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ΠερίληψηΗ επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μοχλό οικονομικής α-νάπτυξης ενός κράτους και απεγκλωβισμό από τα δεινά της ανεργίας, πουταλανίζουν χιλιάδες νέους. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διακριβώσεικατά πόσο οι φοιτητές οδηγούνται στην επιχειρηματική δράση και ποιοςσυνδυασμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας βρίσκεται πίσω απότη διάθεση για επιχειρηματικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 890 φοιτη-τές, οι οποίοι με τη χρήση δομημένης κλίμακας ανέδειξαν τα χαρακτηρι-στικά εκείνα, που οδηγούν στο προφίλ του επιτυχημένου επιχειρηματία.Από την παραγοντική ανάλυση, που χρησιμοποιήθηκε σε 60 ερωτήσεις α-ναδείχθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) Οργάνωση και Συνέπεια, β)Καινοτομία και Διεκδικητικότητα, γ) Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός δ)Δημιουργικότητα και Ευελιξία, ε) Εφευρετικότητα και Επιμονή και στ)Κοινωνικότητα.
Λέξεις - κλειδιά: επιχειρηματίας, επιχειρηματική δραστηριοποίηση, απα-σχόληση και νέοι

AbstractThe aim of the present study was the development of an entrepreneur-ship scale, with an emphasis on the psychological factors affecting the pro-
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fessional orientation of Greek youth. 890 students from all Greek universi-ties were provided with a series of questionnaires about psychologicaltraits of the future entrepreneur. The items of the scale derived from manywell known international questionnaires and were adapted to the Greekreality. In addition, a series of qualitative data from interviews from expe-rienced entrepreneurs were analyzed and were considered as the basis ofthe questionnaire development. Five factors emerged : Organizationalskills, assertiveness and innovation, self-esteem and flexibility, consistencyand sociability. 
Key- words: entrepreneurship scale, psychological traits, Greek youth andemployment, social economy  

ΕισαγωγήΣτα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης σημειώνονται ποικίλες αλλαγές σεκοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στον τομέα της απασχό-λησης. Η διεθνοποίηση της αγοράς, η τεχνολογική πρόοδος έχουν μεταβά-λει τους ρυθμούς ανάπτυξης των κοινωνιών και τις παραδοσιακές λει-τουργίες της αγοράς και της επαγγελματικής ζωής των ατόμων. Η πληρο-φορία και η γνώση διαδίδονται γρηγορότερα και επιδρούν στον τρόπο ορ-γάνωσης της εργασίας και της παραγωγής. Τα εργασιακά περιβάλλονταγίνονται περίπλοκα, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και ικανό-τητες και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορέσει να α-νταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας και να παρακολουθήσει μεεπιτυχία τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης.Η οικονομική κρίση επηρεάζει έμμεσα και άμεσα την κοινωνική συ-νοχή. Στον πυρήνα αυτών των αλλαγών βρίσκονται οι νέοι, οι οποίοι εί-ναι αντιμέτωποι με πολλαπλά προβλήματα, όπως η ανεργία, η υποαπα-σχόληση και η ετεραπασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat(2009), ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος. Υπό αυτές τις συνθήκες υ-ψηλής ανεργίας και χαμηλών μισθών, ζητούμενο είναι η τόνωση της αγο-ραστικής δύναμης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενδυνάμωσητου ανταγωνισμού, το οικονομικό επιχειρείν, η ενίσχυση της ρευστότη-τας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προστασία των δα-
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νειοληπτών και γενικότερα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ατό-μων και κυρίως των νέων.Είναι εμφανές ότι η οικονομία οφείλει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ε-πιχειρήσεων και ειδικότερα να ενισχύει τα άτομα, που διαθέτουν επιχειρη-ματικές δεξιότητες. Όλα τα παραπάνω θα είναι αποτελεσματικότερα, ανσυνδυαστεί η επιχειρηματικότητα με τις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο καιτην καινοτομία. Συνεπώς, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος α-ποτελεί κεντρική συνιστώσα για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονηςκοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, για τη βελτίωση της απασχόλησης καιτην καταπολέμηση της ανεργίας, αφού με τη χρήση κατάλληλων μηχανι-σμών είναι ικανό να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Οαυξανόμενος ρυθμός της επιχειρηματικότητας σημαίνει ταυτόχρονα μείω-ση της ανεργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε πολλές ευρω-παϊκές χώρες η δημιουργία των επιχειρήσεων συνέβαλλε στη δημιουργίανέων θέσεων εργασίας, αφού οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απο-τελούν το 99% και άνω του συνόλου των επιχειρήσεων και είναι οι  κυριό-τεροι συντελεστές της αλλαγής για την οικονομική ανάπτυξη (Gulli, 1998.Clark, 1999). Πέρα όμως από την εύρεση νέων θέσεων εργασίας, η επιχει-ρηματικότητα συμβάλλει ενεργά στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδή-ματος και στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό διαφαίνεται και από κάποιεςστατιστικές έρευνες, όπου επτά στους δέκα νέους στρέφονται στη δη-μιουργία επιχειρήσεων, διότι θεωρούν ότι προσφέρει οικονομική ασφά-λεια και σταθερότητα και ικανοποιεί τα προσωπικά τους οράματα (Ανα-γνωστάκη, 2000). Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επιχειρηματικότητα τωννέων αποτελεί λύση ανάγκης, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώ-ρας, όσο και για την εξασφάλιση βιοπορισμού των ατόμων.Οι κυβερνήσεις μέσα από τη δημιουργία προγραμμάτων, σε συνεργα-σία με τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλουν να ενθαρρύνουν και να ενι-σχύουν τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαφέρουν πολύ από άλλα προ-γράμματα κατά της φτώχειας, διότι με δυνητικά αποδοτικούς τρόπους κα-ταφέρνουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τον εαυτό τους (McKernanand Chen, 2005).Εκτός όμως από την κρατική παρέμβαση, θεσμοί, όπως η εκπαίδευσηκαι η οικογένεια αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του επιχειρηματι-κού πνεύματος στους νέους. Η επιβίωση σε ένα χώρο, που εκ των πραγ-μάτων κρίνεται αβέβαιος και επικίνδυνος, απαιτεί σωστή οργάνωση και



ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΥΣ. – ΒΙΚΗ Α. – ΜΠΑΛΑΣΑ ΑΙΚ.254
προετοιμασία. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αναλαμβάνει να προετοιμάσειτους νέους και να τους μεταβιβάσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώ-σεις, για την  είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος του έχει ιδιαίτε-ρη σημασία, διότι οι νέοι σε πολύ μικρή ηλικία, έχοντας ελάχιστη γνώσητου εαυτού τους και των κλίσεών τους, καλούνται να πάρουν αποφάσειςγια το μέλλον τους (Isaacson & Brown, 1999).  Στο σημείο αυτό, ο εκπαι-δευτικός μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλει να προσα-νατολίζει τα άτομα στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κα-τεύθυνσης.Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί για πολλές ευρωπαϊκέςχώρες τον καταλληλότερο θεσμό και μία οργανωμένη διαδικασία, η οποίακαθοδηγεί τους μαθητές, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούν,κρίνουν και ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους και βοηθά στην κατανόησητων ατομικών χαρακτηριστικών τους και στη συνειδητοποίηση των κλί-σεων και των ενδιαφερόντων τους (Δημητρόπουλος, 1994. Τζέπογλου.Kασσωτάκης, 1981). Πρόκειται για μία διαδικασία, που εξελίσσεται συνε-χώς και διαμέσου της οποίας το άτομο διαμορφώνει και ενσωματώνει, α-πορρίπτει ή μεταβάλλει τα επαγγελματικά του κριτήρια. Μέσα από τον ε-παγγελματικό προσανατολισμό μπορεί να καλλιεργηθεί στους νέους μίαθετική εικόνα για την επιχειρηματική δράση και τον ανταγωνισμό και νααναπτυχθεί μία επιχειρηματική συμπεριφορά.Η συμβολή της οικογένειας είναι εξίσου σημαντική στη διαμόρφωσητης επαγγελματικής επιλογής. Το επάγγελμα των γονέων, οι προσδοκίεςτους, οι εργασιακές συμπεριφορές που τυχαίνει να γνωρίζουν εξαιτίας τηςάμεσης εμπλοκής τους με την αγορά εργασίας, επηρεάζουν την επαγγελ-ματική κατεύθυνση των νέων. Παλαιότερα, πολλοί θεωρούσαν ως επαγ-γελματική αποκατάσταση την εύρεση μίας θέσης εργασίας, με κύρος, μεδυνατότητα κοινωνικής προσφοράς και δευτερευόντως  με επαγγελματικήεξασφάλιση (Φρειδερίκου, Φολερού-Τσερούλη 1991. Blasé J. & Blasé1996). Ωστόσο, μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, που χαρακτηρίζουντη νέα κοινωνία και τη νέα οικονομία, τα άτομα αναζητούν εργασία θέτο-ντας διαφορετικά κριτήρια, όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η εσωτερικήολοκλήρωση, η αυτοπραγμάτωση.Οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφάσεις είναι, όπως σημειώθηκεκαι παραπάνω, σημαντικότατες για τη σταδιοδρομία του ατόμου για πολ-λούς λόγους. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς μπορούν να συνοψιστούν στους ε-
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ξής: 1. Από την επαγγελματική απόφαση του μαθητή θα εξαρτηθεί κατάπόσο εξασφαλίζεται η μελλοντική απασχόληση, γιατί υπάρχουν πολλά ε-παγγέλματα στα οποία η απασχόληση είναι αβέβαιη (π.χ. ανεργία), ενώεμφανίζονται κάποια άλλα στη θέση τους. Υπάρχουν τομείς που η ανεργίαφτάνει σε υψηλά επίπεδα.2. Από την απόφαση αυτή θα εξαρτηθεί, κατά μεγάλο μέρος η επαγ-γελματική επιτυχία ή αποτυχία του ατόμου. Πολλοί παράγοντες συντελούνστην επαγγελματική επιτυχία. Ένας από αυτούς είναι η σωστή αξιοποίησητων ικανοτήτων του ατόμου. Αξιοποιώντας τις ικανότητές του το άτομοαυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του.3. Από την απόφαση θα καθοριστεί, ακόμη, αν το άτομο θα αγαπήσει ήθα μισήσει την εργασία του και ίσως την εργασία γενικότερα. Αν η επαγ-γελματική κατεύθυνση που το άτομο προτίμησε ν’ ακολουθήσει, δεν ται-ριάζει με τα ατομικά του χαρακτηριστικά, τις προσωπικές του φιλοδοξίες,τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, είναι μάλλον δύσκολο να δοκιμάσει ε-παγγελματική ικανοποίηση.4. Η επιλογή εκπαιδευτικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι στηνουσία επιλογή τρόπου ζωής. Ο τρόπος που θα ζήσει το άτομο, το κοινωνικότου περιβάλλον, οι οικονομικές απολαβές, το είδος οικογένειας που θα δη-μιουργήσει, πόσο συχνά θα μετακινείται, είναι όλα συνάρτηση αυτής τηςαπόφασης. Ακόμα και η ψυχική και φυσική του υγεία μπορεί να επηρεα-στούν αποφασιστικά.5. Όλες οι επιμέρους επιλογές των ατόμων έχουν αποφασιστική ε-πίδραση στον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό σύστημα θα χρησιμο-ποιήσει και θα αξιοποιήσει το εργατικό δυναμικό της χώρας. Επίσης, α-πό το σύνολο αυτών των αποφάσεων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος τοποσοστό ανεργίας, το ποσοστό υποαπασχόλησης και υπεραπασχόλη-σης. 6. Τέλος, από την απόφαση αυτή εξαρτάται το επίπεδο, στο οποίο κι-νείται το άτομο μέσα σε κάποια επαγγελματική κατεύθυνση ή μέσα σε κά-ποια «εσωτερική αγορά εργασίας», αν δηλαδή θα εξελίσσεται κατακόρυφαή απλώς θα κινείται οριζόντια.Ο τρόπος λήψης απόφασης από κάθε άτομο θεωρείται μια εντελώςπροσωπική του υπόθεση (Κωστάκος 1983, Δημητρόπουλος 1982 και1984). Είναι όμως φανερό, ότι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης δεν
