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Περίληψη 
 
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί η στάση του κοινού απέναντι στην κρατική πολιτική 

σχετικά µε την πρόνοια. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο των Ahmed και Jackson (1979) 

οι οποίοι ανέπτυξαν την κλίµακα “αποδοχής της πρόνοιας”. Σε αυτήν προστέθηκε η διάσταση της 

εργασιακής ικανοποίησης και της ικανοποίησης από τη ζωή συνολικά, των οποίων οι µετρήσεις θα 

συσχετιστούν µε τις µετρήσεις από το αρχικό ερωτηµατολόγιο. 

Οι ερευνητικές και διερευνητικές υποθέσεις αυτής της µελέτης αφορούσαν τη γενικότερη 

αποδοχή της κρατικής πρόνοιας από το κοινό και παράλληλα µε τη βοήθεια των 5 υποκλιµάκων 

διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ “ανεξαρτητοποίησης από την πολιτεία” (independence from 

government), “ηθική της πρόνοιας” (morality of welfare), “φροντίδα αναξιοπαθούντων” 

(nurturance) “ηθική της εργασίας” (work ethic) και “αλτρουισµός” (altruism) όπως 

περιγράφονται στο αρχικό ερωτηµατολόγιο των Ahmed και Jackson (1979), καθώς και η σχέση 

τους µε το βαθµό εργασιακής ικανοποίησης και συνολικής προσωπικής αναφερόµενης 

ευηµέριας. 

Έγινε ταξινόµηση, ανάλυση και συσχέτιση  δεδοµένων στηριζόµενη και σε δηµογραφικές 

µεταβλητές όπως ηλικία, φύλο, κατάσταση έγγαµου βίου, εισόδηµα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας. συνολικά και σε επιβεβαίωση και των αποτελεσµάτων της 

αρχικής έρευνας των Ahmed και Jackson (1979) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των διαφορετικών οµάδων του δείγµατος. δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

σχέση µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και “αποδοχή της πρόνοιας” όπως και µεταξύ συνολικής 

ικανοποίησης από τη ζωή και “αποδοχή της πρόνοιας”. Συνολικά τα αποτελέσµατα 

υποστηρίζουν ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί στην 

“αποδοχή της πρόνοιας”.  
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1. Εισαγωγή 
 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί η στάση του κοινού απέναντι στην 

κρατική πολιτική σχετικά µε την πρόνοια. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο 

των Ahmed και Jackson (1979) οι οποίοι ανέπτυξαν την κλίµακα “αποδοχής της πρόνοιας”. 

Σε αυτήν προστέθηκε η διάσταση της εργασιακής ικανοποίησης και της ικανοποίησης από τη 

ζωή συνολικά, των οποίων οι µετρήσεις θα συσχετιστούν µε τις µετρήσεις από το αρχικό 

ερωτηµατολόγιο. 

 

Το κοινωνικό κράτος 

Με την κινητοποίηση γύρω από το ασφαλιστικό ήρθε πάλι στην επικαιρότητα ένα 

πρόβληµα που εδώ και δεκαετίες απασχολεί όχι µόνο τις πολιτικές ηγεσίες αλλά και όλους 

τους σκεπτόµενους πολίτες. Αυτό είναι το πρόβληµα των ορίων του κράτους πρόνοιας στις 

ανεπτυγµένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι το κοινωνικό κράτος, 

όπως λειτουργεί σήµερα, αδυνατεί να παράσχει στους πολίτες τις υπηρεσίες που οι τελευταίοι 

απαιτούν από αυτό. Η ζήτηση µε άλλα λόγια για ποιοτικού χαρακτήρα κοινωνικές υπηρεσίες 

ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά. Παίρνοντας την υγεία ως παράδειγµα, στις ανεπτυγµένες 

χώρες η ραγδαία γήρανση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη πολυδάπανων 

ιατρικών τεχνολογιών κάνει κυριολεκτικά αδύνατη τη διαιώνιση ενός συστήµατος που έχει 

σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Tο πρόβληµα της αδυναµίας 

του κράτους πρόνοιας, όπως λειτουργεί σήµερα, να ανταποκριθεί στη γεωµετρικά αυξάνουσα 

ζήτηση, δεν αµφισβητείται από κανέναν σοβαρό ερευνητή. 

 Σε αυτό το συνεχώς µεταβαλλόµενο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον 

διαπιστώνει κανείς την έλλειψη στη βιβλιογραφία σύγχρονων στοιχείων που να αφορούν το 

ελληνικό κοινό, έτσι η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει µια µατιά στη στάση της κοινής 

γνώµης και να αναφέρει διαφορές µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. Στην µελέτη 

αυτή θα παρουσιαστούν οι θεωρίες γύρω από την αποδοχή της πρόνοιας σε ατοµικό και 

εθνικό επίπεδο έτσι όπως περιγράφονται στη βιβλιογραφία καθώς και αποτελέσµατα έρευνας 

γύρω από την αποτελεσµατικότητα ή όχι των προγραµµάτων πρόνοιας σύµφωνα µε τη γνώµη 

του κοινού και τελικού αποδέκτη αυτών των προγραµµάτων. Στο παρελθόν και σήµερα η 

γνώµη του κοινού χρησιµοποιείται κατά το σχεδιασµό των σχετικών µε την πρόνοια 

πολιτικών που προωθούνται και τελικώς εφαρµόζονται. 

Συνολικά η έρευνα παρακινήθηκε από την γενική διαπίστωση ότι το κράτος πρόνοιας 

βρίσκεται σε κρίση, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγµή της µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αναµένεται να επαληθεύσουν τα αποτελέσµατα σχετικά µε την 

αξιοπιστία των κλιµάκων που χρησιµοποιήθηκαν και για το ελληνικό δείγµα ενώ αναµένεται 
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και η διερεύνηση των µεταξύ τους συσχετίσεων να προσφέρουν έγκυρο υλικό για περαιτέρω 

σχολιασµό.     

Σχετικά µε το κοινωνικό κράτος , στο άρθρο ‘το κοινωνικό κράτος σε ιστορική προοπτική’* 

ο καθηγητής του Πάντειου πανεπιστηµίου Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος γράφει  

 
“Η κοινωνική πολιτική και γενικότερα οι δηµόσιες πολιτικές 

και οι κοινωνικοί θεσµοί που συγκροτούν αυτό που ονοµάζουµε 
κοινωνικό κράτος ήταν και είναι προϊόν µιας ιστορικής εξέλιξης που 
ταυτίζεται µε την ωρίµανση του καπιταλιστικού βιοµηχανικού 
συστήµατος στα τέλη του 19ου αιώνα. Στο βαθύτερο περιεχόµενο και 
στην ουσία τους εκφράζουν την αλληλεγγύη της κοινωνίας προς τους 
αδυνάτους, τους εκτός της αγοράς εργασίας ευρισκοµένους, τους 
βιώνοντες κοινωνικούς κινδύνους, τους φτωχούς, απόρους και 
αναξιοπαθούντες. Αυτή η αλληλεγγύη εκφράζεται µε την αναδιανοµή 
του εισοδήµατος µεταξύ των γενεών και στο εσωτερικό µιας γενιάς, 
τις κοινωνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την προστασία των 
εργαζοµένων και των πολιτών και τέλος µε τη µεταφορά πόρων µέσω 
των προνοιακών πολιτικών προς αυτούς που είναι σε κατάσταση 
στέρησης και ανάγκης. Ωστόσο οι συγκεκριµένες µορφές και 
προτεραιότητες που λαµβάνουν οι δηµόσιες πολιτικές και ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις του κοινωνικού κράτους είναι συνάρτηση ιστορικών και 
εθνικών συνθηκών, των γεωγραφικών πλαισίων αναφοράς τους αλλά 
και του σταδίου ωρίµανσης της οικονοµίας της αγοράς. Η χρυσή 
εποχή δηµιουργίας του σύγχρονου κοινωνικού κράτους (δεκαετία του 
΄30 ως αυτή του ΄70) ταυτίζεται µε κρατικές παρεµβάσεις που είχαν ως 
επίκεντρο την καταπολέµηση των κοινωνικών κινδύνων. Έτσι 
διαµορφώθηκαν οι σύγχρονες πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης, 
υγείας, πρόνοιας, καταπολέµησης της ανεργίας κτλ. Όλες αυτές οι 
δηµόσιες πολιτικές και θεσµικές ρυθµίσεις ενεργοποιούνταν µε την 
επέλευση του κινδύνου. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 το 
σύστηµα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο µιας αυξανόµενης κριτικής από 
τη νεοφιλελεύθερη θεωρία και πρακτική που θεωρούσε το κοινωνικό 
κράτος βάρος και εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Το 
προστατευτικό νοµοθετικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και οι 
υψηλές κοινωνικές δαπάνες αµφισβητήθηκαν και τέθηκαν στο 
στόχαστρο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Έως και πρόσφατα η 
αποδόµηση ή µεταρρύθµιση του κλασικού κοινωνικού κράτους 
αποτέλεσαν κυρίαρχη πολιτική αντίληψη. Η κριτική συνδυάστηκε µε 
την προβολή ενός άλλου κοινωνικού µοντέλου που χαρακτηρίστηκε 
κοινωνικός φιλελευθερισµός. Στις παθητικές επιδοµατικές πολιτικές 
αντιπαρατέθηκαν οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην έννοια 
του κοινωνικού κινδύνου η ευκαιρία και στην πρόνοια οι πολιτικές 
κοινωνικής ενσωµάτωσης. Στη θέση των εθνικών ή διεθνών 
ρυθµίσεων και συµβάσεων αντιπαρατέθηκε η απορρύθµιση της 
εργασιακής προστασίας, ενώ στις αναδιανεµητικές πολιτικές του 
κράτους αντιπαρατέθηκε η ατοµική ευθύνη, η προσωπική 
αποταµίευση και επένδυση.  
Το νεοφιλελεύθερο κοινωνικό µοντέλο, µε όλες τις παραλλαγές του, 
εντασσόταν στην αισιόδοξη λογική της συνεχούς ανάπτυξης, του 
τέλειου ανταγωνισµού, της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των αγορών, των υψηλών αποδόσεων των επενδυτικών προϊόντων. Η 
αισιόδοξη πτυχή του ενισχύθηκε από την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού, την περίφηµη συναίνεση της Ουάσιγκτον, την 



