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Περίιευε: Σν δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη, απνηειεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο 

κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην πιαίζην ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο κπνξεί λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκα-

ηά ηνπο θαη λα ππνδείμεη ηνκείο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία νξην-

ζεηείηαη θαηαξρήλ απηφ ην δήηεκα κε βάζε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη θαηφπηλ 

εμεηάδεηαη εκπεηξηθά ζε πηπρηνχρνπο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ. Δηδηθφηεξα, δίλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απνηειέζκαηα γηα ην βαζκφ ηθαλν-

πνίεζεο ησλ πηπρηνχρσλ θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη αθνξνχλ ζε α-

ηνκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά. Απνδεηθλχεηαη φηη θαηά πιεη-

νςεθία νη εμεηαδφκελνη πηπρηνχρνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ελψ νη 

πιένλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε είλαη ην αληηθείκε-

λν ζπνπδψλ, ε επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ γηα 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε.  
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1. Δηζαγφγή 

Σν δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ από ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη νη παξάγνληεο 

πνπ εκπιέθνληαη, έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφ-

ληα θπξίσο ζην πιαίζην ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην επξχηεξν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (βι. κεηαμχ άιισλ, Hearn, 1985, Hill, 1995, 

Hartman and Schmidt, 1995, Aldridge and Rowley, 1998, Thomas and Galambos, 

2004, Garcia-Aracil, 2009). Η ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπνπδέο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

δείθηε κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ 

δεδνκέλεο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο πίεζεο πνπ δέρνληαη γηα βειηίσζε ηεο πνη-

φηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ (π.ρ. Hearn, 1985, Hartman and Schmidt, 1995, 

Μνπζνπιή θ.α., 2003, Thomas and Galambos, 2004). Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παξερφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ (Μνπζνπιή θ.α., 2003), ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξί-

δεηαη κφλν ζε απηφ θαζψο εκπεξηέρεη επξχηεξεο δηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπλν-

ιηθή εκπεηξία ζπνπδψλ θαη κάζεζεο (βι. κεηαμχ άιισλ, Hearn, 1985, Aldridge and 

Rowley, 1998, Garcia-Aracil, 2009). Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη έξεπλεο επηθε-

ληξψλνπλ ζηε κειέηε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπνπδέο, αλαδεηθλχνληαο: 

ηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, ηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε ηεο κε ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα (επηδφζεηο) θαζψο θαη ηε ζεκα-

ζία ηεο σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδξπκάησλ (Hearn, 1985, 

p..414). Γηα φινπο απηνχο ιφγνπο ε κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο ζπλη-

ζηά κηα θξίζηκε φζν θαη ζεκαληηθή εξγαζία κε ηελ έλλνηα φηη ζπλππάξρεη κε ηελ α-

λαπηπμε κηαο θνπιηνχξαο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Harvey 1995, ζην Aldridge and Rowley, 1998, p. 198).  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπνπδέο θαη 

ησλ ζπζρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ φπσο κειεηάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη αθν-

ινχζσο παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο, 

ζε πηπρηνχρνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Σα επξήκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πηπρηνχρσλ θαη 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ηθαλνπνίεζεο 

ή κε. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρέζε ησλ ζπγγξαθέσλ κε ην ζπγθεθξη-

κέλν παλεπηζηήκην πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ γη‟ απηή ηελ εξγαζία. 
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Αξρηθά, ζηελ ελφηεηα 2 ηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη 

ηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπνπδέο. Παξάιιεια πεξηγξάθεηαη κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ πνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο κειέηεο, ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίε-

ζε θαη αθνξνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

 

Αθνινχζσο (ελφηεηα 3) ε εξγαζία εζηηάδεη ζε απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε 

πηπρηνχρνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηα νπνία απνηεινχλ κηα πξψηε βαζηθή α-

λάιπζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο ζηε βάζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο. Δηδη-

θφηεξα, δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο θαη ε ζρέζε ηνπ κε αην-

κηθά, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ. ηφρνο είλαη ε 

πεξηγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ θαίλεηαη λα παξάγνπλ πςειφ-

ηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο απνθνίηνπο. Η εξγαζία νινθιεξψ-

λεηαη ζηελ ελφηεηα 4, ε νπνία αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

2. Η έλλοηα ηες ηθαλοποίεζες από ηης ζποσδές θαη οη παράγοληες ποσ 

εκπιέθοληαη 

 

2.1 Ιθαλοποίεζε από ηης ζποσδές 

 

Η ηθαλνπνίεζε γεληθά, ζπληζηά κηα θεληξηθή έλλνηα ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζσπηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Δλέ-

ρεη δε κηα ππνθεηκεληθή δηάζηαζε
1
 θαζψο αθνξά ζην πψο ηα ίδηα ηα άηνκα εθηηκνχλ 

θαη αμηνινγνχλ ηε δσή ηνπο θαη ηηο επηκέξνπο πιεπξέο ηεο (νηθνγέλεηα, εξγαζία, 

ζπνπδέο θ.α.). Με άιια ιφγηα, ν φξνο ηθαλνπνίεζε (ή ελαιιαθηηθά, επραξίζηεζε) δε-

ιψλεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ην πφζν πνιχ αξέζεη θάηη ζε θάπνηνλ. ην πεδίν ηεο εθπαί-

δεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρα, ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο, κε 

ζηφρν λα εθηηκεζεί πψο νη θνηηεηέο, σο νη άκεζνη απνδέθηεο ηνπ «πξντφληνο» ηεο εθ-

παίδεπζεο –ηεο γλψζεο–, θξίλνπλ θαη αμηνινγνχλ, ζηε βάζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

επηινγψλ θαη πξνζδνθηψλ, ην παξερφκελν «πξντφλ» θαη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ 

απνθφκηζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

                                                           
1
 χκθσλα κε ηνλ Veenhoven (1996, p. 1), ε πνηφηεηα δσήο ζε κηα θνηλσλία κπνξεί λα ηδσζεί κέζα α-

πφ δχν δηαζηάζεηο, ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηελ ππνθεηκεληθή. Η αληηθεηκεληθή, αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζπλδένληαη κε εμσηεξηθά, κεηξήζηκα θξηηήξηα „θαιήο δσήο‟, φπσο νηθνλνκηθή 

εμαζθάιηζε, αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο, θαιή ηαηξηθή πεξίζαιςε θ.α. 
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χκθσλα κε ηνπο Aldridge and Rowley (1998, ζει. 198), νη κειέηεο γχξσ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο ζπνπδέο κπνξνχλ 

γεληθά λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζ‟ εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιί-

αο θαη ηεο κάζεζεο θαη ζε απηέο πνπ επηρεηξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηε ζπλνιηθή εκπεηξία 

ησλ ζπνπδψλ. Οη ηειεπηαίεο, ζεσξνχληαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο νη θαηαιιειφηε-

ξεο γηα κηα πην ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαζψο ιακ-

βάλνπλ ππφςε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο 

(Hearn, 1985). 

 

ηε βηβιηνγξαθία ζπρλά, ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ κηα ζεψξεζε πνπ αληη-

κεησπίδεη ηε γλψζε σο «πξντφλ» ή σο ηε «θχξηα ππεξεζία» πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπ-

ζε θαη ην θνηηεηή σο «θαηαλαισηή ηνπ πξντφληνο» ή σο «βαζηθφ πειάηε» θαζψο εί-

λαη ν άκεζνο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη (Chong and Thong, 2007). 