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περιορίζονται μόνο στο ίδιο το άτομο. Αφορούν την κοινωνία, την οργά-νωσή της, διάφορους τομείς της ζωής και κυριότερα τον τομέα της οικο-νομίας.Οι νέοι, ενώ φαίνεται να επιθυμούν το δρόμο της επιχειρηματικότη-τας, στην πραγματικότητα, όπως πολλές έρευνες δείχνουν,  δεν επιχειρούν,διότι εμφανίζονται δύσπιστοι προς τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες,το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δυσκολία δανεισμού και τηνέλλειψη κεφαλαίων. Για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης είναι α-παραίτητη η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργειακουλτούρας, ώστε να αναδυθούν επιχειρηματίες δυναμικοί και πρωτοπο-ριακοί. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της φορολογίας, η δη-μιουργία κινήτρων και η εξασφάλιση των κατάλληλων κεφαλαίων, είναιμερικά μόνο μέτρα που μπορούν να συνδράμουν στο εγχείρημα αυτό. Σύμ-φωνα με την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανταγωνιστικότητα(2006), η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος δεν αφορά μόνο στηδημιουργία επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την αναγνώριση του κοι-νωνικού και ιδιωτικού οφέλους. Το επιχειρηματικό πνεύμα διακρίνεται σετέσσερις κατηγορίες: το εταιρικό, το κοινωνικό, το δημόσιο και το ανεξάρ-τητο.Ως επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα ως επιχειρηματικό-τητα ορίζεται ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αφορούν στηνοργάνωση, στη διοίκηση, στη δημιουργία και στο σχεδιασμό μίας επιχεί-ρησης (Βενιοπούλου & Ζαννή-Τελιοπούλου, 1999. GEM, 2004). Πιο συγκε-κριμένα, η έννοια της επιχειρηματικότητας δεν αναφέρεται απλά στοντρόπο οργάνωσης και σχεδίασης μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας,αλλά σε ένα συνδυασμό αυτών με τις νέες τεχνολογίες, την ψυχολογία καιτη διοίκηση. Πρόκειται δηλαδή για την ανάληψη οικονομικών, κοινωνικών,ψυχολογικών και οικονομικών κινδύνων, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτό-μων δραστηριοτήτων. Είναι μία έννοια πολυδιάστατη και όχι τόσο αφηρη-μένη και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα άτομα που είναι διατεθειμένα ναδιακινδυνεύσουν την προσωπική τους επιτυχία μέσα από την ανάπτυξηκαι τη λειτουργία μίας επιχειρηματικής δράσης. Είναι η διαδικασία μέσωτης οποίας δημιουργείται κάτι καινούριο που διαθέτει αξία, υλική και άυ-λη, με την ορθολογική χρήση του χώρου, του χρόνου, των πόρων και τωνιδεών (Stevensοn & Jarilo, 1986). Αναφέρεται δηλαδή στην ικανότητα τουκάθε ατόμου να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να διαχει-
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ρίζεται τους αναγκαίους πόρους, ώστε να πετύχει κάποιο οικονομικό όφε-λος. Επομένως, ως κεντρική συνιστώσα της επιχειρηματικότητας θεωρεί-ται η  ανακάλυψη και η αντίληψη των ευκαιριών  και ο έλεγχος των πόρων(Kizner, 1973. Stevenson, Roberts & Grousbeck, 1985).Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ως πυρήνα το ίδιο το άτομο καιτην προσωπικότητά του, χωρίς όμως να αποκλείεται η έμμεση επίδρασητου περιβάλλοντός του. Συνδυάζεται με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλ-λον, δηλαδή με τις ανάγκες της αγοράς, το προφίλ των ατόμων που ανα-λαμβάνουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και με την ύπαρξηευκαιριών προς αυτή την κατεύθυνση.Η επιλογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η συσχέτιση τηςπροσωπικότητας του ατόμου με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του.Βασίζεται στη σύνθεση των προσωπικών ενδιαφερόντων, των παρεχόμε-νων δυνατοτήτων και το χρόνο εμφάνισης των ευκαιριών. Είναι φανερό ό-τι οι επιχειρήσεις αναζητούν ευελιξία και εξειδίκευση, ενώ ταυτόχρονα α-παιτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων και εσωτερικών χαρακτηριστικών, ώστενα επιτευχθεί μεγιστοποίηση του κέρδους, μείωση της ζημίας και αντιμε-τώπιση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το προφίλ του επιχειρηματίαΟι περισσότεροι θεωρητικοί συνδέουν τον επιχειρηματία με δραστη-ριότητες και ρόλους, που χαρακτηρίζουν το οικονομικό σύστημα (Schum-peter, 1934), ή τις εταιρείες (Penrose, 1959). Η επιχειρηματικότητα όμωςείναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πολλαπλούς τομείς και δενπρέπει να ερμηνεύεται με αποκλειστικό γνώμονα την οικονομική παράμε-τρο (Bryat and Julien, 2000).Η ύπαρξη επιχειρηματικής προσωπικότητας καθορίζεται από αντικει-μενικά, αλλά και υποκειμενικά κριτήρια (Barley, 1989). Σύμφωνα με ταδεύτερα, τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ύπαρξη ή μη επιχει-ρηματικού πνεύματος συνδέονται με ψυχολογικούς παράγοντες, με αντι-λήψεις των ατόμων, με τα κίνητρα που διαθέτουν, καθώς και με τις στά-σεις και τη συμπεριφορά απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα(Gartner, 1989). Για παράδειγμα, η ικανότητα εσωτερικού ελέγχου και οβαθμός ελέγχου των καταστάσεων της καθημερινότητας συσχετίζονται με
