους οποίους παρατηρείται υψηλή ικανοποίηση από 

την εργασία (Gazioglu & Tansal, 2002). 
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1.5.4.3 Μορφωτικό επίπεδο 

     Ενώ υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση βελτιώνει την ψυχική υγεία ( αφού τα 

µορφωµένα άτοµα έχουν περισσότερες επιλογές και έλεγχο στη ζωή τους), η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι µικρότερη στα άτοµα υψηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου. 

     Ενδεχοµένως αυτό συµβαίνει γιατί τέτοια άτοµα έχουν υπερβολικά υψηλές 

προσδοκίες που δύσκολα εκπληρώνονται.  

     Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι για άτοµα ίδιας πληρωµής και ωρών 

απασχόλησης, η ικανοποίηση µειώνεται όσο το µορφωτικό επίπεδο αυξάνεται. 

Τα ίδια αποτελέσµατα ισχύουν και για τα δύο φύλλα (Gardener & Oswald, 

2002). 

 

1.5.5 Ικανοποίηση από την  εργασία και αυτοεκτίµηση  

     Η συνάφεια µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την 

εργασία έχει µελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία και κυρίως το κατά πόσο η 

πρώτη επιδρά στη δεύτερη. 

     Στον εργασιακό χώρο, η αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του 

(αυτοεκτίµηση), έχει αντίκτυπο στις στάσεις του προς την εργασία του (π.χ. 

επαγγελµατική ικανοποίηση) 

     Ο Korman (1968) ισχυρίστηκε ότι οι υπάλληλοι µε υψηλή αυτοεκτίµηση, 

απολαµβάνουν περισσότερο την επιτυχή έκβαση των αρµοδιοτήτων τους σε 

σχέση µε αυτούς χαµηλής αυτοεκτίµησης, ως εκ τούτου η ικανοποίησή τους 

είναι µεγαλύτερη (Falchion, McCroskey & Daly, 1977). 

     O Orpen (1989) βρήκε πως η ικανοποίηση από την εργασία επηρεάζεται 

θετικά από την αυτοεκτίµηση, κάτι που επιβεβαιώθηκε και σε µετέπειτα 
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έρευνες (Frye, 2001. Judge & Soye, 2000. Judge, Locke, Purham & Kluger, 

1998). 

     Στην έρευνα των Bona, Judge και  Locke (2000) βρέθηκε ότι οι 

συµµετέχοντες που εκδήλωναν θετική αυτοαντίληψη απέδιδαν στο επάγγελµά 

τους θετικά χαρακτηριστικά, έδιναν θετική ανατροφοδότηση στον εαυτό τους 

και δήλωναν περισσότερο ενθουσιασµένοι και ικανοποιηµένοι από την 

εργασία τους. 

      Όπως αναφέρθηκε και από τους  Hartline και Ferrell (1996) τα 

συναισθήµατα επάρκειας και εµπιστοσύνης που πηγάζουν από την αυτό-

εκτίµηση του ατόµου κάνουν την εργασία περισσότερο διασκεδαστική. 

(Karateze, Uluday, Menevis, Hadzimehmedagic & Baddar, 2005). 

     Οι εργαζόµενοι µε χαµηλή νοητική υγεία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι 

και η χαµηλή αυτό-εκτίµηση, έχουν περιορισµένη δυνατότητα να αλλάξουν το 

εργασιακό τους περιβάλλον κατ΄ αυτόν τον τρόπο ώστε να διατηρήσουν ή να 

αυξήσουν τους επαγγελµατικούς τους πόρους καθώς επίσης είναι και λιγότερο 

ικανοί να συνειδητοποιήσουν τα θετικά επαγγελµατικά αποτελέσµατα που 

φέρνουν (Taris, 1999). 

     O λόγος για τον οποίο η αυτοεκτίµηση παρουσιάζει δυνατή συσχέτιση µε 

την επαγγελµατική ικανοποίηση διαφαίνεται µέσα από τρεις µελέτες, από τις 

οποίες προκύπτει ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εργασίας µεσολαβούν 

στη σχέση µεταξύ τους. 

     Αρχικά οι Judge et. al. (1998) έδειξαν ότι µεταξύ των τριών µελετών το 

37% της επίδρασης της αυτό-εκτίµησης στην επαγγελµατική ικανοποίηση 

αποδόθηκε στις αντιλήψεις των ατόµων για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της 
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εργασίας.  ∆ηλαδή τα υποκείµενα που βαθµολογούνται υψηλά στην αυτό-

εκτίµηση έχουν επαγγέλµατα µε υψηλότερη αµοιβή. 

     Οι Judge, Bono  και  Locke (2000) επέκτειναν αυτά τα αποτελέσµατα, 

δείχνοντας πως όχι µόνο η αυτό-εκτίµηση σχετίζεται µε τις αντιλήψεις του 

ατόµου για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εργασίας, αλλά σχετίζεται και 

µε την πραγµατική επίτευξη του ατόµου στα σύνθετα επαγγέλµατα. 