Αθνινπζψληαο απηή ηε γξακκή ζθέςεο πξνθχπηεη ν εμήο νξηζκφο: νη αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο είλαη απφξξνηα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηεο θαη ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ηεο 

ππεξεζίαο (Hill, 1995). Δπηπιένλ ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο εκπεξηέρεη 

κηα ηερληθή θαη κηα ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε. Η πξψηε αθνξά ζηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο κηαο ππεξεζίαο θαη ε δεχηεξε ζηνλ ηξφπν πνπ απηή πα-

ξέρεηαη (ζπκπεξηθνξέο θαη ζρέζεηο κεηαμχ παξφρνπ θαη θαηαλαισηή) (Hill, 1995). 

Απηφ, ζην πεδίν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνδειψλεη αληίζηνηρα ηε ζεκαζία 

θαη ηε βαξχηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο –κε φ,ηη απηφ πεξηιακβάλεη– θαη 

ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ θνηηεηή. Με απηή ηελ 

έλλνηα ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη θξίζηκνο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπ-

ρία ηνπ ηδξχκαηνο ηφζν δηφηη έλα απνηειεζκαηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνη-

εκέλνπο «πειάηεο» φζν θαη δηφηη κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα πξνζειθχζεη πε-

ξηζζφηεξνπο (Thomas and Galambos, 2004). Γη‟ απηφ, απνηειεί παξάδνζε θαη πξα-

θηηθή ζε πνιιά ηδξχκαηα λα ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ εμππεξεηνχλ ζηελ αμην-

ιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε εδψ, ηελ έιιεηςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εξεπλε-

ηψλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πεξίπινθε θα-

ηαζθεπή πνπ επεξεάδεηαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηηεηψλ 

θαη ησλ ηδξπκάησλ. Η έιιεηςε απηή επηδξά ζηηο θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνη-

νχληαη κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη πνηθηιία ζηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη επίζεο λα 

κελ έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα κηα ζαθήο εηθφλα ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επηδξνχλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο (π.ρ. Hill, 1995, Hearn, 1985, Thomas and 

Galambos, 2004, Garcia-Aracil, 2009).  

 

2.2. Παράγοληες ποσ εκπιέθοληαη 

 

ηε βηβιηνγξαθία έρεη αλαθεξζεί κηα επξεία πνηθηιία παξαγφλησλ (δηαζηάζεσλ ή ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, φπσο π.ρ., αθα-

δεκατθά επηηεχγκαηα, ππεξεζίεο θαη κέζα πνπ παξέρνληαη απφ ην ίδξπκα, ζρέζεηο κε-

ηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηξφπνο δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη ζηνηρεία 

φπσο ζπλζήθεο δηακνλήο θαη αηζζεηηθή ησλ θηηξίσλ. Παξά ηε γεληθή νκνθσλία γηα 

ηελ χπαξμε αξθεηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, ππάξρεη, φπσο ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα, έιιεηςε 

ζπκθσλίαο ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο είλαη πεξηζζφηεξν θα-

ζνξηζηηθνί.  

 

Σν ζηπι δηδαζθαιίαο πξνέθπςε (Hearn, 1985) φηη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηνλ 

πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ εμέθξαζαλ ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο δχν ακεξηθαληθψλ 

θνιεγίσλ. Αιινχ (Chong and Thong, 2007) αλαδείρζεθε ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο η-

θαλνπνίεζεο θαη, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παλεπηζηεκί-

νπ θαη ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θαζεγεηή. Δπίζεο, πξνέθπςε φηη ε ηθαλνπνίεζε 

δε ζπλδέεηαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γηεξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ε-

κπεηξίεο θνηηεηψλ ελφο δεκνζίνπ παλεπηζηεκίνπ ζηηο ΗΠΑ νη Thomas and Calambos 

(2004), βξήθαλ φηη ν βαζηθφο παξάγνληαο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνπο πνιχ θαη ιίγν η-

θαλνπνηεκέλνπο θνηηεηέο είλαη νη αθαδεκατθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ε αίζζεζε ηνπ α-

λήθεηλ. Βξήθαλ επίζεο, φηη ε ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αληη-

δξάζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε δη-

άξθεηα ηνπ καζήκαηνο· φηη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ σο 
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πξνο ηηο ζπνπδέο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην παλεπηζηήκην θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο· θαη ηέινο, φηη νη αληηιήςεηο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο επίζεο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ θνηηεηψλ, έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε. χκθσλα κε ηα επξή-

καηα κειέηεο (Hill, 1995), ζε νκάδα θνηηεηψλ ελφο Βξεηαληθνχ παλεπηζηεκίνπ νη 

πξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ είλαη ν 

βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακ-

βάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ απφδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. ε ζπγθξηηηθή κειέηε 

επξσπαίσλ απνθνίησλ (Garcia-Aracil, 2009) βξέζεθε φηη νη απφθνηηνη αμηνινγνχλ σο 

πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε: ηηο επαθέο κε ηνπο ζπκθνη-

ηεηέο ηνπο, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ επάξθεηα ηεο βη-

βιηνζήθεο, ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ κα-

ζεκάησλ, ηελ απηνλνκία λα νξγαλψζνπλ νη ίδηνη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηε δηαζεζηκφ-

ηεηα ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην θχιν ηα ζρεηηθά επξήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ κειεηψλ. Έηζη, 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ λα είλαη αλεμάξηεηε 

ηνπ θχινπ ελψ λεφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη θνη-

ηεηξηψλ (Hearn, 1985, Μνπζνπιή θ.α., 2003, Garcia-Aracil, 2009).  

 

ηελ Διιάδα νη έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε 

κειέηε γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Καξακεζίλε θ.α., 

2008) πξνθχπηεη φηη ην 56% πεξίπνπ ησλ απνθνίησλ εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζπνπδέο, κε ηηο γπλαίθεο ιίγν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο. ε άιιε 

κειέηε (Μνπζνπιή, θ.α., 2003) ζε απνθνίηνπο θαη ηειεηφθνηηνπο θπζηθήο αγσγήο, 

εθθξάδεηαη αξθεηή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

αιιά πνιχ κηθξφηεξε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θνηηεηηθήο δσήο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ 

νη γλψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο –νη ζρεηηθέο απα-

ληήζεηο δε δηαθνξνπνηνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν. 

 

Η ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλα εμεηαζηεί κεηαμχ πηπρηνχρσλ 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζπνπδψλ θαη ηα ζρεηηθά επξήκαηα πνηθίινπλ. 