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την ικανότητα του ατόμου να χειριστεί και να οργανώσει- σύμφωνα με ταευρήματα- μία επιχείρηση (Ghen, Greene and Grik, 1928), δεδομένου ότι οιεπιχειρηματίες διαθέτουν υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου και αυτο-πειθαρχίας. Σύμφωνα με την Έκθεση του Global Entrepreneurship Monitor(GEM) (2006. 2007), το 20% των νέων δήλωσε ότι η ανάγκη αποτελεί α-ποκλειστικό κίνητρο για επιχειρηματικότητα, ποσοστό που μειώθηκε στο13% το 2007. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι νέοι στην Ελλά-δα αποβλέπουν στην αύξηση του προσωπικού εισοδήματος και όχι στηναπόκτηση εργασιακής ανεξαρτησίας.Σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια, η επιχειρηματική δραστηριό-τητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως είναι οι διακριβωμένες ικανότη-τες και δεξιότητες των ατόμων, αλλά και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες,που επιδρούν καταλυτικά στο μηχανισμό επιλογής επαγγέλματος (Aldrich,1999. Caroll and Masakowski, 1987).Σύμφωνα με τη θεωρία του Holland (1985), η συμπεριφορά και οι επι-λογές του ατόμου είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του περιβάλλο-ντος και της προσωπικότητάς του. Η θεωρία αυτή διακρίνει έξι τύπουςπροσωπικότητας: Ρεαλιστικός, Ερευνητικός - Διανοητικός, Κοινωνικός,Συμβατικός, Επιχειρηματικός και Καλλιτεχνικός, που τους κατατάσσει σεσυγκεκριμένο περιβάλλον, τέτοιο που να επιτρέπει στο άτομο να εκφράσειαξίες, στάσεις και να αναλάβει ικανοποιητικούς ρόλους.Για τη βαθύτερη κατανόηση του προφίλ του επιχειρηματία απαιτείταιη μελέτη του τρόπου που το άτομο διαχειρίζεται, κατασκευάζει και δια-μορφώνει μία επιχειρηματική ταυτότητα (Ashforth, 2001). Ο όρος αυτόςαναφέρεται σε ένα συνδυασμό ρόλων και χαρακτηριστικών, που αλλάζουνμε την πάροδο του χρόνου, και στις αντίστοιχες συνθήκες, που επικρατούν(Chen, Greene and Grik, 1928). Τα προσωπικά γνωρίσματα του ατόμου,συνήθως, θεωρούνται αρκετά για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικούρόλου. Η κοινωνικότητα, η προσαρμοστικότητα, η αντοχή σε αγχωτικέςκαταστάσεις, η αυτοπεποίθηση και η εφευρετικότητα αποτελούν κάποιααπό τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, για να αναπτυχθεί το επιχειρηματι-κό πνεύμα.Είναι πρόδηλο ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει την απαιτού-μενη ευελιξία, ώστε να ανταπεξέρχεται στις συνθήκες ρίσκου και αβεβαιό-τητας, που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση. Εξάλλου, ως επιχειρηματίας ο-ρίζεται το άτομο εκείνο που είναι πρόθυμο να αναλάβει ρίσκο (Brockhans,
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1982) και είναι ικανό να συνδυάσει μεθόδους, μέσα, εργασία, κεφάλαια καιτεχνικές, για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και να καλύψει ανάγκες(Tyson, Petrin & Rogers, 1994. Hisrich, 1990). Η ικανότητα οργάνωσης καιδιαχείρισης του χρόνου, του χώρου και γενικότερα των αναγκαίων πόρων(μηχανήματα, τεχνολογία, πρώτες ύλες) ενισχύουν τον επιχειρηματία καιδιευκολύνουν τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Σύμφωνα με τον Keynes (1936), επιχειρηματίας είναι το άτομο εκείνοπου είναι ικανό να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε μία εταιρεία, να οργα-νώνει και να υποθέτει τους κινδύνους. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων ε-νισχύει τη μεγιστοποίηση του κέρδους, την αποφυγή ζημίας και τη δη-μιουργική επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Kirzner (1973), ο επι-χειρηματίας οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε να εκμεταλλεύεταικάθε ευκαιρία συναλλαγής, που προκύπτει. Κατά τον Schumpeter, η καινο-τομία και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα συστατικά χαρακτηριστικάενός επιχειρηματία (Deakins, & Freel, 2007). Άλλωστε, σύμφωνα και μεάλλους θεωρητικούς, η καινοτομία και η αναγνώριση ευκαιριών είναι ηουσία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς (Ireland, Hitt, & Sirmon, 2003).Σύμφωνα με τους Hirsch και Peters (1992), τα βασικά χαρακτηριστι-κά ενός επιχειρηματία είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάληψη ρίσκουκαι κινδύνων και η ανταμοιβή. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν η υπευθυ-νότητα, η δημιουργικότητα, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ικανότηταοργάνωσης και διαχείρισης, η αυτοπεποίθηση, η εφαρμογή καινοτομιών(Σιδηροπούλου και Δημακάκου, 2001. Masters & Meier, 1988. Kilby, 1971.Carland, et. al., 1984. Carland J.C., & Carland J.W, 2004), ο εσωτερικός έλεγ-χος (Begley and Boyd, 1987. Hansemark, O.C, 1998) και η ανθεκτικότηταστην πίεση (Kuehl & Lamping, 1990).Σύμφωνα με άλλους θεωρητικούς (Cohen and Musson, 2000), τα βα-σικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηματία είναι η και-νοτομία, η εμμονή, ο δυναμισμός, η αυτονομία, ο ατομικισμός και η διάθεσηγια διακύβευση. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας οφείλει να έχει ηγετικήπροσωπικότητα, αλλά συγχρόνως να είναι επικοινωνιακός. Οι επαφές μετους άλλους ανθρώπους, η δικτύωση, η συνεργασία, η ικανότητα διαπραγ-μάτευσης συμβάλλουν στην επιτυχία της επιχείρησης (Byers, T. Kist, H. &Sutton, R. 1997). Οι κοινωνικές δεξιότητες του επιχειρηματία, σε συνδυα-σμό και με τη δημιουργικότητα, το πάθος για εργασία, την εργατικότητα,την τύχη, την αφοσίωση σε αυτό που κάνει και την επιθυμία που διακρίνει