     Εποµένως, φαίνεται πως η αυτoεκτίµηση επηρεάζει την επαγγελµατική 

ικανοποίηση εν µέρει, επειδή τα θετικά άτοµα πραγµατικά αναλαµβάνουν 

επαγγέλµατα που περιλαµβάνουν πρόκληση και επειδή αντιλαµβάνονται 

επαγγέλµατα µε ίση περιπλοκή ως περισσότερο ουσιαστικά ως προς την 

εκπλήρωση των επιθυµιών τους  (Bono & Judge, 2003). 

     ΄Ενας άλλος τρόπος µε τον οποίο η αυτοεκτίµηση µπορεί να συνδεθεί µε 

την επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µέσω του αυτό-προσδιορισµού (self-

determination).  Σε αντίθεση µε τους ελεγχόµενους στόχους (που τίθενται υπό 

πίεση από άλλους στο άτοµο), οι αυτοκαθοριζόµενοι στόχοι είναι περισσότερο 

πιθανό να οδηγήσουν σε προσπάθεια και επίτευξη  (Bono & Judge, 2003) 

γιατί είναι στόχοι που επιδιώκονται για διαρκείς αξίες του ατόµου κι έτσι 

είναι πιθανότερο αυτό να επιδεικνύει δυνατή θέληση κυρίως στην παρεµβολή 

εµποδίων.  Η προσπάθεια είναι µια µεταβλητή που έχει σχετισθεί θετικά µε 

την επαγγελµατική ικανοποίηση (Karatepe, Uludag, Meneris, 

Hadzimehmedagic & Baddur, 2005). 

     H αυτοεκτίµηση είναι ιδιαίτερης σηµασίας σε περιπτώσεις που το άτοµο 

βιώνει ανασφάλεια στην εργασία του, κάτι που µπορεί ν΄ αποτελεί ένα 

µακροχρόνιο στρεσογόνο παράγοντα.  Αλλά και στις πιο ασφαλείς συνθήκες, 



 28

παράγοντες προσωπικότητας καθορίζουν τα αισθήµατα ανασφάλειας του 

ατόµου. 

     Σε διατµητικές µελέτες έχει καταδειχτεί ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

συνδέεται µε αυξηµένη επαγγελµατική ανασφάλεια.  Επίσης σε µακροχρόνιες 

µελέτες, παράγοντες προσωπικότητας και ιδιαίτερα η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

έχουν προβλέψει µετέπειτα επαγγελµατική ανασφάλεια, η οποία σχετίζεται 

αρνητικά µε την ικανοποίηση από την εργασία (Kinnunen, Feld & Maumo, 

2003). 

    Τέλος, η έρευνα παρέχει κάποια υποστήριξη για την άποψη ότι η 

αυτοεκτίµηση τροποποιεί την επίδραση των στρεσογόνων εργασιακών 

παραγόντων στην ικανοποίηση από την εργασία, µεσολαβώντας στη µεταξύ 

τους σχέση. 

    Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη µελέτη της αυτοεκτίµησης ως µεσολαβητή 

(moderator)3 προέρχεται από την υπόθεση πλαστικότητας (plasticity 

hypothesis)4 του Brocker (1983,1988). 

     Μία τέτοια ρυθµιστική λειτουργία της αυτοεκτίµησης µεταξύ στρεσογόνου     

κατάστασης και επαγγελµατικής ικανοποίησης εντοπίζεται στην επίδραση που  

 έχει η αδικία5 στο εργασιακό πλαίσιο στην επαγγελµατική ικανοποίηση. 

                                           
3  Μεσολαβητής (Μοderator) ονοµάζεται η µεταβλητή που αλλάζει την κατεύθυνση ή τη 

δύναµη της σχέσης δύο άλλων µεταβλητών. 
4 Σύµφωνα µε την υπόθεση πλαστικότητας τα άτοµα χαµηλής αυτοεκτίµησης (µε 

έλλειψη αυτοπεποίθησης και σιγουριάς για τις απόψεις και συµπεριφορές τους) είναι 

περισσότερο ευάλωτα σε περιβαλλοντικά γεγονότα συγκριτικά µε τα άτοµα υψηλής 

αυτοεκτίµησης, έτσι εξαρτώνται περισσότερο από τις εκτιµήσεις των άλλων 

καθοδηγώντας τη συµπεριφορά τους σύµφωνα µε τα κοινωνικά σήµατα που 

εκλαµβάνουν. 
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     Συγκεκριµένα η προσωπικότητα (αυτοεκτίµηση) µπορεί να καθορίσει τις 

αντιδράσεις σε στρεσογόνες καταστάσεις µε πολλούς τρόπους , όπως 

τροποποιώντας την εκτίµηση από το άτοµο των καταστάσεων αυτών. 

     ∆ηλαδή ένα άτοµο µε υψηλή αυτοεκτίµηση είναι πιθανότερο να εκλάβει 

µία στρεσογόνο κατάσταση στην εργασία του ως πρόκληση, παρά ως απειλή 

(Makikangas & Kinnunen, 2003). 

     Tα άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι πιθανότερο να αποδίδουν την 

αδικία σε εσωτερικά αίτια και να την αντιλαµβάνονται ως αντανάκλαση των 

ικανοτήτων τους σε αντίθεση µε τα άτοµα υψηλής αυτοεκτίµησης που 

αποδίδουν την αδικία περισσότερο σε εξωτερικά αίτια για τα οποία έχουν λίγο 

έλεγχο. 