 4

παγκοσµιοποίηση, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα ασύλληπτα κέρδη 
των επενδυτικών τραπεζών και κεφαλαίων υψηλού ρίσκου. 
Πραγµατικός στόχος του ήταν η κινητοποίηση των αποταµιεύσεων, η 
µείωση των δηµόσιων κοινωνικών δαπανών συνεπώς και η αύξηση 
της συσσώρευσης κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Στην ουσία του αυτό 
το µοντέλο ενσωµάτωνε µια «ουτοπική» οικονοµίστικη αντίληψη ότι 
όλα τα κοινωνικά προβλήµατα θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 
µέσα στην αγορά, από την αγορά και µε όρους αγοράς. ∆ηλαδή να 
αντιµετωπιστούν ακριβώς από εκείνον τον θεσµό, την αγορά, που 
είναι η γενεσιουργός αιτία των κοινωνικών προβληµάτων. Τρεις 
δεκαετίες µετά, η πρακτική επιτυχία του νεοφιλελεύθερου µοντέλου - 
αν ποτέ εφαρµόστηκε ως τέτοιο- αµφισβητείται σοβαρά, τόσο µε 
όρους κοινωνικής αποτελεσµατικότητας όσο και µε όρους πολιτικού 
προγράµµατος. Παράλληλα στις σκανδιναβικές χώρες κέρδιζε έδαφος 
η πρακτική του κοινωνικού κράτους ως κοινωνικής επένδυσης. 
Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, προέχει η πρόληψη των κοινωνικών 
κινδύνων (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός κτλ.) µέσω ρυθµίσεων 
και «βαριών» επενδύσεων για το παιδί, την οικογένεια, το φύλο και 
την εκπαίδευση των εργαζοµένων. Η νέα οικογενειακή πολιτική των 
σκανδιναβικών χωρών έδινε προτεραιότητα στην προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών. Υπογραµµίστηκε προσφυώς 
ότι «οι συντάξεις πρέπει να κερδίζονται από την παιδική ηλικία» ή ότι 
«ο κοινωνικός αποκλεισµός καταπολεµάται στην κούνια», µε την 
έννοια ότι µε προληπτικές πολιτικές οι πολίτες θα αποκτούν όλες τις 
ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις από τη µικρή ηλικία, ώστε να 
αποφύγουν τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας ή να µην 
έχουν κάποιο εισόδηµα σε µεγάλη ηλικία. Η στρατηγική της 
κοινωνικής επένδυσης επιχείρησε µε ρεαλιστικό τρόπο και 
διατηρώντας πολλές από τις κλασικές κοινωνικές πολιτικές να 
προσαρµόσει το σκανδιναβικό µοντέλο στη νέα εποχή της 
παγκοσµιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισµού χωρίς τις ακραίες 
µεταρρυθµίσεις νεοφιλελεύθερου τύπου. Το σκανδιναβικό παράδειγµα 
αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο και ρεαλιστικό µείγµα συνδυασµού 
κλασικών κοινωνικών πολιτικών µε σύγχρονες πολιτικές κοινωνικής 
επένδυσης.  
Αργά αλλά σταθερά φαίνεται να ακολουθούν και οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες αυτό το παράδειγµα. Πριν από δύο εβδοµάδες, η Γερµανία 
υιοθέτησε και αυτή το µοντέλο της κοινωνικής επένδυσης. Ψήφισε 
νόµο σύµφωνα µε τον οποίο ως το 2013 ένα στα τρία παιδιά κάτω των 
τριών ετών θα έχει θέση σε παιδικό σταθµό. Σήµερα το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι µόλις 15,5%. Στις σκανδιναβικές χώρες το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι µεταξύ 40% και 60%. Παρόµοιες πολιτικές θα πρέπει 
να υιοθετηθούν επειγόντως και στην Ελλάδα. Η κοινωνική επένδυση 
στα παιδιά αποτελεί µια σύγχρονη και πολλά υποσχόµενη κοινωνική 
πολιτική. ∆εν είναι βέβαια πανάκεια. Ενας συνδυασµός παθητικών και 
ενεργητικών πολιτικών και πολιτικών κοινωνικής επένδυσης θα ήταν 
η καλύτερη λύση. Ιδεολογικές προτιµήσεις και αγκυλώσεις δεν 
βοηθούν εδώ. Μια µεγάλη συζήτηση για την ελληνική οικογένεια και 
το µέλλον της πρέπει να προετοιµάσει το έδαφος. Στη συνέχεια 
απαιτείται η εκπόνηση ενός σύγχρονου εθνικού σχεδίου για την 
οικογένεια, το φύλο και το παιδί. Σε αυτό το σχέδιο ο στόχος πρέπει 
να είναι σαφής και µετρήσιµος: Πόσα µικρά παιδιά κάτω των 
τεσσάρων ετών και ως πότε θα έχουν θέση φροντίδας και περίθαλψης 
σε δοµές προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης.  
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Ωστόσο το ξέσπασµα της κρίσης έχει αλλάξει τους όρους και το 
πλαίσιο άσκησης και χρηµατοδότησης κοινωνικών πολιτικών. Η 
παρούσα χρηµατοοικονοµική και οικονοµική κρίση δεν είναι 
συνηθισµένη. Είναι από εκείνα τα κοσµοϊστορικά γεγονότα που 
µεταβάλλουν το παραγωγικό µοντέλο, τις οικονοµικές δοµές, τον 
συσχετισµό των οικονοµικών δυνάµεων. Μεταβάλλουν ταυτόχρονα 
και τις ιδέες, αντιλήψεις και το επιστηµονικό παράδειγµα µε το οποίο 
σκεπτόµαστε, αναλύουµε την πραγµατικότητα και προτείνουµε λύσεις. 
Ένα είναι βέβαιο: Η εποχή του κοινωνικού φιλελευθερισµού, ως 
ιδεολογίας και πράξης, τελείωσε οριστικά. Τουλάχιστον για το άµεσο, 
ορατό µέλλον. Όµως η νέα εποχή που ξανοίγεται µπροστά µας δεν 
γνωρίζουµε τι αλλαγές θα επιφέρει στο κοινωνικό κράτος. Η 
απορρόφηση πόρων για την οικονοµική σταθεροποίηση και 
χρηµατοδότηση των τραπεζών θα µειώσει τα διαθέσιµα κονδύλια για 
κοινωνικές πολιτικές. Από την άλλη, η µεγέθυνση των κοινωνικών 
προβληµάτων θα απαιτεί συνεχώς πολιτικές κοινωνικής προστασίας 
επιδοµατικού τύπου. Σε αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά αµφίβολο 
αν µπορούν να εξοικονοµηθούν χρήµατα για τις προληπτικές πολιτικές 
της κοινωνικής επένδυσης.”  
*  “ΒΗΜΑ Ιδεών” Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 2008 

 
Ο καθηγητής επισηµαίνει την ανάγκη υιοθέτησης επειγόντως ρεαλιστικών 
πολιτικών οι οποίες βασίζονται στο µοντέλο της κοινωνικής επένδυσης. 
Προτείνει συγκεκριµένα το σκανδιναβικό παράδειγµα και τονίζει την 
ανάγκη να προετοιµαστεί το έδαφος για την εφαρµογή των πολιτικών. Η 
στάση των πολιτών απέναντι στο κράτος πρόνοιας έχει διερευνηθεί σε κάθε 
περίπτωση εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών και το ίδιο χρειάζεται να γίνει 
και στην Ελλάδα. 
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