Ο Hearn (1985) γηα παξάδεηγκα, βξήθε φηη νη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλν-
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πνίεζε ζηνπο θνηηεηέο θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ είλαη, ηα εξεζίζκα-

ηα ζην κάζεκα, ε ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο θαη γεληθφηεξα ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

ελψ γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ πην „ζθιεξψλ‟ επηζηεκψλ (π.ρ. καζεκαηηθά, θπζηθή) είλαη 

αληίζηνηρα, ε βαζεηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο δηδάζθνληεο. ε άιιε κειέηε 

(Garcia-Aracil, 2009) δηαπηζηψζεθε φηη νη απφθνηηνη ησλ θπζηθψλ, ηαηξηθψλ θαη λν-

κηθψλ επηζηεκψλ εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηνχο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ (νκάδα αλαθνξάο) ελψ νη απφθνηηνη ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ αλζξσπη-

ζηηθψλ επηζηεκψλ εκθαλίδνληαη σο νη πην ηθαλνπνηεκέλνη. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη 

γηα ηνπο απνθνίηνπο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ νη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλν-

πνίεζε είλαη, νη ζπρλέο επαθέο κε άιινπο θνηηεηέο, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

θαη ε πνηθηιία ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα. Αληίζεηα, αξλεηηθή επίδξαζε θαίλεηαη 

λα αζθνχλ παξάγνληεο φπσο ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ε εξεπλεηηθή 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε. ε ειιεληθή κειέηε (Καξακεζίλε θ.α., 

2008) βξέζεθε φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο εθθξάδνπλ νη απφθνηηνη δη-

αηηνινγίαο θαη νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ηα ρακειφηεξα, νη απφθνηηνη θηεληαηξηθήο, γεσ-

ινγίαο θαη θπζηνγλσζίαο, ελψ απφθνηηνη απφ ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζπνπδψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, εθθξάδνπλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

θνληά ή ιίγν πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. Δίλαη ρξήζηκν σζηφζν, λα επηζεκάλνπκε εδψ, 

φηη ε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία θαη νη δηαθνξεηηθνί ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί πεξί ηθαλν-

πνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δελ εί-

λαη πάληνηε ζπγθξίζηκα. Ωζηφζν, κηα γεληθή δηαπίζησζε ζε φ,ηη αθνξά ηα απνηειέ-

ζκαηα ζε απνθνίηνπο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

ελδηαθέξνληφο καο, είλαη φηη εκθαλίδνπλ παξφκνην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο απν-

θνίηνπο άιισλ αληηθεηκέλσλ, αιιά παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δηα-

ζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε.  

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

κπνξεί λα κειεηεζεί ζε ζρέζε κε αθαδεκατθά, αηνκηθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά. Έηζη, παξφηη δελ ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θα-

ζνξηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, θαηαδεηθλχεηαη ε γεληθφηεξε ηάζε βά-

ζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ εξγαζίεο σο πξνο ην ζέκα απηφ.  
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3. Η ηθαλοποίεζε από ηης ζποσδές πηστηούτφλ Παληείοσ Παλεπηζηε-

κίοσ: Δκπεηρηθή δηερεύλεζε 

 

3.1 Σο ερεσλεηηθό δεηούκελο 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα νπνία ε-

μεηάδνληαη εδψ εκπεηξηθά ζε πηπρηνχρνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, είλαη:  

α) Πνηνο ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηπρηνχρσλ, θαη 

β) Πψο δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο νκάδεο 

παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζε αηνκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ. 

 

3.2 Ο πιεζσζκός αλαθοράς ηφλ αποηειεζκάηφλ 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ αξρείνπ δεδν-

κέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε θεληξηθφ δεηνχκελν ηε κειέηε ηεο απνξξφθεζεο ησλ 

πηπρηνχρσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Αξρηθά ν πιεζπζκφο ηνπ ελδηαθέξνληφο καο ήηαλ φινη νη πηπρηνχρνη ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ απφ ην έηνο 1988 έσο θαη ην έηνο 2002. Η επηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 1988 σο ελαξθηήξην ηεο πεξηφδνπ κειέηεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφηε απν-

θνίηεζαλ νη πξψηνη πηπρηνχρνη αθφηνπ ε Πάληεηνο ρνιή απέθηεζε ηξία αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα (1983/84) θαη αθνινχζσο (1989) κεηνλνκάζηεθε ζε Πάληεην Παλεπηζηήκην 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Σν έηνο 2002 επηιέρζεθε δηφηη εθεί αληηζηνη-

ρνχλ νη λεφηεξνη, θαηά ην δπλαηφ, απφθνηηνη πξνθεηκέλνπ κέρξη ηε ζπιινγή ησλ δε-

δνκέλσλ λα κεζνιαβεί επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

αιιά θαη γηα ηνπο άλδξεο απφθνηηνπο, λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππν-

ρξεψζεηο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηα δεθα-

πέληε έηε, είλαη ζηνπο 12570.  

 

ην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ 

νη απφςεηο παιαηψλ θαη λεφηεξσλ πηπρηνχρσλ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ πξνε-

γνχκελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά επξήκαηα, θξίζεθε ζθφπηκν: νη παιαηνί πηπρηνχρνη (1988 
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-1997) λα εμεηαζηνχλ αλά ηξηεηία, δειαδή νη απφθνηηνη ησλ εηψλ 1988, 1991, 1994 

θαη 1997 πνπ αλέξρνληαη ζε 3006 θαη αληηζηνηρνχλ ζην 41.4% ησλ απνθνίησλ ηεο πε-

ξηφδνπ 1988-1997. Οη λεφηεξνη απφθνηηνη (1998 έσο 2002) πνπ αλέξρνληαη ζε 5306 

λα εμεηαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαζψο ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ε 

έκθαζε δίλεηαη ζηνπο λεφηεξνπο πηπρηνχρνπο Σειηθά ν ππφ δεηγκαηνιεςία πιεζπ-

ζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζηα παξαπάλσ ελλέα επηιεγκέλα έηε, αλέξρεηαη ζε 8312 πηπρη-

νχρνπο. Απφ απηνχο, βξέζεθαλ θαη θαηεγξάθεζαλ νη απφςεηο 6427 πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 77.3% ηνπ ππφ δεηγκαηνιεςία πιεζπζκνχ.  

 

Απφ ηνπο 6427 πξναλαθεξφκελνπο απνθνίηνπο, ζηε βαζηθή εξψηεζε πεξί βαζκνχ η-

θαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο, απάληεζαλ (Ν =) 6412 νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηνλ 

πιεζπζκό αλαθνξάο ή εμεηαδόκελν πιεζπζκό, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα απνηειέ-

ζκαηα. Ωζηφζν, ζεκεηψλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπζρεηηδφκε-

λνπο κε ηελ ηθαλνπνίεζε παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πιε-

ζπζκφ απνθνίησλ πνπ αληαπνθξίζεθε ζηα ζρεηηθά εξσηήκαηα. 

 

3.3. Οη κεηαβιεηές θαη ηα δεδοκέλα 

 

Γηα ηε εμέηαζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ θαηαγξάθεθε γηα θάζε πηπ-

ρηνχρν: 

1. Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: 

Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο/επραξίζηεζεο από ην ζύλνιν ησλ ζπνπδώλ (πξόγξακκα ζπνπ-

δώλ, δηδάζθνληεο, ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο, δηνηθεηηθή ζηήξημε θιπ.), κε ηηκέο: πνιύ, αξ-

θεηά, κέηξηα, ιίγν θαη θαζόινπ. Δδψ ζεσξνχκε φηη νη δχν πξψηεο ηηκέο ηεο κεηαβιε-

ηήο (πνιύ θαη αξθεηά) εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά, ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο. Ο ηξφ-

πνο απηφο πξνζέγγηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απνηειεί έλαλ ππνθεηκεληθφ δείθηε κέηξε-

ζεο ηεο παξακέηξνπ, θαζψο βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο απηψλ θαζαπηψλ ησλ απνθνίησλ, 

θαη είλαη γεληθά απνδεθηφο ζηε βηβιηνγξαθία  (π.ρ. Thomas and Galambos, 2004, 

Garcia-Aracil, 2009).  