      Αυτή η εστίαση στον εαυτό που χαρακτηρίζει τα άτοµα µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση έχει σχετισθεί µε άγχος, αποφυγή καθηκόντων και µη 

ικανοποίηση από την εργασία (Abraham, 1999). 

 

     ∆εδοµένων των παραπάνω συναφειών (διαζυγίου-αυτοεκτίµησης και 

αυτοεκτίµησης-ικανοποίησης από εργασία) αναµένεται το διαζύγιο να 

παρουσιάζει συνάφεια µε την ικανοποίηση από την εργασία. 

     Από την ανασκόπηση των σχετικών ευρηµάτων προηγούµενων ερευνών 

δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ παντρεµένων και διαζευγµένων 

                                                                                                                            
5 Η έννοια της αδικίας αναφέρεται στην αδικία που µπορεί να εκλαµβάνει το άτοµο 

αναφορικά µε την ηλικία (συγκρίνοντας τον εαυτό του µε άλλους εργαζόµενους της 

ίδιας ηλικίας ή αναφορικά µε το σύστηµα (συγκρίνοντάς το µε τις προσδοκίες του). Οι 

δύο αυτές διαστάσεις της αδικίας στο εργασιακό πλαίσιο έχουν σχετισθεί µε µη 

ικανοποίηση από την εργασία. 
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γυναικών ως προς την ικανοποίηση από την εργασία (Lottinville & Scheiman, 

1988.Wilson, 1996). 

     Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν έχει µελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. 

 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ 

αυτοεκτίµησης και ικανοποίησης από την εργασία σε δείγµα διαζευγµένων. 

Πιο συγκεκριµένα αποσκοπούσε να δώσει απάντηση στα παρακάτω 

ερωτήµατα: (α) υπάρχει συνάφεια µεταξύ αυτοεκτίµησης και ικανοποίησης 

από την εργασία στα διαζευγµένα άτοµα; (β) ∆ιαφοροποιούνται οι µεταβλητές 

της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την εργασία ως προς την ηλικία,  

το φύλλο,το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα; 

     ∆ευτερεύον ερώτηµα της έρευνας ήταν: (γ) ∆ιαφοροποιούνται οι 

µεταβλητές τη αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την εργασία ως προς 

τα χρόνια διάστασης, την ύπαρξη παιδιών και την σύναψη νέου γάµου;   
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2 Μεθοδολογία. 

2.1.  Συµµετέχοντες και διαδικασία. 

     Στην έρευνα έλαβαν µέρος 30 διαζευγµένα άτοµα (60% γυναίκες και 40% 

άνδρες), µε µέσο όρο ηλικίας τα 43,2 έτη (SD= 8,01 έτη) και µε µέσο όρο 

χρονικής διάστασης τα 9,6 έτη (SD= 7,78 έτη).   Εξ αυτών ποσοστό 6,7% 

είχαν ολοκληρώσει µέχρι τη δευτέρα τάξη της δηµοτικής εκπαίδευσης,  6,7% 

το Γυµνάσιο, 53,3% το Λύκειο, 3,3% ήταν απόφοιτοι ανώτερης Εκπαίδευσης 

και 26,7% ήταν απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης.   Επίσης το 46,7% του 

δείγµατος ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, το 43,3% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ 

το 10% ασχολούνταν µε τα οικιακά.  Παιδιά είχε αποκτήσει το 76% του 

δείγµατος και νέο γάµο είχε συνάψει το 23,3%. 

     Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκαν 2 ερωτηµατολόγια στον χώρο εργασίας 

τους  για τους σκοπούς της έρευνας (τον ∆εκέµβριο του 2004). ∆όθηκε κάποιο 

χρονικό περιθώριο  20 περίπου ηµερών για την επιστροφή τους.  Το πρώτο 

ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν αφορούσε στην αυτοεκτίµησή τους, ενώ 

το δεύτερο στη γενική ικανοποίησή τους από το επάγγελµά τους. 

 

2.2 Μέσα µέτρησης. 

     Για τη µέτρηση της αυτοεκτίµησης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα του 

Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale) (Rosenberg, 1965) όπως 

προσαρµόστηκε στα ελληνικά για τους σκοπούς της έρευνας.  Η κλίµακα 

αποτελείται από 10 θέµατα (διχοτοµική ΝΑΙ/ΟΧΙ κλίµακα) σχεδιασµένα να 

αξιολογούν θετικά και αρνητικά συναισθήµατα για τον εαυτό (π.χ. «Γενικά 

είµαι ικανοποιηµένος/η µε τον εαυτό µου», «κάποιες φορές νοµίζω ότι δεν 

είµαι καλός σε τίποτα»). 
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     Η ικανοποίηση από την εργασία αξιολογήθηκε µε τη χρήση της κλίµακας 

Overal job satisfaction, που ανέπτυξαν οι Brayfield, A. & Rothe, H. (1951)., 

όπως προσαρµόσθηκε στα ελληνικά για τους σκοπούς της έρευνας. 