    Στάσεις απέναντι στην πολιτική του κράτους πρόνοιας  

Κατά παράδοση, οι στάσεις έναντι των πολιτικών του κράτους πρόνοιας έχουν 

εξεταστεί σε ατοµικό επίπεδο, µε την έρευνα να επικεντρώνεται στο πώς τα χαρακτηριστικά 

των µεµονωµένων ατόµων επηρεάζουν τις στάσεις προς τα προγράµµατα κοινωνικής 

στήριξης. Σε αυτές τις µελέτες, τα ατοµικά χαρακτηριστικά θεωρούνται µερικές φορές 

δείκτες της ιδιοτέλειας ή του προσωπικού συµφέροντος σε σχέση µε µια δεδοµένη πολιτική 

πρόνοιας ή µια αντανάκλαση της πολιτικής ιδεολογίας την οποία αυτές οι πολιτικές 

αντιπροσωπεύουν ή θέλουν να προκαλέσουν (Sears et al., 1980; Hasenfeld και Rafferty, 

1989; Andress και Heien, 2001). Η επικράτηση των ερευνών οι οποίες έγιναν σε ατοµικό 

επίπεδο δεν έχει µόνο ως κίνητρο θεωρητικές ανησυχίες, αλλά και την έλλειψη δεδοµένων σε 

εθνικό επίπεδο προκειµένου να διεξαχθούν συστηµατικές αναλύσεις.   

Υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι οι στάσεις του κοινού απέναντι στο κράτος 

πρόνοιας δεν είναι µόνο φαινόµενα τα οποία παρουσιάζονται σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και 

σε συλλογικό δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο των ατόµων αλλά και συλλογικών 

οµάδων, αλλά και εθνών. Συνήθως, οι συλλογικές συµπεριφορές θεωρούνται ως προϊόν των 

θεσµικών χαρακτηριστικών των πολιτικών πρόνοιας στις διαφορετικές χώρες, οι οποίες 

σχηµατίζουν ξεχωριστούς τύπους συµπεριφορών απόλυτα χαρακτηριστικών της κάθε χώρας 

(Korpi, 1980; Esping-Andersen,1990). Σε ατοµικό επίπεδο η στάση του κοινού προς τις 

πολιτικές, τις σχετιζόµενες µε την πρόνοια, µπορεί να επηρεάζεται από το προσωπικό 

συµφέρον και από ιδεολογικές προτιµήσεις (Hasenfeld και Rafferty, 1989; Groskind, 1994). 

Σύµφωνα µε το επιχείρηµα του ατοµικού συµφέροντος, όσοι είναι δικαιούχοι των 

προγραµµάτων κρατικής πρόνοιας ή είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο για να γίνουν αποδέκτες, 

είναι πιο πιθανό να έχουν θετική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους παροχές σε σχέση µε 

αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν αποδέκτες. Έτσι, για παράδειγµα, θα 

περίµενε κανείς συγκρουόµενες απόψεις σχετικά µε το κράτος πρόνοιας, µεταξύ αυτών που 

πληρώνουν υψηλούς φόρους και είναι απίθανο να ωφεληθούν άµεσα από κοινωνικές παροχές 

και αυτών που πληρώνουν λίγους φόρους. Παροµοίως οι νεότεροι ενήλικες αναµένεται να 

ευνοούν παροχές για παιδιά, νέες οικογένειες και ανέργους, ενώ οι ηλικιωµένοι είναι πιο 

πιθανό να είναι υπέρ των παροχών για µεγαλύτερους σε ηλικία και τους άρρωστους.  

 

Ατοµικό Επίπεδο 

Εµπειρικές µελέτες των στάσεων προς το κράτος πρόνοιας παρέχουν υποστήριξη για 

το επιχείρηµα του "προσωπικού συµφέροντος" σε σχέση µε τον παράγοντα του 

συνεισφέροντος / παραλήπτη. Για παράδειγµα, οι Hasenfeld και Rafferty (1989) διαπίστωσαν 

ότι εκείνοι οι οποίοι είναι οικονοµικά πιο ευάλωτοι και κατά συνέπεια έχουν περισσότερες 
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πιθανότητες να ωφεληθούν από το κράτος πρόνοιας τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο 

τέτοιες παροχές. Στη µελέτη τους, η στήριξη για το κράτος πρόνοιας ήταν υψηλότερη µεταξύ 

των ατόµων µε χαµηλό εισόδηµα και στους νεαρούς ενήλικες. Σε µια συγκριτική έρευνα µε 

δεδοµένα από τέσσερα έθνη, ο Svallfors (1997) επίσης βρήκε απόδειξη για το ότι υπάρχουν 

διαφορές στη στάση απέναντι στο κράτος πρόνοιας µεταξύ οµάδων που προέρχονται από 

διαφορετική κοινωνική τάξη. Οµοίως, ο Edlund (1999) βρήκε διαφορές στην υποστήριξη του 

κράτους πρόνοιας µεταξύ διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων και οµάδων διαφορετικού 

εισοδήµατος σε Νορβηγία και στις ΗΠΑ. Τέλος, σε µια ανάλυση δεδοµένων της κοινής 

γνώµης των ΗΠΑ, οι Cook και Barrett (1992) βρήκαν ότι αυτοί µε τα µεγαλύτερα 

εισοδήµατα είναι λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν τις δηµόσιες παροχές σε σχέση µε αυτούς 

µε µικρά εισοδήµατα. 

Το επιχείρηµα του ατοµικού συµφέροντος, επίσης υπονοεί ότι οι µεγαλύτεροι σε 

ηλικία είναι περισσότερο πιθανό να υποστηρίξουν προγράµµατα τα οποία στηρίζουν 

ηλικιωµένους και λιγότερο προγράµµατα τα οποία στηρίζουν παιδιά. Οι Ponza et al. (1988) 

έβαλαν σε τεστ αυτό το επιχείρηµα χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικό δείγµα της κοινής 

γνώµης της Αµερικής. Τα δεδοµένα της έρευνας υποστήριξαν την υπόθεση ότι οι ηλικιωµένοι 

απαντούν µε τρόπο που να προωθούν τα δικά τους συµφέροντα. Οι ηλικιωµένοι ήταν 

λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν περισσότερες δαπάνες για την εκπαίδευση και λιγότερο 

πιθανό να δηλώσουν ότι δαπανώνται πάρα πολλά για συντάξεις. Οι Pettersen (2001) και Goul 

Andersen (2002) µελέτησαν στοιχεία από την κοινή γνώµη της ∆ανίας και τη Νορβηγίας 

αντίστοιχα, χώρες όπου η κρατική µέριµνα και πρόνοια είναι υψηλού επιπέδου. Και οι δύο 

έρευνες βρήκαν διαφορές µεταξύ ηλικιακών οµάδων για την υποστήριξη υπηρεσιών όπως η 

παροχή µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων (ευνοούµενη από ηλικιωµένους) και ιδρυµάτων 

παιδικής µέριµνας (ευνοούµενη από νεότερους ενήλικες), αλλά καθόλου διαφορές σε σχέση 

µε την υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας και τις συντάξεις γήρατος. Το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι όλων των ηλικιακών οµάδων είναι υπέρ γενναιόδωρων παροχών προς τους 

ηλικιωµένους δεν έρχεται σε αντίθεση µε το επιχείρηµα του ατοµικού συµφέροντος, γιατί 

όλοι αναµένουν ότι κάποτε θα γεράσουν. Το ότι οι σχετιζόµενες µε την ηλικία παροχές και 

υπηρεσίες είναι περισσότερο δηµοφιλής σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες πιθανών 

δικαιούχων µπορεί να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του καθενός για το ατοµικό του 

συµφέρον, αλλά επίσης και συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ύπαρξη αυτών των 

παροχών οι οποίες σχετίζονται µε την ηλικία κάθε φορά του δικαιούχου.  

Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι η υποστήριξη των παροχών της πρόνοιας, 

προκαθορίζεται βάσει των ιδεολογικών πεποιθήσεων του ατόµου. Το επιχείρηµα για αυτήν 

την θεωρία προϋποθέτει ότι η στάση απέναντι στο κράτος πρόνοιας έχει τις ρίζες της στο 

γενικότερο σύστηµα αξιών το οποίο αφορά την ορθή σχέση µεταξύ του ατόµου, του κράτους 

και άλλους θεσµούς όπως είναι η αγορά εργασίας και οι εθελοντικές οργανώσεις (Feldman 



 9

και Zaller, 1992).  Αυτές οι αντιφατικές µεταξύ τους αξίες και πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν 

ονοµαστεί “επίτευγµα” και ” ισότητα” (Lipset, 1963), “καπιταλισµός” και 

“δηµοκρατία”(McClosky και Zaller, 1984), ή “οικονοµικός ατοµικισµός” και “κοινωνική 

ισότητα”, µπορούν να προσφέρουν την ιδεολογική επιχειρηµατολογία για την υποστήριξη ή 

όχι των προγραµµάτων της πρόνοιας. Για την υποστήριξη του κράτους πρόνοιας υπάρχει η 

πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες έχουν βασικά κοινωνικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου 

του δικαιώµατος σε ένα αποδεκτό επίπεδο οικονοµικής ευηµερίας και ασφάλειας και το 

δικαίωµα να ζουν σύµφωνα µε τις επικρατούσες κοινωνικές προδιαγραφές (Marshall, 1964). 