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όλους, όσοι επιθυμούν να επιτύχουν σε οποιονδήποτε τομέα, συντελούνστο πρότυπο του ιδανικού επιχειρηματία (Barringer & Ireland, 2008). Κά-ποιοι θεωρητικοί προσθέτουν τη συναισθηματική σταθερότητα, την επι-θετικότητα και την αντικειμενικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά. Η αντί-ληψη για την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που διαμορφώ-νουν την ταυτότητα του επιχειρηματία, λειτουργούν πολλές φορές στερε-οτυπικά (Burke and Tulley, 1977).Oι κοινωνιολογικές θεωρίες συνδέουν την επιλογή του επαγγέλματοςμε παράγοντες, που βρίσκονται έξω από το άτομο. Αυτοί σχετίζονται άμε-σα ή έμμεσα με το περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες, τις οικονομικέςδυνατότητες, την προσφορά εργασίας, τη συγκυρία, καθώς και τα οικονο-μικά οφέλη (Βάμβουκας 1977. Δημητρόπουλος 1994).  Πολλές είναι οι έ-ρευνες, που έχουν αναδείξει τη σημασία του κοινωνικού, πολιτικού και οι-κονομικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία των επιχειρήσεων εξαρτάται απόπολλαπλούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι συνθήκες της αγοράςεργασίας, η διαθεσιμότητα των πόρων, η δυνατότητα πρόσβασης στηνπληροφορία και τη γνώση και η ευρύτερη στάση της κοινωνίας.Ο φόβος της επιχειρηματικής αποτυχίας και οι κοινωνικές της επι-πτώσεις απωθούν τους νέους. Άλλωστε, η επιχειρηματική ταυτότητα απο-τελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και έχει τις ρίζες της στη βαθύτερηκοινωνική δομή (Gecas, 1982). Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η σπου-δαιότητα μιας προηγούμενης εμπειρίας και κατάρτισης του νέου(Mazzarol, Volery, Doss, & Thein, 1999). Η επιχειρηματικότητα αποτελείμία κυκλική διαδικασία, όπου τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμουαλληλεπιδρούν τόσο με τα κίνητρα, όσο και με τον κοινωνικό τους περίγυ-ρο.

Έρευνα για την επιχειρηματικότητα των φοιτητών
Σκοπός της έρευναςΣκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν και να μελετη-θούν οι αντιλήψεις των φοιτητών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με κάποια στοιχεία της προσω-πικότητας, που προσδιορίζουν και καθορίζουν την επιλογή των ατόμων να
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ακολουθήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Μεθοδολογία
ΔείγμαΤο δείγμα της παρούσας έρευνας απαρτίστηκε από 890 άτομα. Απόαυτά, οι 407 (45,7%) είναι άνδρες και οι 483 (54,3%) είναι γυναίκες. Το η-λικιακό εύρος κυμαίνεται από 17 έως 45 ετών, με τη μεγαλύτερη συχνότη-τα να παρουσιάζεται στην ηλικία των 21 ετών (19,9%), ακολουθεί η ηλικίατων 20 ετών (18,5%) και η ηλικία των 22 ετών (18,2%). Οι περισσότεροιαπό τους ερωτώμενους είναι άγαμοι (92,2%), ενώ το 3,6% δήλωσε ότι εί-ναι αρραβωνιασμένοι και το 2,4% είναι έγγαμοι.Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η απουσία επιχειρηματικής κουλ-τούρας στους Έλληνες φοιτητές: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65,5%)όχι μόνο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τις επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον έναμεγάλο ποσοστό αυτών (38,3%) δεν γνωρίζει αν θα ήθελε να εμπλακείστην ίδρυση μίας επιχείρησης. Αντίθετα, όσοι από τους φοιτητές είχαν επι-χειρηματική εμπειρία, είχαν θετικότερες στάσεις, όσον αφορά στο ενδεχό-μενο να ασχοληθούν μελλοντικά με αυτές (32%). Το είδος αυτό της αυτο-απασχόλησης παρουσιάζεται ως λύση ύστατης ανάγκης για το 21,2%, ενώτο 26,9% δεν θα σχεδίαζε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση.Το 73,5% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να εργαστεί σε κά-ποια οικογενειακή/συγγενική επιχείρηση, ενώ το 25,8% ήταν θετικό σεμία τέτοια προοπτική. Το δέλεαρ της ασφάλειας του δημοσίου τομέα απόπολύ νωρίς προσελκύει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Αναλυτικό-τερα, το 59,9% αυτών δηλώνει εμφατικά ότι προτιμά την αποκατάστασητου δημοσίου τομέα, φοβούμενοι την ανάληψη ρίσκου και την αβεβαιότη-τα που “ευαγγελίζεται” η παγκοσμιοποιημένη αγορά. Δεδομένου όμως, ότισε μια κοινωνία χωρίς διακριτές σταθερές και σημεία αναφοράς, που ακό-μα και το κράτος έχει καταλύσει τον προνοιακό του χαρακτήρα και συ-στηματικά επιλέγει περισσότερο ελεύθερες σχέσεις εργασίας, ένα 40,1%των φοιτητών αμφιβάλλει για την πολυπρόβλητη ασφάλεια του δημοσίου.Φαίνεται ότι οι φοιτητές διατηρούν ανέγγιχτα την ακεραιότητά τους, δη-λώνοντας σε ποσοστό 42,9% ότι η εκμετάλλευση του συνανθρώπου δεν ο-
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δηγεί ανεμπόδιστα στην επιτυχία. Αντίθετα, ένα 19,5% ακραιφνώς δια-φωνεί με κάτι τέτοιο.Το δείγμα περιγράφεται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα:Πίνακας 1.1.