     Πρόκειται για µία κλίµακα αυτοαναφοράς που αποτελείται από 18 θέµατα 

(π.χ. «η δουλειά µου είναι σαν χόµπυ για εµένα», «συνήθως το επάγγελµά µου 

είναι αρκετά ενδιαφέρον ώστε να µη βαριέµαι», «θεωρώ τη δουλειά µου 

αρκετά δυσάρεστη»),  για κάθε ένα από τα οποία οι συµµετέχοντες καλούνταν 

να απαντήσουν σε µία κλίµακα τύπου  likert 5 σηµείων (1= διαφωνώ απόλυτα, 

5= συµφωνώ απόλυτα). 
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3. Ευρήµατα 

3.1 Αυτοεκτίµηση, ικανοποίηση από την εργασία, ηλικία και χρόνια                      

διάστασης.  

     Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι συνάφειες (Pearson), καθώς και οι µέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών αυτοεκτίµησης, ικανοποίησης 

από την εργασία, ηλικία και χρόνων διάστασης της έρευνας. 

 

     Πίνακας 1.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες Pearson µεταξύ 

των µεταβλητών της αυτοεκτίµησης της ικανοποίησης από την εργασία, της 

ηλικίας και της χρονικής διάστασης. 

 

       1    2    3    4 

1 Αυτοεκτίµηση 

2 Ικανοποίηση από την εργασία 

3 Ηλικία 

4 Χρονική διάσταση 

 

    1.00 

    0.20 

      .37 

      .33 

 

  1.00 

    .11 

    .07 

 

 

 

 1.00 

   .64 

 

 

 

1.00 

    Μέσος  όρος 

    Τυπική απόκλιση 

    29.33 

      3.61 

 58.68 

 11.96 

43.2 

 8.01 

 9.63 

 7.78 

 

     Η επιθεώρηση των συναφειών δείχνει ότι η ηλικία εµφανίζει στατιστικώς 

σηµαντική συνάφεια µε την κλίµακα της αυτοεκτίµησης (r=.37,p<.05) ενώ δεν 

εµφανίζει σηµαντικές συνάφειες µε τις υπόλοιπες µεταβλητές.  Επίσης η 

ικανοποίηση από την εργασία δεν παρουσιάζει σηµαντικές συνάφειες µε τις 

µεταβλητές της ηλικίας, του χρόνου διάστασης και της αυτοεκτίµησης. 
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3.2  Αυτοεκτίµηση και ικανοποίηση από την εργασία ως προς το φύλο, την 

ύπαρξη παιδιών, τη σύναψη νέου γάµου και το επάγγελµα. 

    Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι t-τιµές που προέκυψαν από την εφαρµογή 

µη συσχετισµένου ελέγχου t για τους δείκτες της αυτοεκτίµησης και της 

ικανοποίησης από την εργασία ως προς το φύλο, την ύπαρξη παιδιών, τη 

σύναψη νέου γάµου και το επάγγελµα. 

 

     Πίνακας 2.  Οι µέσοι όροι των µεταβλητών της αυτοεκτίµησης και της 

ικανοποίησης από την εργασία ως προς το φύλο, την ύπαρξη παιδιών, τη 

σύναψη νέου γάµου και το επάγγελµα και  t κριτήριο στατιστικής 

σηµαντικότητας της διαφοράς των µέσων όρων τους. 

 Αυτοεκτίµηση Ικανοποίηση από την εργασία 

΄Ανδρες 

Γυναίκες 

       29.33 

       29.33 

                 56.08 

                 60.52 

t   κριτήριο 

  (d.f) 

    p 

          0 

        (28) 

          1 

                 -.98 

                  (27) 

                  .33 

΄Εχουν παιδιά 

∆εν έχουν παιδιά 

       29.34 

       29.28 

                 58.90 

                 58.00 

t  κριτήριο 

    (d.f) 

      p 

        .039 

         (28) 

         .96 

                   .17 

                   (27) 

                   .86 

΄Εχουν συνάψει νέο        30.14                  59.50 
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γάµο 

∆εν έχουν συνάψει νέο 

γάµο 

 

       29.08 

 

                 58.47 

 t  κριτήριο 

    (d.f.) 

      p 

        .67 

        (28) 

         .5 

                   .18 

                  (27) 

                   .85 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 

        29.50 

        29.61 

                60.14  

                57.39 

 t κριτήριο 

    (d.f.) 

       p 

       -.08 

        (25) 

         .93 

                   .58 

                   (25) 

                   .56 

 

     Ο µέσος όρος της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την εργασία 

δεν διέφεραν σηµαντικά ως προς τους παράγοντες αυτούς. 

  

3.3 Aυτοεκτίµηση και ικανοποίηση από την εργασία ως προς το µορφωτικό 

επίπεδο. 

      Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης (ΑΝΟVA) δεν δείχνουν      

διαφορές στην αυτοεκτίµηση και στην ικανοποίηση από την εργασία ως προς 

το µορφωτικό επίπεδο. 
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     Πίνακας 3.   Οι µέσοι όροι της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από 

την εργασία ως προς το µορφωτικό επίπεδο και  F κριτήριο 

στατιστικήςσηµαντικότητας της διαφοράς των µέσων όρων τους. 