Στον αντίποδα του κράτους πρόνοιας βρίσκεται η έννοια του οικονοµικού ατοµικισµού, η 

οποία υποθέτει και υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την δική του 

ευηµερία και αντιλαµβάνεται την ευηµερία ως αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς. Σύµφωνα µε 

την άποψη αυτή, οι πολίτες αναµένεται να κάνουν ό,τι µπορούν για να είναι οικονοµικά 

επαρκής. Το κράτος πρόνοιας υπονοµεύει αυτή την αρχή παρέχοντας δικαιολογία σε µερίδα 

πολιτών να απέχουν από τις οικονοµικές τους ευθύνες και ενθαρρύνοντας αυτή την 

“ακατάλληλη” συµπεριφορά µεταξύ των αποδεκτών των παροχών. 

 

Συλλογικό επίπεδο 

Αρκετές µελέτες υποστηρίζουν την άποψη ότι η στάση  προς το κράτος πρόνοιας 

συνδέεται µε πιο γενικές  ιδεολογικές τοποθετήσεις. Ο Jacoby (1994) βρήκε µια πιο  

συνεκτική δοµή στη στάση του κοινού απέναντι στις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια σε 

σχέση µε άλλες κυβερνητικές δαπάνες γεγονός το οποίο υπέθεσε ότι αντικατοπτρίζει µια 

ισχυρότερη ιδεολογική σύγκρουση πάνω σε αυτό το θέµα. Οι Sears et al. (1980) και 

Hasenfeld και Rafferty (1989) βρήκαν ότι η υποστήριξη της έννοιας των κοινωνικών 

δικαιωµάτων, είναι ένδειξη η οποία µπορεί να προβλέψει και την υποστήριξη του κράτους 

πρόνοιας. Παρόµοια ευρήµατα αναφέρθηκαν και σε συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου οι οποίες 

διεξήχθησαν από τους McClosky και Zaller (1984). Επίσης εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει 

ότι οι γυναίκες είναι πιο υποστηρικτικές στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας σε σύγκριση µε 

τους άνδρες (Svallfors, 1997; Edlund, 1999). Ο λόγος µπορεί να είναι ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες έχουν συµφέροντα που συνδέονται διαφορετικά µε την µέριµνα και τις παροχές του 

κράτους, αφού οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν αποδέκτες παροχών ως χήρες 

ή χωρισµένοι γονείς και πιο πιθανό να απασχοληθούν στον κρατικό µηχανισµό ενός κράτους 

που δίνει έµφαση στην πρόνοια (Hernes 1984; Sainsbury, 1996). Εναλλακτικά, οι γυναίκες 

µπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες σε σύγκριση µε τους άνδρες σχετικά µε τα προγράµµατα 

και τις παροχές του κράτους πρόνοιας. Οι Arts και Gelissen (2001) ισχυρίζονται ότι οι 

γυναίκες φαίνεται να τονίζουν τις αρχές της ισότητας και της ανάγκης, ενώ οι άντρες 

τονίζουν την αρχή της ικανότητας-προσόντος. Οµοίως, ο Svallfors (1997) βρήκε ότι οι 

γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ευνοούν την ανακατανοµή του 
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πλούτου από την πολιτεία. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι διαφορές των δυο φύλων µπορεί 

να έχουν τα θεµέλια τους σε αξίες αλλά και παράγοντες οι οποίοι αντανακλούν το προσωπικό 

συµφέρον. 

 Συγκριτικές έρευνες πάνω στη στάση του κοινού απέναντι στο κράτος πρόνοιας στο 

παρελθόν χρησιµοποίησαν µόνο ένα εθνικού επιπέδου χαρακτηριστικό ως επεξηγηµατική 

µεταβλητή:  την θεσµική δοµή του κράτους πρόνοιας (Korpi, 1980; Svallfors, 1997; Edlund, 

1999; Arts και Gelissen, 2001). Στις µελέτες αυτές, οι διαφορές µεταξύ των εθνών στη 

διαµόρφωση των κοινωνικών προγραµµάτων θεωρούνται ως προϊόν της ιστορίας των 

ταξικών συµµαχιών, οι οποίες δηµιουργούν διαφορετικούς τύπους και καθεστώτα κοινωνικού 

κράτους (Esping-Andersen, 1990). Η θεσµική δοµή των εν λόγω καθεστώτων, µε τη σειρά 

τους, διαµορφώνει τη στάση του κοινού απέναντι στα προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας και 

την άρθρωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αν και οι θεσµικοί φορείς του κράτους 

αναγνωρίζουν ότι η δοµή του κράτους πρόνοιας µπορεί να είναι ένα προϊόν συγκρούσεων και 

προτιµήσεων που έχουν ιδεολογική βάση, η κύρια επικέντρωση της έρευνας έγινε στο πως 

«διαφορετικά καθεστώτα κρατικής πρόνοιας δηµιουργούν διαφορετικά σχέδια στάσης και 

συµπεριφοράς» (Edlund, 1999: 342). Έτσι, τα θεσµικά χαρακτηριστικά του κράτους πρόνοιας 

υποτίθεται ότι επηρεάζουν στάσεις και απόψεις σε ατοµικό επίπεδο. Ωστόσο έχουν 

επισηµανθεί αρκετά προβλήµατα µε αυτή την έρευνα, ορισµένα εµπειρικά και ορισµένα 

εννοιολογικά. Ένα θεωρητικό πρόβληµα αφορά την ερµηνεία της σχέσης αιτίου-αιτιατού 

µεταξύ της στάσης του κοινού και τη δοµή του κοινωνικού προγράµµατος πρόνοιας. Παρόλο 

που µπορεί να είναι αλήθεια ότι η δοµή ενός προγράµµατος πρόνοιας επηρεάζει τις στάσεις 

απέναντι στο κράτος πρόνοιας, ένα εξίσου αληθοφανές επιχείρηµα είναι ότι οι συλλογικές 

αξίες αποτελούν κίνητρο για τον καθορισµό της θεσµικής δοµής του κράτους πρόνοιας 

(Hicks, 1999). Η ιδέα αυτή υπονοείται σε  διάφορες συζητήσεις γύρω από το καθεστώς του 

κράτους πρόνοιας. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Esping-Andersen (1999: 27, 81), στις 

πρώτες της µορφές η κοινωνική πολιτική του κράτους ήταν συχνά εµπνευσµένη από την 

Καθολική κοινωνική διδασκαλία, η οποία θέλει τους ανθρώπους τους "αφοσιωµένους στην 

διατήρηση του θεσµού της οικογένειας”. Αντίθετα η µορφή του Σοσιαλδηµοκρατικού  

κράτους πρόνοιας,  προέρχεται από µια ιδεολογία που τονίζει την ελαχιστοποίηση της 

εξάρτησης από την αγορά (Huber και Stephens, 2000: 326). Τέλος, τα φιλελεύθερα κράτη 

πρόνοιας χαρακτηρίζονται από µια εµµονή µε την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της 

αγοράς  στην οποία «η µινιµαλιστική κοινωνική πολιτική του laissez-faire είναι σύµφωνη µε 

τα ιδανικά της» (Esping-Andersen, 1990:27,62) 

 

Σχέση µεταξύ των αποφάσεων για την κοινωνική πολιτική και της στάσης του κοινού 

Εάν κάνουµε µια συσχέτιση µεταξύ θεσµικών ρυθµίσεων που αφορούν την 

κοινωνική πολιτική και τις στάσεις απέναντι στο κράτος πρόνοιας πιθανόν να 
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αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι πετυχηµένοι πολιτικοί παίρνουν υπόψη τους ή µε κάποιο 

τρόπο επηρεάζονται από τη στάση του κοινού κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Κατά 

αυτό τον τρόπο η στάση του κοινού θα πρέπει να επηρεάζει τις ρυθµίσεις σχετικές µε την 

κοινωνική πολιτική τις οποίες ορίζει η πολιτεία. Εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει ότι τη στάση 

του κοινού επηρεάζει τη συµπεριφορά των πολιτικών, καθώς οι αλλαγές στην κοινή γνώµη 

τείνουν να προηγούνται των αλλαγών µιας πολιτικής (Page και Shapiro, 1983; Burstein, 

1998). Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικοί µπορεί να επιδιώξουν να επηρεάσουν τη στάση του 

κοινού για την προώθηση εκείνων των πολιτικών προτάσεων οι οποίες ευνοούν τους ίδιους 