Ανεξάρτητη μεταβλητή Επίπεδα μεταβλητών  ΠοσοστάΆρρεν 45,7Φύλο Θήλυ 54,3Άγαμος 92,2Έγγαμος 2,4Αρραβωνιασμένος 3,6Οικογενειακή κατάσταση Σε διάσταση 0,1Ναι 26,9Όχι 65,5Ασχολείστε  τώρα ή κατά τον παρελθόνέχετε  ασχοληθεί με επιχειρήσεις Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 7,4Ναι 25,9Όχι 73,6Κάποιοι  συγγενείς μου διαθέτουν δική τους επιχείρηση με την οποία σκοπεύω να α-σχοληθώ Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 0,2Ναι 32Όχι 29,4Σκοπεύετε σε κάποια φάση της ζωήςσας να ανοίξετε δική σας επιχείρηση Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 38,3Διαφωνώ απόλυτα 10,0Διαφωνώ 13,9Διαφωνώ εν μέρει 16,2Συμφωνώ εν μέρει 31,6Συμφωνώ 17,1
Θα  ήθε-λα να απασχοληθώ στο δημόσιο,  για-τί μόνο αυτό προσφέρει  σιγουριά  Συμφωνώ απόλυτα 11,2Διαφωνώ απόλυτα 11,8Διαφωνώ 24,4Διαφωνώ εν μέρει 20,7Συμφωνώ εν μέρει 22,0Συμφωνώ 14,2

Το  να ανοίξω δική μου επιχείρηση  α-ποτελεί για μένα ύστατη λύση  ανάγκης 
Συμφωνώ απόλυτα 7
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Διαφωνώ απόλυτα 21,2Διαφωνώ 21,7Διαφωνώ εν μέρει 18,7Συμφωνώ εν μέρει 19Συμφωνώ 11,7

Για να γίνει κάποιος επιτυχημένος  επι-χειρηματίας πρέπει να μπορεί να εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους του Συμφωνώ απόλυτα 7,8
Μέσα συλλογής δεδομένωνΓια την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτημα-τολόγιο, που αφορά την επιχειρηματικότητα. Συνολικά περιλαμβάνει 71 ε-ρωτήσεις. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε βασικά δημογραφικά χαρακτηρι-στικά, όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής και το μορφωτικό επίπε-δο. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη διάθεση για επι-χειρηματικότητα, όπως η ενασχόληση με επιχειρήσεις κατά το παρελθόν, ηεπιθυμία εργασίας με επιχειρηματικές προοπτικές,.Ακολουθεί μία σειρά ερωτήσεων, που αναφέρεται σε χαρακτηριστικάτης προσωπικότητας των ατόμων, που έμμεσα και άμεσα επηρεάζουν τιςεπαγγελματικές τους επιλογές. Η επιλογή των ατόμων να ασχοληθούν ή ό-χι με την επιχειρηματική δραστηριότητα συνάδει με ικανότητες, δεξιότητεςκαι χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτέςακολουθούν μία εξαβάθμια κλίμακα συμφωνίας – διαφωνίας, ως:1- Διαφωνώ απόλυτα2– Διαφωνώ3- Διαφωνώ εν μέρει4- Συμφωνώ εν μέρει5- Συμφωνώ6- Συμφωνώ απόλυταΗ ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15. Τα μοντέλα πουχρησιμοποιήθηκαν είναι η ανάλυση συχνοτήτων και η ανάλυση παραγό-ντων. Από την παραγοντική ανάλυση των 60 ερωτήσεων αναδείχθηκαν οιακόλουθοι παράγοντες: α) Οργάνωση και Συνέπεια, β) Καινοτομία καιΔιεκδικητικότητα, γ) Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός δ) Δημιουργικότητακαι Ευελιξία, ε) Εφευρετικότητα και Επιμονή και στ) Κοινωνικότητα.