 Αυτοεκτίµηση   Ικανοποίηση από την εργασία 

Έως 2α ∆ηµοτικού 

Έως 3η Γυµνασίου 

Λύκειο 

Τ.Ε.Ι. 

Α.Ε.Ι. 

     23.50 

     26.50 

     29.75 

     35.00 

     30.25 

                  48.00 

                  60.00 

                  59.85 

                  53.00 

                  57.42 

F- κριτήριο 

     (d.f) 

      2.54 

      ( 5 ) 

                  .66 

                  ( 5 )  

       p        .05                   .65 
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Συζήτηση 

     Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις των 

µεταβλητών της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την εργασία καθώς 

και τις διαφοροποιήσεις των µεταβλητών αυτών ως προς κάποια 

χαρακτηριστικά σε δείγµα χωρισµένων. 

     Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας η αυτοεκτίµηση δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει συσχέτιση µε την ικανοποίηση από την εργασία κάτι που έρχεται 

σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών (Howell, Bellenger, 

& Wilcox,1987. Lopez &Greenhouse, 1978. Makikangas & Kinnunen,2003. 

Moore, Lindquist & Katz, 1997. Frye, 2001. Westaway, Wessie, Vilgoen, 

Boosen &Wolmarans, 1996). 

     Tο µικρό µέγεθος του δείγµατος είναι ο κυριότερος παράγοντας στον οποίο 

µπορεί να αποδοθεί το εύρηµα αυτό.  

     Άλλοι λόγοι θα µπορούσαν να είναι ότι τα δεδοµένα προήλθαν από 

ερωτηµατολόγια αυτο-αναφοράς που ίσως είναι παραπλανητικά (Furnham, 

Petrides, Jackson, & Cotter, 2002)., (βλ.,σελ.42) αλλά και το σηµαντικό 

γεγονός ότι οι συµπεριφορές και οι αντιλήψεις σχετικά µε την εργασία 

υπόκεινται περισσότερο στην επίδραση κάποιων άλλων µεταβλητών 

ανεξάρτητων της προσωπικότητας. 

     Αυτό υποδεικνύουν και τα αποτελέσµατα της  έρευνας των Furnham, 

Petrides, Jackson & Cotter (2002). ∆ηλαδή ότι άλλοι παράγοντες που αφορούν 

πλευρές της ίδιας της εργασίας ή σχετίζονται µε προσωπικές εµπειρίες του 

ατόµου είναι πιο ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες της ικανοποίησης από την 

εργασία σε σχέση µε την προσωπικότητα. Άρα θα παρουσιάζουν και 

µεγαλύτερη συσχέτιση µε αυτή. 
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     ∆εν είναι απίθανο οι παράγοντες αυτοί να αλληλεπιδρούν µε την 

αυτοεκτίµηση και άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και εξ’ αιτίας 

αυτής της αλληλεπίδρασης η αυτοεκτίµηση να παρουσιάζει µη σηµαντική 

συσχέτιση.   

     Το ερωτηµατολόγιο αυτοεκτίµησης που δόθηκε στα υποκείµενα της 

έρευνας αφορούσε την γενική αυτοεκτίµηση, δηλαδή την γενική αντίληψη και 

αίσθηση που έχουν τα άτοµα για τον εαυτό τους. 

     Η έννοια της αυτοεκτίµησης ωστόσο µπορεί να περιγραφεί ως ιεραρχικό 

φαινόµενο, δηλαδή µπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικά επίπεδα συνήθως 

όµως ως γενική και συγκεκριµένη σε κάποια κατάσταση αυτοεκτίµηση ( 

Pierce & Gardner, 2004). 

      Έτσι αν θεωρηθεί ως πολυδιάστατη έννοια εισέρχεται η διάσταση της 

οργανωτικής αυτοεκτίµησης (organization- based self-esteem) που ορίζεται ως 

ο βαθµός στον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ικανό 

σηµαντικό και άξιο ως µέλος του εργασιακού περιβάλλοντος. (Jex & Elacqua, 

1999.Pierce & Gardner, 2004). 

     Aυτή η πλευρά τη αυτοεκτίµησης έχει σχετισθεί µε την ικανοποίηση από 

την εργασία (Pierce & Gardner, 2004).  

     Το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε η πλευρά αυτής της 

αυτοεκτίµησης αλλά η γενική, ίσως αιτιολογεί το γεγονός της µη στατιστικής 

σηµαντικότητας της σχέσης της αυτοεκτίµησης  µε την ικανοποίηση από την 

εργασία.    Περαιτέρω διερεύνηση της άποψης αυτής κρίνεται απαραίτητη.  

     Tα ευρήµατα της έρευνας συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ηλικία 

συσχετίζεται θετικά µε την µεταβλητή της αυτοεκτίµησης κάτι που έρχεται σε 

συµφωνία µε τις νεώτερες έρευνες (McMullin & Cairney, 2004. Robbins, 
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Trzesniewski, Tracy, Gosling & Potter, 2002. Trzesniewski, Donnellan, & 

Robins, 2003.). 

     Γενικά έχει βρεθεί ότι το επίπεδο της αυτοεκτίµησης αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια της ενήλικης ζωής φτάνοντας στο κορύφωµα κατά την ηλικία των 60 

ετών. 