2. Ωο επεμεγεκαηηθέο/αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: 

εκεηψλνπκε φηη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζε α-

ηνκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ βαζίζηεθε ζε 
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εθείλε πνπ εθαξκφζηεθε ζε αληίζηνηρε, ζπγθξηηηθή κειέηε ζε επξσπαίνπο απνθνί-

ηνπο (Garcia-Aracil, 2009). 

Α) Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Μεηαβιεηέο: θύιν, ειηθία θαη εθπαηδεπηηθό επίπεδν γνλέσλ 

Β) Δθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Β1) Αληηθείκελν ζπνπδψλ  

Μεηαβιεηή: ηκήκα ζπνπδώλ  

Β2) Πξνζδνθίεο/αληηιήςεηο πξηλ ηηο ζπνπδέο 

Μεηαβιεηέο: ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδώλ, επηζπκία ζπνπδήο ηνπ  

αληηθείκελνπ πνπ ηειηθά ζπνύδαζαλ, ιόγνη επηζπκίαο ή κε, απηώλ ησλ ζπνπδώλ, 

θαη  

Β3) Χαξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ 

Μεηαβιεηέο: θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη 

ζπνπδώλ, ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία, αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ γηα ηελ α-

λαγθαηόηεηα θαη ρξεζηκόηεηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

Γ)  Αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά  

Γ1) Δπίδνζε 

Μεηαβιεηή: βαζκόο πηπρίνπ  

Γ2) Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζπνπδέο 

Μεηαβιεηέο: ζπρλόηεηα παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ, εξγαζία θαηά ηε δηάξ-

θεηα ησλ ζπνπδώλ, θαη  

Γ3) Αληηιήςεηο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ  

Μεηαβιεηέο: αλαγθαηόηεηα αιιαγώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, πξνηεηλόκελεο 

αιιαγέο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 

 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ (ζπιινγή δεδνκέλσλ) ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη επηπιένλ, ζηνηρεία απφ ην επίζεκν θνηηεηνιφ-

γην ηνπ Παλεπηζηήκηνπ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά 

ζηελ  πεξίνδν 2005-2008. 
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3.4 Η αλάισζε ηφλ δεδοκέλφλ θαη ηα αποηειέζκαηα 

 

Ιθαλνπνίεζε από ηηο ζπνπδέο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο εμεηαδφκελνπο απνθνίηνπο (57.3%) δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ ή αξθεηά ηθαλν-

πνηεκέλνη/επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν εχξεκα 

απηφ δε δηαθέξεη απφ φ,ηη εθηηκάηαη γεληθά (κε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία), φπνπ νη 

θνηηεηέο εκθαλίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (βι. π.ρ. Hearn, 1985, Μνπζνπιή θ.α., 

2003, Garcia-Aracil, 2009), φκσο είλαη αμηνζεκείσηα κηθξφηεξν απφ εθείλν πνπ εθηη-

κήζεθε (65.6%) γηα ην ζχλνιν ησλ ειιήλσλ πηπρηνχρσλ (Καξακεζίλε θ.α., 2008). 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ππνδεηθλχεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Παληείνπ α-

πφ ηηο ζπνπδέο ηνπο είλαη κηθξφηεξε κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ απνθνίησλ (1998-2002) 

ζπγθξηλφκελε κε εθείλε ησλ παιαηφηεξσλ (1988-1997), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ 

χπαξμε δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε, απνηέιεζκα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αλάιπζε 

πνπ αθνινπζεί θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Πίλαθαο 1. Ιθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο πηπρηνχρσλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηηο ζπνπδέο 

Αξηζκφο 

πηπρηνχρσλ 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αξηζκφο 

πηπρηνχρσλ 

Πνζνζηφ 

(%) 

Πνιχ 
Ιθαλνπνίεζε 

3608 56.2 
3676 57.3 

Αξθεηά 68 1.1 

Μέηξηα 
Με 

ηθαλνπνίεζε 

563 8.8 

2736 42.7 Λίγν 1692 26.4 

Καζφινπ 481 7.5 

Σύνολο  6412    100.0  6412 100.0  

 

Α) Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνύρσλ θαη ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπνπδέο
2
  

ηνλ Πίλαθα 2 ζπλνςίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο 

θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμεηαδφκελσλ πηπρηνχρσλ.  

 

 Δχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη θαη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο απφθνηηνη είλαη ζηελ πιεη-

νςεθία ηνπο ηθαλνπνηεκέλνη. Όκσο είλαη ζαθέο, φηη νη γπλαίθεο δειψλνπλ ζε κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ (58.3%) ηθαλνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (55.3%) –ε δηαθν-

ξά απηή πηζηνπνηεί κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θχινπ θαη ηθαλνπνίε-
                                                           

2
 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξεηαη κφλν ην πνζνζηφ ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ απνθνίησλ, δεια-

δή εθείλσλ πνπ απάληεζαλ φηη είλαη πνιχ ή αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
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ζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε (βι. ππνελφηεηα 2.2), ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ αλα-

δεηθλχεηαη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηε ζρέζε θχινπ θαη ηθαλνπνίεζεο, αλ θαη ζπρλά νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο (Garcia-Aracil, 2009). Απηφ εξκε-

λεχεηαη σο απφξξνηα κηαο πην θξηηηθήο ζηάζεο ησλ γπλαηθψλ απέλαληη ζηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ζην φηη ληψζνπλ κε πξνλνκηνχρεο θαη ζπλεπψο, ηείλνπλ λα αη-

ζζάλνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο (Garcia-Aracil, 2009). Μηα πξψηε αλάιπζε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε εξκελείαο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηεη εδψ, αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ηεο παξακέηξνπ επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζρέζεο θχινπ θαη ηθαλνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα πξνθχπηεη φηη, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

δε δηαθέξεη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ δήισζαλ φηη επηζπκνχζαλ λα ζπνπδά-

ζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε ηέηνηα επη-

ζπκία πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο είλαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Απηφ ίζσο ππνδειψλεη, ηε δηαθνξεηηθή ζηάζε ησλ δχν θχισλ 

απέλαληη ζηε κε επίηεπμε ζηφρσλ, κε ηηο γπλαίθεο λα ηείλνπλ λα ζπκβηβάδνληαη πην 

εχθνια απφ ηνπο άλδξεο.  