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Ανάλυση δεδομένωνΑρχικά, χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση για τηνεξακρίβωση και την επικύρωση της δομής των ερωτήσεων και τη μείωσητους πλήθους τους. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα έχουν ικανοποιη-τικές ενδογενείς συσχετίσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μέτροKaiser- Mayer- Olkin (Κ.Μ.Ο.) και ο έλεγχος σφαιρικότητας Bartlett (Β.Τ.S.).Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με την ανάλυση κύριων συνιστωσών. Τοκριτήριο επιλογής συνίσταται στον τρόπο μεταβολής της κλίσης (ScreenPlot), σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των απαιτούμενων παραγόντωνείναι αυτός, μετά τον οποίο υπάρχει τάση ευθυγράμμισης της γραμμής πουενώνει τις τιμές των χαρακτηριστικών τιμών του αρχικού πίνακα των κύ-ριων συνιστωσών. Η περιστροφή των αξόνων των παραγόντων έγινε μεVarimax rotation.Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε έξι παράγοντες, που αναφέρονταιστα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών και σχετίζονταιμε την επιχειρηματική δραστηριοποίηση (Διάγραμμα 1.) Οι έξι αυτοί πα-ράγοντες αιτιολογούν το 44,9% της συνολικής διασποράς των χαρακτηρι-στικών των φοιτητών.Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν χρη-σιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s a, όπου η τιμή του δείκτη είναι τουλά-χιστον 0,7 (α= 0,934). Για τη βελτίωση των τιμών του δείκτη a απομα-κρύνθηκαν οι ερωτήσεις, που δεν αποτελούσαν μέρος μιας αξιόπιστης κλί-μακας.Ο δείκτης Κ.Μ.Ο είναι 0,929, το οποίο δηλώνει ότι τα δεδομένα είναικατάλληλα για παραγοντική ανάλυση, ενώ το B.T.S.είναι 20080, 305, μεdf=1770 και  p=0.00.Με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών, όπως προέκυψε από την πα-ραγοντική ανάλυση, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 26,5% της συνο-λικής διασποράς και συμμετέχουν στο σχηματισμό του δεκαπέντε μετα-βλητές. Ο πρώτος παράγοντας, που εκμαιεύτηκε, θα μπορούσε να ονομα-στεί “Οργάνωση και Συνέπεια” και αποτελείται από τις εξής μεταβλητές:συνέπεια σε προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα, υπευθυνότητα, συνέπειαστις υποχρεώσεις, οργανωτικότητα, σκληρή εργασία για την επίτευξη στό-χων, συγκέντρωση στο στόχο, προσεκτικός σχεδιασμός κινήσεων, που α-φορούν στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη,  μάθηση και εκμετάλ-
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Διάγραμμα 1.1. Διάγραμμα ιδιοτιμών Eigenvalue

λευση κάθε νέας πληροφορίας που ωφελεί, προνοητικότητα, επιζήτηση α-σφάλειας και σταθερότητας στη ζωή (τους), συνεργατικότητα, θυσίες γιατην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, ικανότητα να κερδίζουν εμπιστο-σύνη, γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών και στέρηση μέσων για την πραγ-ματοποίηση των ενδιαφερόντων τους.Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 5,7 % της συνολικής διασποράςκαι αποτελείται από δώδεκα μεταβλητές. Ο παράγοντας αυτός θα μπο-ρούσε να ονομαστεί “Καινοτομία και Διεκδικητικότητα”. Οι μεταβλητές πουσυμμετέχουν στο σχηματισμό αυτού του παράγοντα είναι: η ανταγωνιστι-κότητα, η διεκδικητικότητα, η άσκηση επιρροής στους ανθρώπους, η ικα-νότητα εύρεσης τρόπων για την πραγματοποίηση αδύνατων πραγμάτων,η επίτευξη στόχων με πλάγιους τρόπους, αν δεν γίνεται διά της ευθείας ο-δού, η πρωτοτυπία ιδεών, οι φιλοδοξίες, η αξιοποίηση των κοινωνικών ε-παφών για επίτευξη στόχου, η διορατικότητα, η εκμετάλλευση ευκαιριώνπου παρουσιάζονται, η άσκηση ελέγχου στα γεγονότα της ζωής τους και ηενασχόληση με εργασίες που αφορούν σε προμήθειες, παροχή υπηρεσιών,διαχείριση εμπορευμάτων και λογιστικά. Ο τρίτος παράγοντας ερμηνεύει το 3,5% της συνολικής διασποράς,
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συμμετέχουν δε στο σχηματισμό του έντεκα μεταβλητές. Ο παράγονταςαυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός”. Οι με-ταβλητές που τον απαρτίζουν είναι: η αντιμετώπιση δύσκολων καταστά-σεων με ψυχραιμία, η ανάκτηση δυνάμεων μετά από ατυχίες, η αισιοδοξία,η λήψη αποφάσεων με βάση το ένστικτο, η ροπή και ευχαρίστηση από τιςαλλαγές, η εμπιστοσύνη και η σιγουριά στον εαυτό τους, ο έλεγχος των γε-γονότων της ζωής και των λαθών τους, η αντιμετώπιση προβλημάτων ωςπροκλήσεων, καθώς και η απουσία εύκολης απογοήτευσης. Ο τέταρτος παράγοντας ερμηνεύει το 3,4% της συνολικής διασποράς.Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Δημιουργικότητα και Ευ-
ελιξία ”. Αποτελείται από έξι μεταβλητές: τη δημιουργικότητα, την ευελιξία,την πρωτοτυπία ιδεών, την αντίληψη ευκαιριών, που παρουσιάζονται στηζωή, τη λήψη αποφάσεων με ρίσκο και την επίτευξη στόχων χωρίς τη βοή-θεια άλλων.Ο πέμπτος παράγοντας ερμηνεύει το 2,9%  της συνολικής διασποράςκαι περιλαμβάνει έξι μεταβλητές: την επιμονή, το θυμό, όταν αμφισβητεί-ται η ικανότητά τους, την εύκολη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη νέααρχή μετά από αποτυχία, είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, κάνουν πράγματα μεδικό τους τρόπο και θυσιάζουν πράγματα για την επίτευξη μακροπρόθε-σμων ανταμοιβών. Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί“Εφευρετικότητα και Επιμονή ”.Τέλος, ο έκτος παράγοντας ερμηνεύει το 2,77% της συνολικής δια-σποράς και σχηματίζεται από τρεις μεταβλητές: την εξωστρέφεια, την κα-λή επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους και τις επικοινωνιακές δεξιό-τητες. Ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “Κοινωνικότητα ”.Πίνακας 1.2 Κατανομή παραγόντων