     Οι θεωρίες της ενήλικης ανάπτυξης µπορούν να ερµηνεύσουν αυτή τη 

τάση. Για παράδειγµα οι Erikson (1968), Jung (1958), Neugarten (1977), 

Levinson (1978) και άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι η µέση ηλικία 

χαρακτηρίζεται από µία εστίαση στη δράση, στην επίτευξη, στην δύναµη και 

στον έλεγχο.  

     Ο Erikson θεώρησε ότι η ωριµότητα που χαρακτηρίζει τη  µέση ηλικία 

συνδέεται µε το στάδιο «παραγωγικότητας» κατά το οποίο τα άτοµα προάγουν 

τη δηµιουργικότητά τους,  ενώ την ίδια περίοδο καθοδηγούν και τη νέα γενιά. 

     Παρόµοια οι Mitchell και  Helson (1990) περιέγραψαν ότι η µέση ηλικία 

χαρακτηρίζεται από ψυχολογική ωριµότητα και προσαρµογή και σηµείωσαν 

ότι η ενέργεια που προοριζόταν για τα παιδιά κατευθύνεται τώρα στην 

εργασία, στο κοινωνικό σύνολο ή στην εξέλιξη του εαυτού (Robins, 

Trzesniewski & Tracy, 2002). 

     Οι θεωρίες των ρόλων (role theories) στην ωρίµανση περιγράφουν ότι τα 

άτοµα σταδιακά καταλαµβάνουν θέσεις δύναµης στον επαγγελµατικό τους 

τοµέα που τους προσδίδουν µία αίσθηση αξίας. Αυτή η ολοκληρωµένη 

αίσθηση του εαυτού αντανακλά την εκπλήρωση ενός ρεπερτορίου ρόλων και 

τα αυξηµένα επίπεδα ικανότητας και κοινωνικο-συναισθηµατικής 

υποστήριξης. Τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή και της αυτοεκτίµησης θα 

είναι επίσης υψηλότερα. 
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     Επιπλέον οι αλλαγές στην προσωπικότητα που συµβαίνουν κατά τη µέση 

ηλικία δείχνουν αυξηµένη ωριµότητα και προσαρµογή, όπως φαίνεται από 

αυξήσεις στα χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής σταθερότητας και 

ευσυνειδησίας. 

     Οι Crocker και Wolf (2001) υποστήριξαν ότι η υγιής ενήλικη ανάπτυξη 

µπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση των δεξιοτήτων ρύθµισης της 

αυτοεκτίµησης. Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια της ενήλικης ανάπτυξης τα 

άτοµα µαθαίνουν να στρέφονται σε εσωτερικές πηγές για θετική αυτοεκτίµηση 

παρά να αναζητούν συνεχώς εξωτερική ενίσχυση  για να την διατηρήσουν 

(Robins, Trzesniewski & Tracy, 2002). 

     Όσον αφορά το φύλλο τα ευρήµατα υπέδειξαν µη στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µε την αυτοεκτίµηση στο δείγµα των διαζευγµένων κάτι που δεν 

βρίσκεται σε συνέπεια µε ένα µεγάλο µέρος ερευνών στο γενικό πληθυσµό. 

     Σε µη διαζευγµένους η έρευνα υποδεικνύει ότι οι άντρες γενικά 

παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση από τις γυναίκες. 

     Ωστόσο σε διαζευγµένα άτοµα αυτό ενδέχεται να µην ισχύει εφ’ όσον έχει 

τεκµηριωθεί ότι συχνά το διαζύγιο επιφέρει αύξηση της αυτοεκτίµησης στις 

γυναίκες (Dreaman, Orr & Aldor, 1989. Duffy, Thomas, & Trayner, 2002).   

και σε κάποιες περιπτώσεις µείωση στους άντρες (Arditti, 1990). 

    H άποψη αυτή θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικών 

ερευνών ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητά της. 

     Όµως το εύρηµα της µη σηµαντικής σχέσης αυτοεκτίµησης και φύλλου της 

παρούσας έρευνας θα µπορούσε να αποδοθεί στο µικρό µέγεθος του δείγµατος 

το οποίο αποτελεί ένα µεθοδολογικό µειονέκτηµα που δυσχεραίνει την 

γενίκευση του ευρήµατος.   
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     Επίσης οι µεταβλητές του µορφωτικού επιπέδου και του επαγγέλµατος που 

µελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα δεν παρουσιάζουν σχέση µε την 

αυτοεκτίµηση εύρηµα µάλλον µη αναµενόµενο αφού δεν υποστηρίζεται από 

προηγούµενες έρευνες (Salsali & Silverstone, 2003).  

     Σχετικά µε τη ικανοποίηση από την εργασία τα ευρήµατα δεν ανέδειξαν 

σηµαντική συνάφεια της µεταβλητής αυτής µε την ηλικία. 

     Τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών δεν παρουσιάζουν συνέπεια µεταξύ 

τους. Ποικίλες σχέσεις έχουν αναφερθεί µεταξύ των δύο µεταβλητών όπως 

θετικές και αρνητικές ευθύγραµµες συνάφειες, καµπυλόγραµµες αλλά και µη 

ύπαρξη σχέσης.  