 

Πίλαθαο 2. Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά / Μεηαβιεηέο 
Πνζνζηφ ηθαλνπνηε-

κέλσλ πηπρηνχρσλ 

Φύιν (6412 απόθνηηνη) 

Άλδξεο 

Γπλαίθεο 

 

55.3 

58.3 

Ηιηθία (6412 απόθνηηνη) 

26-35 εηψλ 

36-45 εηψλ 

άλσ ησλ 46 εηψλ 

 

55.6 

62.7 

67.3 

Εθπαηδεπηηθό επίπεδν γνλέσλ (6382 απόθνηηνη) 

Σνπιάρηζηνλ έλαο ΑΔΙ-ΣΔΙ-κεηαπηπρηαθά 

Καλέλαο απφ ηνπο δχν ΑΔΙ-ΣΔΙ-κεηαπηπρηαθά 

 

55.7 

58.1 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία δηαπηζηψλεηαη φηη νη κεγαιχηεξνη απφθνηηνη εθθξά-

δνπλ πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο λεφηεξνπο, ππνδειψλνληαο κηα ελδερφκελε 

γξακκηθή κνξθή ζηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ. Σν εχξεκα απηφ, πνπ επίζεο 

πξνθχπηεη γηα επξσπαίνπο απνθνίηνπο (Garcia-Aracil, 2009), ζα κπνξνχζε θαηαξρήλ 

λα απνδνζεί ζηελ „ηδέα‟ φηη ε απνκάθξπλζε απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο δεκηνπξ-
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γεί λνζηαιγία ε νπνία κεηξηάδεη ηηο αξλεηηθέο εηθφλεο πνπ ίζσο είραλ ζρεκαηηζηεί. Η 

πξναλαθεξφκελε ζρέζε ειηθίαο θαη ηθαλνπνίεζεο ππάξρεη θαη ζηηο νκάδεο ησλ πα-

ιαηφηεξσλ (1988-1997) θαη ησλ λεφηεξσλ (1998-2002) απνθνίησλ. Δπίζεο, ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδα-

ζαλ ελψ γηα φζνπο δελ ην επηζπκνχζαλ πξνθχπηεη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

δε ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία ησλ απνθνίησλ –εχξεκα πνπ εληζρχεη ηελ εθηίκεζε φηη νη 

επηζπκίεο ησλ απνθνίησλ πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην παλεπηζηήκην, ζπληζηνχλ έλα ζε-

καληηθφ παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο.  

 

 Δμεηάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηηο ζπνπδέο ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 

εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ πξνθχπηεη (Πίλαθαο 2) φηη νη πηπρηνχρνη κε ηνπιά-

ρηζηνλ έλαλ γνλέα απφθνηην ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ είλαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (55.7%) ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

έλαληη εθείλσλ (58.1%) κε γνλείο ρακειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα 

θαη ηεο κεηέξαο ρσξηζηά. Σν απνηειέζκαηα απηά δηαθέξνπλ απφ φ,ηη πξνθχπηεη γηα 

ηνπο επξσπαίνπο απνθνίηνπο (Garcia-Aracil, 2009) φπνπ νη απφθνηηνη κε γνλείο αλψ-

ηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Σν γεγνλφο 

φηη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην απνξξνθνχζε παξαδνζηαθά έλαλ αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ρακειά ή κεζαία θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάιππηε ηελ αλάγθε ηνπο γηα αλψηαηεο ζπνπδέο (αληίιεςε η-

ζρπξή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, βι. π.ρ. Σζνπθαιάο, 1977), ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

εξκελεία γηα ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ εθθξάδνπλ εδψ νη απφθνηηνη 

κε γνλείο ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 

 

Η ζρέζε ηθαλνπνίεζεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ δηεπθξηλίδεηαη πεξαηηέ-

ξσ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάκεηξν επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπνπ ε 

πξναλαθεξφκελε κνξθή ηεο ζρέζεο ππάξρεη κφλν γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ δελ ήζε-

ιαλ εμαξρήο λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ θαη εηδηθφηεξα, γηα ηηο ν-

κάδεο ησλ παιαηφηεξσλ γπλαηθψλ απνθνίησλ θαη ησλ λεφηεξσλ αλδξψλ. Αληίζεηα, 

γηα εθείλνπο πνπ ην επηζπκνχζαλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαη 

παιαηφηεξνη ή λεφηεξνη απφθνηηνη, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ δε δηαθνξν-

πνηεί ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο.  
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Β) Εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνύρσλ θαη ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπνπδέο  

ηνλ Πίλαθα 3 δίλνληαη απνηειέζκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο ζε ζπ-

ζρεηηζκφ κε εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ, πνπ αθνξνχλ: Β1) ζην α-

ληηθείκελν ζπνπδψλ, Β2) ζε πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο πξηλ απφ ηηο ζπνπδέο θαη Β3) 

ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ.   

 

Β1) Αληηθείκελν ζπνπδώλ  

 Η αλάιπζε ππνδεηθλχεη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο ζπλδέεηαη κε ην αληηθεί-

κελν ζπνπδψλ φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη απφ ην ηκήκα ζπνπδώλ. Έηζη, νη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γηεζλψλ 

πνπδψλ (εληαίν) (66.1%), Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνχ (61%) θαη Κνηλσλην-

ινγίαο (60.7%), ελψ νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ 

Ψπρνινγίαο (41.6%) θαη Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (49.6%).  

 

Πίλαθαο 3. Δθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

Β. Εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Πνζνζηό 

ηθαλνπνηεκέλσλ 

πηπρηνύρσλ 

Β1) Αληηθείκελν ζπνπδψλ 

Τκήκα ζπνπδώλ (6412 απόθνηηνη) 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνχ  

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

Κνηλσληνινγίαο 

Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Ψπρνινγίαο 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γηεζλψλ πνπδψλ (εληαίν) 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ιζηνξίαο 

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ ζπνπδψλ 

 

57.2 

61.0 

56.7 

60.7 

54.0 

41.6 

66.1 

56.1 

49.6 

Β2) Πξνζδνθίεο/αληηιήςεηο πξηλ ηηο ζπνπδέο 

Σεηξά επηινγήο ηνπ ηκήκαηνο (6161 απόθνηηνη) 

ζηηο 5 πξψηεο επηινγέο 

κεηαμχ έθηεο θαη δέθαηεο 

πέξαλ ηεο δέθαηεο 

δε ζπκπιήξσζε κεραλνγξαθηθφ 

 

58.6 

56.0 

52.5 

64.5 

Επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ (6408 απόθνηηνη)  

Δπηζπκνχζαλ λα ζπνπδάζνπλ απηφ ην αληηθείκελν 

Γελ επηζπκνχζαλ λα ζπνπδάζνπλ απηφ ην αληηθείκελν 

 

59.7 

52.4 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 3) 

Λόγνη επηζπκίαο ζπνπδώλ (4320 απόθνηηνη) 

Απφθηεζε γλψζεσλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ 

Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη 

Πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα/θνηλσληθή πξνζθνξά 

Απφθηεζε θχξνπο σο θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ 

Κάιπςε πξνζδνθηψλ άιισλ (επηδξάζεηο ηξίησλ) 

Πξαθηηθνί ιφγνη 

Γελ είραλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο 

 

61.0 

56.5 

58.7 

58.0 

58.6 

33.3 

52.4 

Λόγνη ζπνπδώλ παξά ηελ αξρηθή έιιεηςε επηζπκίαο (2016 απόθνη-

ηνη) 

Αληηθείκελν (παξφηη δελ ήηαλ απηφ πνπ ήζειαλ, δελ ηνπο ήηαλ αδη-

άθνξν) 

Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη 

Απφθηεζε θχξνπο 

Γλψζε, πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα 

Δπηδξάζεηο ηξίησλ 

Πξαθηηθνί ιφγνη 

Σνπο άξεζε ζηελ πνξεία 

Γηάθνξα 

Έηπρε 

 

 

 

54.4 

50.0 

50.0 

35.7 

40.0 

53.8 

67.9 

54.2 

51.3 

Β3) Χαξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο 

Καηάζηαζε απαζρόιεζεο (6170 απόθνηηνη) 

Δξγαδφκελνο 

Άλεξγνο 

 

58.0 

49.2 

Σπλάθεηα ζπνπδώλ θαη εξγαζίαο (5666 απόθνηηνη) 

Ναη 

Όρη  

 