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡ-ΤΙ-ΣΕΙΣ1. Οργάνωση και Συνέπεια  1.1 Συνέπεια στις υποχρεώσεις .7441.2 Χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα .7211.3 Χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα .712
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1.4 Χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα .6341.5 Επιζητούν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή τους .6211.6 Συγκέντρωση στο στόχο .5981.7 Σκληρή εργασία για την επίτευξη στόχων .5681.8 Μάθηση και εκμετάλλευση κάθε νέας πληροφορίας που ωφελεί .5381.9 Προσεκτικός σχεδιασμός κινήσεων που αφορούν στην προσωπική καιεπαγγελματική εξέλιξη .511

1.10 Στέρηση πραγμάτων για την πραγματοποίηση των ενδιαφερόντων .4691.11 Προνοητικότητα .4531.12 Συνεργατικότητα .4251.13 Ικανότητα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων .3681.14 Κατά κάποιο τρόπο δεν μένουν ποτέ χωρίς χρήματα .3451.15 Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών .303
2 Καινοτομία και Διεκδικητικότητα2.1 Ανταγωνιστικότητα .6492.2 Διεκδικητικότητα .6022.3 Άσκηση επιρροής στους ανθρώπους .5862.4 Εύρεση τρόπων για την πραγματοποίηση αδύνατων πραγμάτων .5522.5 Επίτευξη στόχων, αν δεν μπορούν δια της ευθείας οδού, με ανακάλυψηπλάγιων τρόπων .551

2.6 Πρωτοτυπία ιδεών .4912.7 Φιλοδοξίες .4582.8 Αξιοποίηση κοινωνικών επαφών για την επίτευξη στόχων .4192.9 Ενασχόληση με εργασίες που αφορούν σε προμήθειες, παροχή υπηρε-σιών, διακίνηση εμπορευμάτων και λογιστικά .404
2.10 Διορατικότητα .3652.11 Εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάζονται .3642.12 Θεωρούν ότι ασκούν έλεγχο στα γεγονότα της ζωής τους .338

3 Αυτοπεποίθηση  και δυναμισμός3.1 Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με ψυχραιμία .6513.2 Χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία .6003.3 Απογοήτευση .5833.4 Ανάκτηση δυνάμεων μετά από ατυχίες .5763.5 Σιγουριά για τον εαυτό .5713.6 Αντιμετώπιση προβλημάτων ως προκλήσεις .515
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3.7 Έλεγχος λαθών και μάθηση από αυτά .4383.8 Θεωρούν ότι έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους .4073.9 Λήψη αποφάσεων με βάση το ένστικτο .3563.10 Χαρακτηρίζονται από αρέσκεια στις αλλαγές .347

4. Δημιουργικότητα και Ευελιξία4.1 Σε γενικές γραμμές πιστεύουν ότι έχουν πρωτότυπες ιδέες .6844.2 Ευελιξία .6824.3 Θεωρούν ότι είναι δημιουργικοί άνθρωποι .6104.4 Αντίληψη ευκαιριών που παρουσιάζονται στη ζωή .5334.5 Συχνά παίρνουν αποφάσεις που εμπεριέχουν ρίσκο .4844.6 Επίτευξη στόχων χωρίς τη βοήθεια των άλλων .398
5 Εφευρετικότητα και Επιμονή5.1 Συνηθίζουν να κάνουν πράγματα με το δικό τους τρόπο .6015.2 Χαρακτηρίζονται από επιμονή .5825.3 Ανοιχτοί σε νέες ιδέες .5295.4 Εύκολη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και δεδομένα .4805.5 Θυμώνουν όταν κάποιος αμφισβητεί τις ικανότητές τους .4755.6 Θυσίες για την επίτευξη μακροπρόθεσμων ανταμοιβών .4135.7 Κάνουν νέα αρχή μετά από κάποια αποτυχία .405
6 Κοινωνικότητα6.1 Χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια .5846.2 Καλή επικοινωνία με τους συνανθρώπους .5826.3 Θεωρούν ότι έχουν καλές επικοινωνιακές ικανότητες .558

ΣυμπεράσματαΣκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτυχθεί μια κλίμακα μέ-τρησης της επιχειρηματικής  διάθεσης των νέων, η οποία να δίνει έμφασηστα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μελλοντικού επιχειρηματία. Όπως προαναφέρθηκε, το οικονομικό, θεσμικό και κοινω-νικό κλίμα , που επικρατεί στην Ελλάδα, δεν ευνοεί την ανάπτυξη της επι-χειρηματικής κουλτούρας και τα προγράμματα σπουδών των οικονομικώντμημάτων, ακόμα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν έχουν προς το παρόνδώσει έμφαση σε αυτήν την κατεύθυνση. Η ανάδειξη και η έρευνα για τους
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ψυχολογικούς παράγοντες, που ενισχύουν τη στροφή προς τον δυναμικόαυτόν τομέα της οικονομίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, γιατί τα πορί-σματα μπορούν να ενσωματωθούν στο σχολικό επαγγελματικό προσανα-τολισμό και να αποτελέσουν εφαλτήριο για την αποδέσμευση των νέων α-πό τη φενάκη της ασφάλειας του δημοσίου τομέα και την αποτελμάτωση,που συνεπάγονται οι επαχθείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.Παράλληλα, η εκπαίδευση των φοιτητών σε όλες τις μορφές της επι-χειρηματικότητας μπορεί να προσδώσει νέα ώθηση στην επιβαρυμένη ελ-ληνική οικονομία και να απαγκιστρώσει τους νέους από ψευδο-διλήμματα,που ταλανίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη από τις δεκαετίες του 1950και 1960. Θεωρούμε ότι η χρήση του παρόντος ερωτηματολογίου από ταΓραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων μπορεί να αναγάγει το ρόλοτους σε αποτελεσματικούς φορείς αρωγής στη λήψη επαγγελματικής α-πόφασης των φοιτητών, άσχετα από το αρχικό γνωστικό αντικείμενο, ε-πειδή, όπως καταδείχτηκε, η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα συμφυρμόψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, που είναι αδύνατο να συνδυα-στούν εποικοδομητικά, εάν δεν αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συ-στηματικής έρευνας.
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