(Zaller, 1992; Jacobs και Shapiro, 2000). Ο Svallfors (1997) οµαδοποίησε οκτώ χώρες σε 

τέσσερα ζεύγη βάσει του τύπου καθεστώτος της κάθε χώρας για να διερευνήσει εάν 

διαφορετικά καθεστώτα κράτους πρόνοιας συντελούσαν σε διαφορετικές στάσεις σχετικά µε 

τον τρόπο αναδιανοµής των παροχών της κυβέρνησης. ∆εν βρήκε υποστήριξη για την 

υπόθεση του ότι διαφορετικοί τύποι καθεστώτος δηµιουργούν διαφορετικές αξίες. Ο  

Gelissen (2000) στην έρευνα του βρήκε συσχέτιση µεταξύ του τύπου καθεστώτος και της 

ένθερµης υποστήριξης για το κράτος πρόνοιας σε µια σύγκριση 14 χωρών, αλλά η συσχέτιση 

δεν ήταν στην αναµενόµενη κατεύθυνση. Η ένθερµη υποστήριξη ήταν υψηλότερη στις χώρες 

µε φιλελεύθερου τύπου καθεστώτα, και όχι στα σοσιαλ-δηµοκρατικά κράτη πρόνοιας, στα 

οποία η θεωρία προέβλεπε ότι έπρεπε να δείξουν υψηλό βαθµό υποστήριξης. 

Οι Blekesaune and Quadagno (2003) στην έρευνα τους πάνω στη στάση του κοινού 

απέναντι στις πολιτικές του κράτους πρόνοιας µεταξύ 24 χωρών συγκέντρωσαν στοιχεία από 

τα οποία προέκυψαν τα παρακάτω ευρήµατα. Το κύριο εύρηµα τους είναι ότι τη στάση του 

κοινού απέναντι στις πολιτικές πρόνοιας ποικίλλει µεταξύ των εθνών, και αυτή η διακύµανση 

οφείλεται σε παράγοντες σχετικούς µε την κατάσταση µιας χώρας, αλλά και σε ιδεολογικούς. 

Σε περιπτώσεις υψηλής ανεργίας η δηµόσια στήριξη για τις πολιτικές πρόνοιας είναι 

υψηλότερη και ειδικότερα απέναντι σε αυτές οι οποίες απευθύνονται σε ανέργους. Τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι πιο φανερά σε εθνικό επίπεδο παρά σε ατοµικό. Σύµφωνα πάντα µε 

τους Blekesaune και Quadagno, η υψηλή ανεργία ενεργοποιεί κάποιες αλλαγές στη στάση 

του κοινού απέναντι στο κράτος πρόνοιας. Ένας λόγος ίσως είναι ότι η ανεργία κάνει τους 

πολίτες ,στις σύγχρονες βιοµηχανικές χώρες, να έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι είναι 

ευάλωτοι σε κινδύνους πέρα από τον έλεγχό τους. Το κράτος πρόνοιας παρέχει οικονοµική 

υποστήριξη για τους ανέργους και µπορεί επίσης να παρέχει θέσεις εργασίας για όσους 

διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να βρούνε εργασία. Εποµένως τα επίπεδα ανεργίας 

καθορίζουν τη στάση του κοινού , επειδή αυξάνουν την αναγνώριση του κινδύνου του να 

γίνει κάποιος άνεργος και εξαιτίας της δηµόσιας ανησυχίας για εκείνους οι οποίοι είναι ήδη 

άνεργοι. 
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Εθνικό επίπεδο  

Οι διαφορές σε εθνικό επίπεδο στη στάση απέναντι στις πολιτικές του κράτους 

πρόνοιας αντανακλούν παρόµοιες διαφορές στην ιδεολογία σχετικά µε τις έννοιες της 

ισονοµίας και της ισοπολιτείας. Τα έθνη που είναι υπέρµαχα της ισονοµίας ή ισοπολιτείας 

έχουν πιο θετική στάση προς ενεργές πολιτικές του κράτους πρόνοιας απέναντι στους 

ανέργους, αλλά όχι για τους αρρώστους και τους ηλικιωµένους. Ο λόγος λένε οι Blekesaune 

και Quadagno µπορεί να είναι ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι αναµένουν να ηλικιωθούν και, 

κατά συνέπεια, αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να είναι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας και 

φροντίδας. Εποµένως το να υποστηρίζουν τις πολιτικές του κράτους πρόνοιας για τους 

αρρώστους και τους ηλικιωµένους συνάδει µε το προσωπικό συµφέρον του καθενός. Για 

αυτό το λόγο, αυτές οι στάσεις διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ µεµονωµένων ατόµων και ακόµη 

λιγότερο µεταξύ των εθνών. Από την άλλη πλευρά, η υποστήριξη των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας για τους ανέργους, αντανακλά και την ιδεολογική τους θέση σε µεγαλύτερο βαθµό. 

Αυτό το φαινόµενο  είναι εµφανές τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Είναι 

δύσκολο να πει κανείς ποιό από αυτά τα επίπεδα είναι το πιο σηµαντικό. Οι εκτιµήσεις 

σύµφωνα πάντα µε τους Blekesaune και Quadagno δείχνουν ότι το ατοµικό επίπεδο είναι το 

πιο σηµαντικό, αλλά αυτή η εκτίµηση είναι επίσης πιθανό να είναι µεροληπτική εξαιτίας του 

τρόπου που έγιναν οι µετρήσεις για αυτές τις µεταβλητές. Το επιχείρηµα της “ιδεολογίας” 

υποθέτει ότι κανονικά τα άτοµα προσπαθούν να είναι συνεπή και να  διατηρήσουν τις 

εσώτερες πεποιθήσεις / στάσεις τους κάτι το οποίο µπορεί να συνεπάγεται ότι ορισµένες 

συµπεριφορές/ στάσεις πρέπει να µετατραπούν για να είναι σε συνέπεια µε το εσωτερικό των 

ατόµων (Osgood, 1960). Προφανώς, αυτές οι διαδικασίες οι οποίες συντελούνται εσωτερικά 

είναι ατοµικές και πολύπλοκες. Σε ατοµικό επίπεδο η εξήγηση είναι ότι γίνεται για τη µείωση 

του γνωστικού στρες που συνδέεται µε ανακόλουθες µε το εσωτερικό στάσεις ή πεποιθήσεις. 

Σε εθνικό επίπεδο έχει να κάνει µε την ανάπτυξη πολιτικών πεποιθήσεων / στάσεων που είναι 

περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριµένες µε το έθνος στο οποίο ανήκει ο καθένας. Παρόµοιες 

ιδέες έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία αναφορικά µε τα καθεστώτα του κοινωνικού κράτους 

(Esping-Andersen, 1990, 1999;  Huber και Stephens, 2000). 

  Τα τελευταία χρόνια, ορισµένοι ερευνητές έχουν επισηµάνει την ανάγκη να 

εκσυγχρονιστούν οι υφιστάµενες εµπειρικές αποδείξεις σχετικά µε τη στάση των πολιτών 

απέναντι στο κράτος πρόνοιας (Taylor-Gooby, 2001). Υπάρχουν λόγοι για να πιστεύουν ότι η 

υποστήριξη των πολιτών στο κράτος ως τον κύριο πάροχο πρόνοιας έχει µειωθεί την 

τελευταία δεκαετία. Οι παράγοντες που θα µπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε µείωση της 

υποστήριξης περιλαµβάνουν, την επέκταση των νεοφιλελεύθερων ιδεών, την άφιξη ενός 

σηµαντικού αριθµού πολιτών από υπανάπτυκτες χώρες, οι οποίοι γίνονται νέοι δικαιούχοι 

του κράτους πρόνοιας (van Oorschot, 2006), αυξανόµενες αµφιβολίες σχετικά µε την 

µελλοντική βιωσιµότητα ορισµένων προγραµµάτων, όπως οι συντάξεις (Goul Andersen, 
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1999) ή ακόµη και µια πραγµατική υποβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 

µείωσης των πόρων. Οποιοδήποτε από τα γεγονότα αυτά θα µπορούσαν να έχουν κάνει τους 

πολίτες πιο επιρρεπείς στο να δεχθούν µεταρρυθµίσεις σε ορισµένα προγράµµατα πρόνοιας, 

αλλά εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις (για παράδειγµα Special Eurobarometer, 2004), δεν 

υπάρχει σχεδόν καµία πρόσφατη έρευνα σχετικά µε τις στάσεις προς το κράτος πρόνοιας που 

να περιλαµβάνει συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικά µε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την 

µέριµνα για πρόνοια.  

Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε τις απόψεις των πολιτών σχετικά µε 

µεταρρυθµίσεις στην πρόνοια, αλλά έχουµε εµπειρικά στοιχεία σχετικά µε την γενική στάση 

προς το κράτος πρόνοιας και τους καθοριστικούς της παράγοντες. Είναι δεδοµένο ότι σήµερα 

το προσωπικό συµφέρον και οι ιδεολογικές µεταβλητές είναι τα καλύτερα µέσα πρόβλεψης 

των στάσεων προς τα προγράµµατα πρόνοιας (Blekesaune και Quadagno, 2003). Εποµένως, 

το προσωπικό συµφέρον και οι ιδεολογικές προτιµήσεις ως δύο γενικοί καθοριστικοί 

παράγοντες της στάσης προς το κράτος πρόνοιας, είναι χρήσιµοι για να εξηγήσουν τις 

στάσεις απέναντι σε µεταρρυθµίσεις του κράτους πρόνοιας. Στο άρθρο τους οι Calzada και 

Pino (2008) περιελάµβαναν µια νέα µεταβλητή: την "αντίληψη των πολιτών για την 

αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών”. ∆εν είναι υπερβολικό να πιστέψει κανείς ότι  

η προτίµηση των πολιτών για ένα µοντέλο πρόνοιας ή κάποιου άλλου δεν εξαρτάται µόνο 

από το συµφέρον και την ιδεολογία τους, αλλά και από την αξιολόγηση τους των 

υφιστάµενων δηµόσιων υπηρεσιών πρόνοιας. Οι  Calzada και Pino (2008) στην µελέτη τους 

υποστηρίζουν ότι οι προτιµήσεις των πολιτών απέναντι στις µεταρρυθµίσεις που αφορούν 

την πρόνοια καθορίζονται εν µέρει από τις αντιλήψεις τους για την αποτελεσµατικότητα ή όχι 

των προγραµµάτων της πρόνοιας. Ειδικότερα, αυτό θα επηρεάσει την αξιολόγηση τους 

σχετικά µε τους πόρους οι οποίοι διατίθενται στις δηµόσιες υπηρεσίες, την επιλογή της 

διοίκησης και του τρόπου χρηµατοδότησης της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και των 

προτιµήσεων τους σχετικά µε την αύξηση ή µείωση των φόρων.  Όσον αφορά τις δηµόσιες 

δαπάνες, η ανάλυση δείχνει µια ισχυρή θετική σχέση µεταξύ της αναποτελεσµατικότητας 

έτσι όπως γίνεται αντιληπτή, των δηµοσίων υπηρεσιών για την πρόνοια, και της αντίληψης 

των πολιτών σχετικά µε την ανεπάρκεια των δηµόσιων πόρων που διατίθενται σε αυτές. 

Επίσης, το ποσοστό των πολιτών υπέρ των περικοπών των δηµοσίων δαπανών, είναι πολύ 

µικρό. Εν ολίγοις, η αντίληψη της αναποτελεσµατικότητας δεν µεταφράζεται σε στήριξη της 

ιδέας για µείωση των δαπανών. Οι πολίτες φαίνεται ότι αποδίδουν την 

αναποτελεσµατικότητα των κοινωνικών προγραµµάτων στην έλλειψη πόρων. Όσον αφορά 

τους φόρους, ένα υψηλό ποσοστό των Ισπανών ερωτηθέντων θα προτιµούσε να πληρώσει 

περισσότερους φόρους και να έχει καλύτερες υπηρεσίες, από το να πληρώνει λιγότερα για 

χαµηλότερης ποιότητας υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, το βασικό συµπέρασµα της έρευνας των 

Calzada και Pino  είναι ότι, στην Ισπανία, η αναποτελεσµατικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών 
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της πρόνοιας έτσι όπως γίνεται αντιληπτή δεν µεταφράστηκε σε επιθυµία για έξοδο από το 

σύστηµα, προκειµένου να βρεθεί καλύτερος πάροχος, αλλά, αντίθετα, σε µια συντριπτική 

υποστήριξη για τη βελτίωση του κρατικού µοντέλου χρηµατοδότησης και διαχείρισης των 

παροχών της πρόνοιας. 

 Κατά τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι η στάση των πολιτών των 

δυτικών κοινωνιών σχετικά µε τη στήριξη ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας είναι λιγότερο 

ενθουσιώδεις σε σχέση µε το παρελθόν. Επί του παρόντος, υποστηρίζεται, ότι οι πολίτες δεν 

επιθυµούν την αύξηση των κοινωνικών δαπανών και πιθανόν να µην τιµωρήσουν µια 

κυβέρνηση η οποία θα έχει προθέσεις να περικόψει αυτές τις δαπάνες. Οι διαπιστώσεις της 

πρόσφατης έρευνας των Calzada και Pino  έρχονται σε αντίθεση µε την ιδέα αυτή και δείχνει 

ότι σε ορισµένες χώρες η στήριξη των πολιτών σε αυτό το σύστηµα είναι ακόµα πολύ ισχυρή. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι πολίτες πιστεύουν ότι το νεαρής ηλικίας κράτος πρόνοιας 

τους θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω.  

Στην Ελλάδα η βιβλιογραφία δεν µας έχει δώσει κάτι οργανωµένο γύρω από τη 

στάση των Ελλήνων πολιτών το οποίο να αντανακλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και 

το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω εξέλιξη και επεξεργασία 

προκειµένου να φτάσουµε και στον κατάλληλο σχεδιασµό πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας οι 

οποίες να ανταποκρίνονται και στο ψυχοδυναµικό προφίλ των πολιτών. 

Η παρούσα έρευνα αν και σε προκαταρκτικό στάδιο επιχειρεί κάνοντας χρήση του 

ερωτηµατολογίου “αποδοχή της πρόνοιας” των Ahmed και Jackson (1979), να ρίξει µια 

διερευνητική µατιά στις στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην πρόνοια καθώς και το 

βαθµό σύνδεσης της µε την εργασιακή ικανοποίηση, αλλά και την ικανοποίηση από τη ζωή 

συνολικά.  
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3. Ερευνητικό µοντέλο 

 

  Ο λόγος για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής πάνω στην 

“αποδοχή της πρόνοιας” έχει να κάνει µε την έµφαση που δίνεται από τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης, την κυβέρνηση και τις κοινωνικές οµάδες στην έλλειψη πόρων και σωστής 

στρατηγικής για την κοινωνική πρόνοια σήµερα και στα χρόνια που έρχονται. Το θέµα πρέπει 

να διερευνηθεί µε τη γνώση και τεχνολογία που διαθέτουµε προκειµένου να γίνουν σωστές 

και έγκαιρες παρεµβάσεις όχι µόνο εστιάζοντας σε υλικούς πόρους και παροχές, αλλά και σε 

αλλαγή νοοτροπίας και αξιών. Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα 

δείγµατος µε ποικιλία ψυχογραφικών χαρακτηριστικών, να παρέχει µια µατιά στις αξίες τις 

οποίες θα πρέπει να απευθύνεται µια πολιτική παρέµβαση και σχεδιασµός προκειµένου να 

βελτιωθεί η κατάσταση στον τοµέα της πρόνοιας. Η γνώση της τάσης διαφορετικών 

ψυχογραφικών οµάδων θα βοηθήσει τους σχεδιαστές των αντίστοιχων πολιτικών να 

κερδίσουν τη συναίνεση του κόσµου. Για παράδειγµα αυτοί οι οποίοι θα έχουν υψηλότερη 

βαθµολογία στην “ανεξαρτητοποίηση από την κυβέρνηση” όπως περιγράφονται στο 

ερωτηµατολόγιο των Ahmed και Jackson (1979) θα αντιδρούν πιο ευνοϊκά σε µια αλλαγή στα 

προγράµµατα πρόνοιας που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της φορολογίας, ενώ αυτοί οι 

οποίοι έχουν υψηλότερη βαθµολογία στην “ηθική της εργασίας” θα τείνουν να συνδέουν 

αλλαγές στην πολιτική µε εξαναγκασµό τους για να βρούνε εργασία. Αυτοί µε υψηλότερη 

βαθµολογία στον “αλτρουισµό” θα τείνουν να προτιµούν µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

περισσότερες παροχές. 

 Ο Ahmed το 1976 έδειξε ότι µια προσέγγιση η οποία χρησιµοποιεί το µάρκετινγκ 

προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για την κοινωνική πολιτική µπορεί να παρέχει βαθύτερη 

κατανόηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τα κοινωνικά ζητήµατα συγκριτικά µε µια πιο 

απλοποιηµένη προσέγγιση, όπως για παράδειγµα, από µια δηµοσκόπηση τύπου Gallup. Παρά 

τον µεγάλο αριθµό των µελετών που ασχολούνται µε τη στάση του κοινού απέναντι στη 

βοήθεια της πρόνοιας, έχει σηµειωθεί µικρή πρόοδος στην ανάπτυξη µιας σαφώς 

καθορισµένης κλίµακας για τη µέτρησή αυτής. Μεγάλο µέρος της δυσκολίας προέρχεται από 

την ανησυχία των ερευνητών στο παρελθόν σχετικά µε την άποψη της κοινής γνώµης σε 

συγκεκριµένα θέµατα και όχι από την αποσαφήνιση της υποκείµενης ψυχολογικής δοµής 

(δηλαδή, των πεποιθήσεων, της στάσης, και τις αξίες) σχετικά µε τη βοήθεια της πρόνοιας.  