     Συγκεκριµένα οι έρευνες των Furnham, Petrides, Jackson & Cotter (2002), 

συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι 

µεγαλύτερη στις νεώτερες ηλικίες σε αντίθεση µε τους Clark et. al (1996) που 

παρέχουν ερµηνείες για αρνητική καµπυλόγραµµη συσχέτιση µεταξύ τους 

(βλ., σελ. 23).  

     Από την άλλη πλευρά Eker, Tuzun Daskapan & Surenkok (2004) και 

Wiedmer (1998)  δεν βρήκαν στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ των δύο 

µεταβλητών κάτι που συµφωνεί µε τα ευρήµατα της παρούσας  έρευνας. 

    Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ερµηνευθεί µε επιφύλαξη λόγω του µικρού 

µεγέθους του δείγµατος αλλά και για το ότι µόνο ένα υποκείµενο του 

δείγµατος ξεπερνούσε την ηλικία των 55 ετών. 

     Επίσης η ικανοποίηση από την εργασία δεν διαφοροποιείται στη βάση του 

φύλλου στο δείγµα χωρισµένων. Προκύπτει εποµένως µία εικόνα σύµφωνα µε 

την οποία οι χωρισµένοι άντρες και οι γυναίκες παρουσιάζουν τα ίδια περίπου 

επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία. 
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     Μία σειρά προηγούµενων ερευνών σε γενικό πληθυσµό έρχονται σε 

αντίθεση µε το παραπάνω εύρηµα. Σύµφωνα µε αυτές το φύλλο αποτελεί µία 

µεταβλητή που διαφοροποιεί την ικανοποίηση από την εργασία καθώς έχει 

βρεθεί πως οι γυναίκες παρουσιάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το 

χαρακτηριστικό αυτό σχετικά µε τους άντρες. 

     Θα ανέµενε κανείς το ίδιο να ισχύει και σε δείγµα χωρισµένων  ατόµων. 

Το διαζύγιο καθώς επιφέρει ψυχικό κόστος στους άντρες µειώνει τα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία. Εξ’ άλλου έχει τεκµηριωθεί στη βιβλιογραφία 

η δυσκολότερη συναισθηµατική προσαρµογή των αντρών στο διαζύγιο σε 

σύγκριση µε τις γυναίκες (Braver, Shapino & Goodman, in press). Aυτές 

διαθέτουν ικανότητες πιο αποτελεσµατικής διαχείρισης του στρες και είναι 

πιο επιδέξιες στην αναζήτηση και χρησιµοποίηση κοινωνικών δικτύων και ως 

εκ τούτου η αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία ενδέχεται να µην 

επηρεαστεί όσο των αντρών. ∆εν έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

παντρεµένων και διαζευγµένων γυναικών ως προς την ικανοποίηση από την 

εργασία (Lottinville & Scheirman, 1988. Wilson,1996). 

     ∆εδοµένου ότι οι άντρες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες µετά το 

διαζύγιο χρησιµοποιώντας βλαβερούς τρόπους αντιµετώπισής του και νιώθουν 

επίσης την διάκριση από το νοµικό σύστηµα όσον αφορά την κηδεµονία των 

παιδιών τους (Braver, Shapino & Goodman, in press), ενδέχεται η µείωση της 

αυτοεκτίµησης που προκαλείται σε αυτούς να επιφέρει κόστος στην 

ικανοποίηση από την εργασία καθώς έχει τεκµηριωθεί η επίδραση της 

αυτοεκτίµησης στην ικανοποίηση από την εργασία. 
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      Έτσι καθώς η ικανοποίηση σε κάποιες γυναίκες παραµένει σταθερή µετά 

το διαζύγιο, ενώ των αντρών πιθανώς µειώνεται θα ανέµενε κανείς υψηλότερη 

ικανοποίηση στις γυναίκες στο δείγµα των διαζευγµένων.  

     Βέβαια απαιτείται επιπλέον ερευνητική προσπάθεια προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η παραπάνω άποψη. 

     Το εύρηµα της µη σηµαντικής συσχέτισης του φύλου µε την ικανοποίηση 

από την εργασία είναι πιθανό να προέκυψε από τους µεθοδολογικούς 

περιορισµούς της συγκεκριµένης έρευνας δεδοµένου του µικρού µεγέθους του 

δείγµατος αλλά και της άνισης κατανοµής αντρών και γυναικών. 

     Ακόµη δεν πρέπει να αγνοείται το πρόβληµα των ιδιοσυγκρασιακών 

διαφορών µεταξύ των υποκειµένων. Ένα άτοµο δεν αντιλαµβάνεται την 

κλίµακα ερωτήσεων µε τον ίδιο τρόπο που την αντιλαµβάνεται ένα άλλο. 

     Στην παρούσα έρευνα τόσο το µορφωτικό επίπεδο όσο και το επάγγελµα 

δεν εµφανίζουν συνάφεια µε την ικανοποίηση από την εργασία. 