62.5 

54.3 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία (5712 πηπρηνύρνη) 

Πνιχ/αξθεηά 

Μέηξηα/ιίγν/θαζφινπ 

 

63.6 

47.0 

Αλαγθαηόηεηα ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο (5654 

απόθνηηνη) 

Ναη 

Όρη 

 

 

62.1 

59.8 

Χξεζηκόηεηα ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (5681 απόθνη-

ηνη) 

Ναη 

Όρη 

 

 

59.8 

38.2 

 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαηαλφεζεο ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ 

δείρλεη θαηαξράο, φηη απηά ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηνπ εάλ νη εμεηαδφκελνη πηπρηνχρνη 



16 

 

επηζπκνχζαλ ή φρη, λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ. Δπίζεο ηζρχνπλ 

γηα ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ έρνπλ εξγαζία γεληθά, θαη αλεμαξηήησο εάλ ε εξγαζία ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. Αληίζεηα ηα απνηειέζκαηα δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο πηπ-

ρηνχρνπο πνπ δήισζαλ άλεξγνη νη νπνίνη εκθαλίδνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην βαζκφ ηθαλν-

πνίεζεο αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ.  

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ εθθξάδνπλ νη απφθνηηνη απφ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο.  

 

Β2) Πξνζδνθίεο/αληηιήςεηο ησλ πηπρηνύρσλ πξηλ από ηηο ζπνπδέο 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεηξά κε ηελ όπνηα νη εμεηαδόκελνη απόθνηηνη είραλ δειώζεη 

ην ηκήκα ζπνπδώλ ηνπο ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπη-

ζηήκην, πξνθχπηεη, φπσο είλαη αλακελφκελν, φηη απμαλνκέλεο ηεο ζεηξάο επηινγήο 

ηνπ ηκήκαηνο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο κεηψλεηαη θαη πξνθαλψο πεξηζζφηεξν η-

θαλνπνηεκέλνη είλαη νη πηπρηνχρνη πνπ ην ηκήκα ζπνπδψλ ηνπο ήηαλ κεηαμχ ησλ πέ-

ληε πξψησλ επηινγψλ ηνπο. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηθαλν-

πνίεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ νκάδα απνθνίησλ πνπ δε ζπκπιήξσζαλ κεραλνγξαθηθφ 

δειηίν. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα απνθνίηνπο, πνπ κεηεγξάθεθαλ ζην ηκήκα ζπνπδψλ 

ηνπο απφ άιια ηκήκαηα ειιεληθψλ ή μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Γηα ηνπο απνθνίηνπο απ-

ηνχο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είραλ ζε κεγάιε πξνηίκεζε ην ηκήκα ζπνπδψλ ηνπο α-

θνχ επεδίσμαλ λα κεηεγγξαθνχλ εθεί θαη ζπλεπψο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ εθ-

θξάδνπλ είλαη ζε ζπκθσλία κε φ,ηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν.  

 

 Η ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο πξνθχπηεη φηη δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ 

πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνύζαλ λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ηειηθά ζπνχδαζαλ 

θαη απηψλ πνπ δελ ην επηζπκνχζαλ. Οη πξψηνη δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε πνζνζηφ 59.7% ελψ νη δεχηεξνη ζε πνζνζηφ 52.4%. Σα απνηειέζκα-

ηα απηά ππνδειψλνπλ σο έλα βαζκφ φηη γηα κελ ηνπο πξψηνπο νη ζπνπδέο θάιπςαλ ελ 

πνιινίο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ είραλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπη-

ζηήκην, γηα δε ηνπο δεχηεξνπο φηη ελδερνκέλσο ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ πνπ είραλ γηα 

ην ηκήκα ζπνπδψλ ηνπο αιιά θαη ε εκπεηξία ηνπο απφ ην παλεπηζηήκην, ιεηηνχξγεζαλ 
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αλαζηαιηηθά σο πξνο λα αληιήζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο. Πεξαηηέξσ αλάιπ-

ζε δείρλεη φηη ε πξναλαθεξφκελε επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ επηζπκία ζπνπδήο ηνπ α-

ληηθεηκέλνπ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, πξνθχπηεη αλεμαξηήησο θχινπ θαη ε-

ιηθίαο ησλ απνθνίησλ φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο λεφηεξνπο θαη παιαηφηεξνπο απφθνη-

ηνπο, ελψ παξαηεξείηαη κφλν γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ ηκεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθε-

ζεο, Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γηεζλψλ 

πνπδψλ (εληαίν) θαη Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ.  

 

πλνςίδνληαο, ζεκεηψλνπκε φηη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδώλ θαη πεξηζ-

ζφηεξν ε επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμε-

ηαδφκελσλ απνθνίησλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο –επξήκαηα παξφκνηα κε απηά άιισλ κε-

ιεηψλ (βι. π.ρ. Hill, 1995, Thomas and Calambos, 2004, ππνελφηεηα 2.2).  

 

 Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζε ζηνλ ππν-πιεζπζκφ ησλ πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνχζαλ 

λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ (Πίλαθαο 3) θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ιόγνπο πνπ είραλ απηή ηελ επηζπκία (νη νπνίνη έκκεζα εθθξάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ πηπρηνχρσλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην), πξνθχπηνπλ ηα εμήο: πε-

ξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη απφθνηηνη πνπ πξνζδνθνχζαλ λα απνθηήζνπλ 

γλψζε ζην αληηθείκελν, θχξνο απφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη πξνζσπηθή θαιιηέξ-

γεηα. Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη πηπρηνχρνη πνπ πξνζδνθνχζαλ λα έρνπλ θαιή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ή ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ γηα δηάθνξνπο, πξαθηηθνχο 

θπξίσο ιφγνπο (π.ρ. αλαβνιή απφ ην ζηξαηφ, εκπεηξία θνηηεηηθήο δσήο). Σα επξήκα-

ηα απηά πξνζνκνηάδνπλ εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο επξσπαίνπο απνθνίηνπο 

(Garcia-Aracil, 2009) φπνπ, φζνη δίλνπλ ζεκαζία ζε κε νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηνχο πνπ απνβιέπνπλ ζε νηθνλνκηθέο απνιαβέο Απηφ ππνδε-

ιψλεη φηη γεληθά, νη ζπνπδέο πξνζθέξνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα α-

λάπηπμε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ζε επίπεδν θαιψλ θαη απν-

δνηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

 Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζε ζηνπο απνθνίηνπο πνπ δελ επηζπκνύζαλ λα ζπνπδάζνπλ 

ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ (Πίλαθαο 3) πξνθχπηεη φηη, πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέ-

λνη είλαη εθείλνη πνπ ηειηθά βξήθαλ ελδηαθέξνπζεο θαη ειθπζηηθέο ηηο ζπνπδέο ηνπο, 

ελψ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη, είλαη φζνη πξνζδνθνχζαλ ζε πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα.  
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Β3) Χαξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρόιεζεο 

Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ζηελ αγν-

ξά εξγαζίαο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο (βι. π.ρ., Παηξηλφο, 1997, Teichler, 

1989, Καιακαηηαλνχ θαη Κνπγηνπκνπηδάθε, 2007), ε ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο α-

πφ ηηο ζπνπδέο κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

 

 Δχθνια δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3, φηη νη εξγαδφκελνη απφθνηηνη, 

φζσλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο είλαη ζπλαθέο κε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη φζνη είλαη ηθαλν-

πνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλέξγνπο, ηνπο εηεξναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνπο απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Σα επξήκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ θαη γηα 

ηνπο επξσπαίνπο πηπρηνχρνπο (Garcia-Aracil, 2009). Δίλαη επνκέλσο ζαθέο φηη ε ηθα-

λνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο ζπλδέεηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο δίλνπλ γηα επαγ-

γεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ε ηθαλνπνίεζε ζπλδέε-

ηαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο απαζρφιεζεο -θαηάζηαζε απαζρφιεζεο, ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία θαη εηεξναπαζρφιεζε. ηε πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο καο ηα ελ ιφγσ 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ αλεμαξηήησο θχινπ, νκάδσλ παιαηφηεξσλ ή λεφηεξσλ 

πηπρηνχρσλ θαη επηζπκίαο ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

 

 Η πξναλαθεξφκελε ζρέζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

απαζρφιεζεο εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη εμεηαδφκελνη 

πηπρηνχρνη ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. Σα α-

πνηειέζκαηα δείρλνπλ (Πίλαθαο 3) φηη νη απφθνηηνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε εηδηθόηεηά 

ηνπο είλαη αλαγθαία ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ρξήζηκε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πη-

ζηεχνπλ ην αληίζεην. Η ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ζηε ρξε-

ζηκφηεηα θαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ησλ ζπνπδψλ εθηφο παλεπηζηεκηαθνχ πιαηζίνπ 

(ζηελ επξχηεξε θνηλσλία) θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηηο ζπνπδέο. 

 

Γ) Αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνύρσλ 

ηνλ Πίλαθα 4 δίλνληαη απνηειέζκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο ζε ζπ-

ζρεηηζκφ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ησλ εμεηαδφ-
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κελσλ απνθνίησλ θαη είλαη: Γ1) ε επίδνζε, Γ2) ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζπνπδέο θαη 

Γ3) νη αληηιήςεηο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Πίλαθαο 4. Αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

Γ. Αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά 

Πνζνζηφ 

ηθαλνπνηεκέλσλ 

πηπρηνχρσλ 

Γ1) Επίδνζε 

Βαζκόο πηπρίνπ (6412 απόθνηηνη) 

Καιψο 

Λίαλ θαιψο 

Άξηζηα 

 

53.9 

57.9 

69.4 

Γ2) Σπκκεηνρή ζηηο ζπνπδέο 

Σπρλόηεηα παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ (6406 απόθνηηνη) 

Αλειιηπψο 

πρλά 

Μεξηθέο θνξέο ή θαζφινπ 

 

62.6 

56.4 

52.5 

Εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ (6411 απόθνηηνη) 

Ναη 

Όρη  

 

56.8 

58.1 

Γ3) Αληηιήςεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ζπνπδώλ 

Αλαγθαηόηεηα αιιαγώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ (6279 

απόθνηηνη) 

Ναη 

Όρη 

 

 

51.7 

74.3 

Πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ (4391 

απόθνηηνη) 

Να ππάξρεη πξαθηηθή δηάζηαζε-ζρέζε κε αγνξά εξγαζίαο 

Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (καζήκαηα) 

Αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία, δηδάζθνληεο, ζπκθνηηεηέο 

Να ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο/εμεηδηθεχζεηο/κεηαπηπρηαθά 

Πξφβιεκα κε ηα ζπγγξάκκαηα 

Αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην παλεπηζηήκην γεληθά 

Γεληθά-δηάθνξα 

 

 

49.8 

55.4 

52.3 

47.6 

48.5 

49.3 

26.7 

54.8 

 

Γ1) Επίδνζε  

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη απφ ην βαζ-

κό πηπρίνπ. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη αλαδεηρζεί ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηθαλν-
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πνίεζεο θαη επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη φηη νη πςειέο επηδφζεηο ζπλδένληαη 

κε πςειή ηθαλνπνίεζε (Morstain, 1977, ζην Μνπζνπιή θ.α., 2003, Liu and Jung, 

1980), εληνχηνηο δελ είλαη ζαθέο εάλ ε ηθαλνπνίεζε πξνεγείηαη ηεο επίδνζεο ή ην α-

ληίζηξνθν (Bean and Bradley, 1986, Pike, 1991).  

 

Γ2) Ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζπνπδέο  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπρλόηεηα παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ πξνθχπηεη φηη νη 

πηπρηνχρνη πνπ παξαθνινπζνχζαλ αλειιηπψο ή ζπρλά ηηο παξαδφζεηο, είλαη πεξηζζφ-

ηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, νη θαζεγεηέο, ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ε ζπρλή επαθή κε ην παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ζηνη-

ρεία πνπ δξνπλ εληζρπηηθά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηηο ζπνπδέο 

(βι. ππνελφηεηα 2.2.) θαη απηφ σο έλα βαζκφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπρλή παξαθνινχ-

ζεζε ησλ καζεκάησλ. Αληίζεηα, ε κε ζπκκεηνρή ζηηο δηδαζθαιίεο, δειαδή ζηε δηα-

δηθαζία εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ γίγλεζζαη, δε δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηθαλνπνίεζεο ή επραξίζηεζεο απφ ηηο 

ζπνπδέο.  

 

 Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε φ,ηη δηαπηζηψλεηαη γηα ηνπο απν-

θνίηνπο πνπ ρξεηάζηεθε λα εξγαζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ε-

θείλνπο πνπ δελ είραλ κηα ηέηνηα αλάγθε. Η κε δπλαηφηεηα απφιαπζεο θαη ιήςεο φ-

ισλ φζσλ ζα ήζειαλ λα ιάβνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ νη ζπνπδέο ί-

ζσο έρεη απνηέιεζκα νη απφθνηηνη πνπ σο θνηηεηέο ήηαλ εξγαδφκελνη, λα έρνπλ πε-

ξηνξηζκέλε επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζπνπδέο 

θαίλεηαη λα απνηειεί παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε.  

 

Γ3) Αληηιήςεηο γηα ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο  

 Όζνη απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο απνθνίηνπο εθηηκνχλ φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηφο ηνπο ρξεηάδεηαη αιιαγέο εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (51.7%), ηθα-

λνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ ην αληίζεην (74.3%). Δδψ αλαδεη-
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θλχεηαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ε πνιχ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο απνθνί-

ηνπο ην πεξηερφκελν θαη ε νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο αιιά θαη ε ζρέζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ ηζρπξνπνηείηαη θαζψο ε παξαπάλσ ζρέζε επηβεβαηψλεηαη ιακβά-

λνληαο ππφςε, ην θχιν, ηηο νκάδεο ησλ λεφηεξσλ θαη παιαηφηεξσλ πηπρηνχρσλ, ην 

ηκήκα ζπνπδψλ θαη ηελ επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθείκελνπ.  

 

 Δπηθεληξψλνληαο ηελ αλάιπζε ζηνπο απνθνίηνπο πνπ δήισζαλ φηη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαη δηαηχπσζαλ ηέηνηεο αιιαγέο, δη-

απηζηψλνληαη ηα εμήο: Οη απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ δηαζηάζεηο ησλ ζπνπδψλ πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο απνθνίηνπο, ππνδειψλνληαο έηζη, φηη ε παξνπζία απηψλ ησλ 

δηαζηάζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο, ελψ ε έιιεηςή ηνπο νδε-

γεί ζηε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. Οη δηαζηάζεηο απηέο (πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο) εί-

λαη: νη ζρέζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο, ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη δηδαζθαιίαο, ε έιιεη-

ςε θαηεπζχλζεσλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, ηα ζπγγξάκκαηα, ε κε πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαζψο θαη ε νξγάλσζε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα. Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο αλαδεηθλχεηαη θαη ζε άιιεο εξγα-

ζίεο, φηη ζπλδένληαη κε αλάινγν ηξφπν, κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο (π.ρ. 