  Οι Ahmed και Jackson έκαναν την διαπίστωση ότι παρόλο που παγκοσµίως είχαν 

κατασκευαστεί κλίµακες οι οποίες σχετίζονταν µε την συµβολή της πρόνοιας (π.χ. Altruism 

(Sawyer 1966), Nurturance, (Jackson 1974) και Social responsibility, (Berkowitz και Daniels 

1963; Berkowitz και Lutterman 1968)), δεν υπήρχε µια κλίµακα συστηµατικά σχεδιασµένη η 

οποία να είναι εξειδικευµένη σε κάποιο “προιόν” ή κάποια “συνθήκη”. Στο πλαίσιο αυτό, το 

“προιόν” αναφέρεται σε κάποιο πρόγραµµα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ η “συνθήκη” 
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αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες το πρόγραµµα θα εισαχθεί στην κοινωνία. Μια 

τέτοια κλίµακα θα παρέχει µια πιο ακριβή και χρήσιµη βάση µέτρησης της στάσης απέναντι 

στην συνδροµή της πρόνοιας η οποία θα χρησιµοποιούνταν στην κατηγοριοποίηση του 

καταναλωτικού κοινού, των ψηφοφόρων και των φορολογούµενων (Shaw 1976). Επίσης, θα 

παρέχει µια βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση της λογικής τέτοιων στάσεων. Περαιτέρω, 

θα µπορούσε να ενισχύσει την πολιτική λήψης αποφάσεων προτείνοντας κατάλληλα 

προϊόντα (πρόγραµµα) και προωθητικές εκστρατείες.  

Ο Dahl (1972) επισηµαίνει ότι η κοινή γνώµη στις Ηνωµένες Πολιτείες, για τα 

περισσότερα πολιτικά ζητήµατα, παρουσιάζει σχετικά ασθενείς σχέσεις µε την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της 

κοινωνικής πρόνοιας, µια σειρά από µελέτες έχουν αναφέρει µάλλον αδύναµες σχέσεις 

µεταξύ της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης και των στάσεων προς τις δαπάνες της 

πρόνοιας και τους δικαιούχους των προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας (Atkins et al. 1973; 

Alston και Dean 1972; Etzioni και Atkinson 1969; Form και Rytina 1969; Williamson 1974 

a.b). Ως εκ τούτου, µια κλίµακα “στάσεων” θα µπορούσε να παρέχει ένα όργανο µετρήσεων 

ανώτερο από τις δηµογραφικές µεταβλητές για την τµηµατοποίηση των δηµόσιων 

συναισθηµάτων για την κοινωνική πρόνοια. Στο βαθµό που η κοινή γνώµη για το θέµα 

µάλλον θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε γρήγορη αλλαγή, κρίθηκε ότι ένα τέτοιο όργανο θα 

µπορούσε να εντοπίσει την αλλαγή στην αντίδραση του κοινού απέναντι στην κοινωνική 

πρόνοια και να αναφέρει για ποιο λόγο αυτές οι αλλαγές µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

Μια ανάλυση των υποκείµενων σχετικών αξιών είναι απαραίτητη για τη σωστή 

κατανόηση των πεποιθήσεων σχετικά µε την κοινωνική πρόνοια. Οι αξίες αυτές είναι πιο 

βασικές, λιγότερο δεκτικές στην αλλαγή, και πιο σηµαντικές για τους ερωτηθέντες σε 

σύγκριση µε ένα επίκαιρο θέµα όπως οι απόψεις σχετικά µε τον κατώτατο ετήσιο µισθό. Στην 

πραγµατικότητα, για µεγάλο αριθµό ερωτηθέντων, αποκρυσταλλωµένες απόψεις για έναν 

εγγυηµένο ετήσιο µισθό µπορεί να µην υπάρχουν. Ωστόσο, όπως ο Rokeach (1972) 

επισηµαίνει, οι πεποιθήσεις δεν υπάρχουν στο κενό. Αποτελούν µέρος ενός συστήµατος 

πεποιθήσεων ή συµπεριφορών οι οποίες συνδέονται µε τις αξίες. Όπως ο Jackson (1971) 

υποστηρίζει, µια κλίµακα µέτρησης θα έχει ευρεία και ουσιαστική ισχύ και εγκυρότητα µόνο 

στο βαθµό που θα προέρχεται από έναν ορισµό ρητά διατυπωµένο και µε θεωρητική βάση. 

Στον βαθµό που έχουµε να κάνουµε µε το τοµέα της δηµόσιας πολιτικής, το εργαλείο θα 

πρέπει να παρέχει στον σχεδιαστή της πολιτικής πληροφορίες που έχουν ουσιαστική 

εγκυρότητα (Loevinger 1957).  

Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου των Ahmed και Jackson, πάνω στον οποίο βασίστηκε 

και αυτή η έρευνα, βασίστηκε πάνω σε υποθέσεις τις οποίες αναλύουν στην µελέτη τους, 

αλλά και σε βιβλιογραφία θεωρητικά δικαιολογηµένη από τους παρακάτω ερευνητές. Οι  
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Wollack, Goodale, Wijting, και Cain (1971), Tilgher (1964), Armstrong (1912), Firth (1939), 

Radcliffe-Brown (1964), και Thurnwald (1965) έχουν επισηµάνει ότι η ηθική της εργασίας 

δεν είναι µόνο κοµµάτι του δυτικού πολιτισµού µας, αλλά και πολλών άλλων. Περαιτέρω, οι 

Reisman (1965) και Wooster (1972) έχουν δείξει ότι πολλοί Αµερικανοί πολίτες ανησυχούν 

για την ηθική των συµπολιτών τους ή την επιθυµία τους να εργασθούν. Ως εκ τούτου, θα 

ανέµενε κανείς ότι όσο περισσότερο πιστεύει στη διάβρωση της επιθυµίας να εργαστεί ως 

αποτέλεσµα της κοινωνικής πρόνοιας, τόσο λιγότερο είναι πιθανό να είναι διατεθειµένος να 

δεχθεί τη συµβολή της πρόνοιας (Bicker 1970). Οι Walster, Bercheid, και Walster (1973) 

αναθεώρησαν τη βιβλιογραφία πάνω στην έρευνα για το αίσθηµα δικαίου σε σχέση µε τις 

σχέσεις εκµετάλλευσης και αρωγής. Ουσιαστικά, η έννοια του αισθήµατος δικαίου 

συνεπάγεται ότι η αναλογία των εκροών ενός ατόµου µε τις εισροές του σε µια κατάσταση 

"θα έπρεπε" να είναι ίση µε την αναλογία του άλλου ανθρώπου (συµπολίτη). Όταν ένα 

πρόσωπο θεωρεί ότι αυτές οι αναλογίες είναι άνισες και θεωρεί ότι ο ίδιος λαµβάνει 

περισσότερα από αυτό που του αξίζει από το µερίδιο των ανταµοιβών της σχέσης, και είναι, 

τουλάχιστον εν µέρει υπεύθυνος για την ανισότητα, θα αισθανθεί δυσφορία. Ως εκ τούτου, θα 

ανέµενε κανείς ότι όσο περισσότερο αισθάνεται µία γενικευµένη αίσθηση ευθύνης για να 

βοηθήσει (αλτρουισµό), τόσο πιο πιθανό είναι να είναι ευνοϊκός απέναντι σε ένα πρόγραµµα 

πρόνοιας. Κατά τον ίδιο τρόπο, όσο µεγαλύτερη σηµασία δίνει κανείς στη βοήθεια των 

απόρων (Nurturance-φροντίδα), τόσο πιο πιθανό είναι να τοποθετείται υπέρ της πρόνοιας 

(Krebs 1973, Krebs και Whitten 1972). Επιπλέον, όπως ο Fischer (1973) επισηµαίνει, 

υπάρχει κάποιος βαθµός συνέπειας στη στάση σχετικά µε τη βοήθεια που δίνουν τα άτοµα. Ο 

Rainwater(1970, σ. 12) επισηµαίνει ότι "το άτοµο που δεν µπορεί να αποφύγει να γνωρίζει 

για τη φτώχεια και το πώς οι φτωχοί διάγουν τις ζωές τους, βιώνει µια βαθιά αίσθηση 

αµηχανίας και άγχους, όταν είναι αντιµέτωπο µε τις δικές του παρατηρήσεις και 

επισηµάνσεις του τρόπου µε τον οποίο ζουν οι φτωχοί." Για να αποφευχθεί αυτή η αµηχανία 

και το άγχος, ο Rainwater υποθέτει ότι ένα άτοµο µπορεί να πάρει µια προοπτική αντίληψης 

της “αποθέωσης”. Αυτή η αντίληψη κάνει την υπόθεση ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα 