     Μέσα από προηγούµενες έρευνες διαπιστώθηκε µείωση της ικανοποίησης 

από την εργασία µε την αύξηση του µορφωτικού επιπέδου (Gardner &Oswald, 

2002. Gazioglou & Tansel, 2002) ή καµία σχέση µεταξύ τους (Eker, Tuzun, 

Daskapan, Surenkok, 2004).  

     Ενδέχεται άλλοι παράγοντες να συσχετίζονται µε την ικανοποίηση από την 

εργασία . Τέτοιοι έχουν βρεθεί από τους Eker, Tuzun, Daskspan &Surenkok 

(2004) και Wiedmer (1998) και περιλαµβάνουν την δυνατότητα αρχηγίας στον 

εργασιακό τοµέα, την δίκαιη µεταχείριση από τον ανώτερο και την 

δυνατότητα διατήρησης της ίδιας εργασίας και στο µέλλον. 
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     Τέλος τόσο για την αυτοεκτίµηση, όσο και για την ικανοποίηση από την 

εργασία τα ευρήµατα δεν υπέδειξαν διαφοροποίηση ως προς την σύναψη νέου 

γάµου, την ύπαρξη παιδιών και τα χρόνια διάστασης.  

Βέβαια χρειάζεται επιβεβαίωση του σχετικού ευρήµατος µε περαιτέρω 

έρευνες. 

     Η παρούσα έρευνα έχει κάποιους περιορισµούς που θα πρέπει να 

σηµειωθούν. 

     Ένα αδύναµο σηµείο της αποτελεί το µικρό µέγεθος του δείγµατος το 

οποίο περιόρισε την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων από τη χρήση των 

στατιστικών µεθόδων αλλά και την γενίκευση των ευρηµάτων πέραν της 

παρούσας έρευνας. Τα υποκείµενα της έρευνας προερχόταν από µια επαρχιακή 

περιοχή κάτι που επίσης περιόρισε την γενίκευση των ευρηµάτων. 

     Ακόµα η άνιση κατανοµή αντρών και γυναικών στο δείγµα καθιστά µη 

έγκυρη την προσπάθεια για αξιολόγηση των δια-φυλικών διαφορών όσον 

αφορά στις µεταβλητές της αυτοεκτίµησης και της ικανοποίησης από την 

εργασία. 

     Ένας άλλος περιορισµός  της έρευνας αφορά το µέσο µέτρησης της 

αυτοεκτίµησης. Λόγω του ότι ήταν ένα ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς 

µπορεί να οδήγησε τα υποκείµενα σε κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις 

τείνοντας σε υψηλότερες βαθµολογίες αυτοεκτίµησης. Οι αναφορές αυτές 

µπορεί να µην ήταν ακριβείς γιατί βασίζονταν σε προσωπικές αξιολογήσεις 

και όχι σε παρατηρήσιµες συµπεριφορές. ∆ηλαδή τα υποκείµενα µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση ίσως να µην ήθελαν να παραδεχθούν στον εαυτό τους ή και 

στους άλλους ότι νιώθουν ανάξια ή ανεπαρκή γιατί αυτό θα ήταν επίπονο να 

το αντιµετωπίσουν.  
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     Παρ’ όλο που δεν δίνουν ψευδείς απαντήσεις όλοι και αυτοί που το κάνουν 

δεν το κάνουν το ίδιο καλά, θα πρέπει να ερµηνευθούν τα ευρήµατα µε 

επιφύλαξη.  

     Βέβαια, τα περισσότερα µέσα µέτρησης των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας είναι αυτοαναφοράς και είναι δύσκολο να µετρηθούν 

διαφορετικά δοµές προσωπικότητας όπως είναι η αυτοεκτίµηση (Makikangas 

& Kinnunen, 2002).  

     Στο µέλλον  το ερευνητικό ενδιαφέρον θα µπορούσε να εστιαστεί στην 

µελέτη της ταυτόχρονης επίδρασης του διαζυγίου και δηµογραφικών 

µεταβλητών στην αυτοεκτίµηση και στη ικανοποίηση από την εργασία, αλλά 

και στην µελέτη ενδοατοµικών µεταβλητών ως µεσολαβητικών παραγόντων 

στην σχέση του διαζυγίου µε τις δύο αυτές µεταβλητές. 

     Τέλος κάποιοι γνωστικοί παράγοντες θα µπορούσαν να ερευνηθούν. Τα 

διαζευγµένα άτοµα που αντιλαµβάνονται µία κοινωνία στην οποία επικρατεί η 

φυσιολογικότητα και κανονικότητα του  γάµου µπορεί να βιώσουν αλλαγές 

στην αυτοαντίληψή τους. 

     ∆εδοµένου του αυξανόµενου ρυθµού διαζυγίου τα τελευταία χρόνια 

καθίσταται απαραίτητη η µελέτη της επίδρασής του κυρίως στην 

αυτοεκτίµηση.  

     Μία τέτοια ερευνητική προσπάθεια θα µπορούσε να αποδώσει χρήσιµα 

ευρήµατα για τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, καθώς  η αυτοεκτίµηση 

αποτελεί µία από τις πηγές σηµαντικών ψυχολογικών διαταραχών, ενώ τα 

επίπεδά της καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την γενικότερη ικανοποίηση που 

έχει το άτοµο από την ζωή.  
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