Hill, 1995, Hearn, 1985, Chong and Thong, 2007). 

 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηηο νκάδεο ησλ παιαηφηεξσλ θαη 

ησλ λεφηεξσλ απνθνίησλ θαη ην ηκήκα ζπνπδψλ, αλέδεημε ηα αθφινπζα:  

 

Οη άλδξεο πηπρηνχρνη ππνδεηθλχνπλ σο πξνβιεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο, ηα ζπγγξάκ-

καηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ελψ νη γπλαίθεο, ηελ έιιεηςε θαηεπζχλ-

ζεσλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο. Σν ηειεπηαίν εχξεκα αλαδεηθλχεηαη θαη ζε 

άιιεο κειέηεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα αληινχλ ηθαλνπνίεζε 

απφ ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (ζρέ-

ζεηο κε θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηεηέο) (Hearn, 1985). 
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Οη παιαηφηεξνη πηπρηνχρνη ππνδεηθλχνπλ σο πξνβιεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ζπνπδψλ πνπ ζπλδένληαη κε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε, ηελ έιιεηςε πξαθηηθήο 

δηάζηαζεο θαη ζπζρεηηζκνχ ησλ ζπνπδψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ έιιεηςε θαηεπζχλζεσλ, εμεηδίθεπζεο θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Αληηζηνίρσο, 

νη λεφηεξνη απφθνηηνη ππνδεηθλχνπλ, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκθνη-

ηεηέο, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηα ζπγγξάκκαηα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο κεηαμχ 

παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ απνθνίησλ ίζσο αληαλαθινχλ εζσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ πνπ έγηλαλ δηαρξνληθά (π.ρ. δεκηνπξγία εμεηδηθεχζεσλ, νξγάλσζε κε-

ηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ) ή/θαη αχμεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνπο λεφηε-

ξνπο απνθνίηνπο ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο (ζρέζεηο κε θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηε-

ηέο). 

 

Σέινο, νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ψπρνινγίαο ππνδεηθλχ-

νπλ σο πξνβιεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

κεησκέλε ηθαλνπνίεζε, ηελ έιιεηςε θαηεπζχλζεσλ, εμεηδηθεχζεσλ θαη κεηαπηπρηα-

θψλ· νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο, Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηη-

ζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ππνδεηθλχνπλ αληίζηνηρα, ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο· ελψ νη 

απφθνηηνη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πνιηηηθήο Δπηζηή-

κεο & Γηεζλψλ πνπδψλ (εληαίν), Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο & Ιζηνξίαο ππνδεηθλχνπλ, ηελ έιιεηςε πξαθηηθήο δηάζηαζεο θαη ζπζρεηη-

ζκνχ ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη δηαθνξέο απηέο κεηαμχ ησλ απν-

θνίησλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ελδερνκέλσο λα αληαλαθινχλ ην δηαθνξεηηθφ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ησλ ηκεκάησλ ή/θαη ηε δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνί-

ησλ ε νπνία φπσο δηαπηζηψζεθε παξαπάλσ, ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζπνπδέο. 

 

4. σκπεράζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο ζηε 

βάζε αθελφο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, αθεηέξνπ θαη θπξίσο κηαο κειέηεο πε-

ξίπησζεο, απνθνίησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ φπσο απηνί αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθφηεξα εθηηκήζεθε ν βαζκφο η-
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θαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπνπδέο θαη εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηνπ κε παξάγνληεο πνπ αθν-

ξνχλ αηνκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ.  

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: νη εμεηαδφκελνη απφθνηηνη 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εθθξάδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο –εχξεκα πνπ πξνθχπηεη (κε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία) θαη απφ 

άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο ζε θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Η ηθαλνπνίεζε απηή βξέζεθε φηη ζπλδέεηαη κε αηνκηθά θαη θπξίσο, κε εθπαηδεπηηθά 

θαη αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπρηνχρσλ. Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη πε-

ξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη, νη γπλαίθεο απφθνηηνη, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θα-

ζψο θαη εθείλνη ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη ιακβάλνληαο π-

πφςε ηελ παξάκεηξν επηζπκία ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

ηελ έκκεζε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ ηθαλνπνίε-

ζε. Γηεξεπλψληαο ηε ζρέζε ηθαλνπνίεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

απνθνίησλ πξνέθπςε φηη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, φπσο αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ζπνπ-

δώλ, ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε, θαη επίζεο φηη, πεξηζζφηεξν ηθαλν-

πνηεκέλνη είλαη νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γηεζλψλ πνπ-

δψλ (εληαίν), Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ & Πνιηηηζκνχ θαη Κνηλσληνινγίαο. Ιδηαίηεξα ζε-

καληηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο αλαδείρζεθε ε παξάκεηξνο επηζπκία 

ζπνπδήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο βξέζεθε φηη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη α-

πφθνηηνη πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζαλ ζπγθξηηηθά κε ε-

θείλνπο πνπ δελ ην επηζπκνχζαλ, θαη επηπιένλ αλέθπςε φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

παξεκβνιή απηήο ηεο παξακέηξνπ δηαθνξνπνηεί ηε κνξθή ησλ ζρέζεσλ παξαγφλησλ 

θαη ηθαλνπνίεζεο. ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ εθθξάδνπλ νη εμεηαδφκελνη απφθνηηνη ζε-

καληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη φζνη πηπρηνχρνη έρνπλ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή α-

πνθαηάζηαζε (κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ελεξγνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο, εξγάδνληαη ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη α-

ληηιακβάλνληαη σο αλαγθαία θαη ρξήζηκε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο) εθθξάδνπλ θαη πςε-

ιφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ν πςειφηεξνο βαζκφο πηπρίνπ 

θαη ε ζπρλφηεξε επαθή κε ηελ αθαδεκατθή δσή ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε ηθαλνπνί-

εζε απφ ηηο ζπνπδέο (αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά). Η ζεκαληηθφηεξε ίζσο αθαδε-

κατθή δηάζηαζε πνπ αλαδείρζεθε φηη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 
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είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ γηα ην πξφγξακκα ζπνπ-

δψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, θαζψο πξνέθπςε φηη, φζνη εθθξάδνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ εθθξάδνπλ θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

γεληθφηεξα.  

 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγή-

ζνπλ ζπλζήθεο αξέζθεηαο ή δπζαξέζθεηαο σο πξνο ηηο ζπνπδέο γηα ηνπο εμεηαδφκε-

λνπο πηπρηνχρνπο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Παξακέλεη σζηφζν λα εθηηκεζεί ε ηζρπξφ-

ηεηα θαη ν βαζκφο επηξξνήο ησλ παξαγφλησλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο πξν-

θεηκέλνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ζπνπδψλ. ε απηφ ην δήηεκα πξνηηζέκεζα λα αλαθεξζνχκε ζε κειιν-

ληηθέο εξγαζίεο.  
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