απαραίτητα µέσα διαβίωσης δεν είναι απλά αγαθοί και ενάρετοι, αλλά και ισχυροί και ότι 

ζουν µε τον τρόπο αυτό από επιλογή και ότι αυτός είναι ο προτιµότερος τρόπος διαβίωσης 

για αυτούς. Ως εκ τούτου, µπορεί κανείς να πει ότι όσο ισχυρότερη είναι η αίσθηση που έχει 

κανείς ότι η πρόνοια είναι ηθικά λάνθασµένη (Ηθική της Πρόνοιας) τόσο το λιγότερο είναι 

πιθανό να δεχθεί την ιδέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μια έρευνα της κοινής γνώµης στον 

Καναδά (Goldfarb 1971), τα αποτελέσµατα των µελετών από τους Feagin (1972 a.b), 

Williamson (1974 b), Goodwin (1972), το Καναδικό Ινστιτούτο Έρευνας της κοινής γνώµης 

(1971; 1972 a, b, c; 1974), µια έρευνα από την Socio-Systems (1972), και οι µελέτες από τους 

Atkins et al. (1973), Alston και Dean (1972), Etzioni Atkinson (1969), Form και Rytina 

(1969), Walinsky (1965), Williamson (1974 a, b), και Rainwater(1972) τείνουν να 
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υποστηρίξουν αυτήν τη σχέση µεταξύ της «Ήθικής της Πρόνοιας» µε την υποστήριξη για την 

κοινωνική πρόνοια 

 

  Ο Friedman (1962) πρότεινε ότι ένα άτοµο, όπως επίσης και µια κοινωνία, ωφελείται 

σηµαντικά όταν η κυβέρνηση παρεµβαίνει σε ελάχιστο µόνο βαθµό στην προσωπική, 

κοινωνική, και οικονοµική δραστηριότητα ενός ατόµου. Ως εκ τούτου, µπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι όσο περισσότερο πιστεύει ένα άτοµο σε αυτή την πρόταση του Friedman 

(ανεξαρτησία από την κυβέρνηση), τόσο λιγότερο είναι πιθανό ότι θα υποστηρίξει την 

κοινωνική πρόνοια. Παρόλο που πολλές κλίµακες έχουν κατασκευαστεί για τη µέτρηση της 

στάσης απέναντι στην κυβέρνηση (Robinson, Rusk, και Head 1973), είναι µικρή η αξιοπιστία 

και η εγκυρότητα των πληροφοριών οι οποίες έχουν αντληθεί. Ωστόσο, όπως και µας έχουν 

δείξει και οι Scammon και Wattenberg (1970), οι Lane και Lerner (1970), ο James (1972), ο 

Ogren (1973), και ο Peitchinis (1969), οι υποστηρικτές των προγραµµάτων κοινωνικής 

αρωγής τείνουν να υποστηρίζουν έναν παρεµβατικό ρόλο για την κυβέρνηση. 

Για το σκοπό της µελέτης διερευνήθηκαν ορισµένες πτυχές οι οποίες φέρουν 

σηµαντική και ουσιαστική σύνδεση µε την “αποδοχή της πρόνοιας”. Οι Ahmed και Jackson 

(1979) για να διευκολυνθεί η κατασκευή του οργάνου µετρήσεων καθόρισαν αυτές τις πτυχές 

και την κλίµακα µέτρησης της “στάσης”. 

 Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση. Η επιθυµία του να είναι κάποιος ελεύθερος από 

κυβερνητικές παρεµβάσεις στην προσωπική, κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα αντί 

για την πίστη στην αξία και σηµασία της κυβερνητικής ευθύνης για την υγεία, την πρόνοια 

και την οικονοµική ευηµερία. 

Ήθική της Πρόνοιας. Η γενική αίσθηση ότι η συµµετοχή της κυβέρνησης στην 

πρόνοια είναι ηθικά δικαιολογηµένη και επωφελής αντί για το αίσθηµα ότι η πρόνοια είναι 

ηθικά λάθος τόσο από την πλευρά του δικαιούχου όσο και της κυβέρνησης.  

Φροντίδα. Ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και αξία που σχετίζεται µε τη 

σηµασία της βοήθειας των απόρων των στερηµένων και κακότυχων, έναντι της απουσίας 

αυτών των συναισθηµάτων.  

Ήθική της εργασίας. Η πίστη στην ηθική της εργασίας ως αυτοσκοπός, αλλά και την 

πεποίθησή ότι η εργασία "είναι καλό για τους ανθρώπους" µε την έννοια που περιγράφεται 

από τους Weber (1930) και Tawney (1952). 

 Αλτρουισµός. Η γενικευµένη αποδοχή της ευθύνης για προσφορά βοήθειας, του να 

µοιράζεται και να είναι γενναιόδωρος προς τους συµπολίτες του. 

 Αποδοχή της Πρόνοιας. Αυτή η κλίµακα καταµέτρησης “στάσεων” που αποτελείται 

από το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των ανωτέρω πέντε 

πτυχών, δηµιουργήθηκε ως δευτερεύουσα κατασκευή αποτελούµενη µε τα επιµέρους των 

παραπάνω αξόνων. Καλύτερα ορίζεται ως το σύνολο των τιµών οι οποίες µπορούν να 
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προβλέψουν την θέση του ατόµου απέναντι στη γενική ερώτηση που αφορά τη συµµετοχή 

της κυβέρνησης στην πρόνοια.  

 

Οι έρευνες πάνω στο αντικείµενο της αποδοχής της πρόνοιας έχουν δώσει έµφαση 

στην συνέπεια των απαντήσεων ενώ υπάρχει και αρκετή εµπειρική έρευνα η οποία 

ασχολήθηκε µε την µέτρηση της συνέπειας των πεποιθήσεων των ερωτηθέντων. (Achen 

1975; Axelrod 1967; Bennett 1973; Kirkpatrick 1974; Luttbeg 1968 a,b; Nie 1974; Pierce 

1975; και Stimson 1975).  Βάση της συστηµατικής θεωρητικής σύλληψης και κατασκευής 

της κλίµακας της “Αποδοχής της Πρόνοιας” θεωρήθηκε  από τους Ahmed και Jackson ότι οι 

επιµέρους πτυχές αυτής, θα παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συνοχής. Πιστεύουµε για το σκοπό 

αυτής της έρευνας ότι αυτές οι πτυχές θα αντανακλάσουν µε συνέπεια και θα παρέχουν µια 

πολύτιµη µατιά στις πεποιθήσεις των ελλήνων πολιτών για την συµβολή της πρόνοιας.   

 

Αποδοχή της πρόνοιας-εργασιακή ικανοποίηση-συνολική ικανοποίηση από τη ζωή   

 

 Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής χρησιµοποιήθηκε και η διάσταση της εργασιακής 

ικανοποίησης προκειµένου να γίνει µια πρώτη συσχέτιση και διερεύνηση µε την στάση 

απέναντι στην αποδοχή της πρόνοιας. 

Οι πρώτοι ορισµοί της εργασιακής ικανοποίησης έτειναν να επικεντρώνονται στα 

συναισθήµατα των υπαλλήλων και στα αισθήµατα τους απέναντι στην εργασία τους. Ο πλέον 

κλασσικός ορισµός, περιγράφει την εργασιακή ικανοποίηση ως “µια ευχάριστη ή θετική 

συναισθηµατική κατάσταση που προκύπτει στο άτοµο από την εκτίµηση της δουλειάς του ή 

της επαγγελµατικής του εµπειρίας” (Locke, 1976, σ. 1300). Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η 

έννοια φαντάζει ασταθής αφού εξαρτάται από την ευµετάβλητη φαινοµενικά φύση των 

συναισθηµάτων και άρα αδύνατον να µετρηθεί ή να χρησιµοποιηθεί για προβλέψεις.  Ωστόσο 

οι µελέτες και τα αποτελέσµατα των Watson και Tellegan (1985), των Steel και Rentsch 

(1997) και των Arvey, Bouchard, Segal, & Abraham, (1989), δείχνουν ότι η ικανοποίηση από 

την εργασία είναι ένα κατασκεύασµα σταθερών γνωρισµάτων και άρα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε µελέτες. Ο Brief (1998, σ. 86) δίνει επιπλέον έναν ορισµό ο οποίος 

περιγράφει την ικανοποίηση από την εργασία ως “στάση” και ως τέτοια θα χρησιµοποιηθεί 

και σε αυτήν την έρευνα. Η δυσκολία να συµφωνήσουν σε έναν ορισµό της ικανοποίησης 

από την εργασία, είναι ένας από τους περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι ερευνητές του 

αντικειµένου. Η  δηµιουργία κατάλληλης µέτρησης για την αξιολόγηση της ικανοποίησης 

από την εργασία είναι το δεύτερο µεγάλο εµπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Οι Wanus, 

Reichers και Hurdy (1997) δηµοσίευσαν σε άρθρο τους τα αποτελέσµατα τους ότι η µε µια 

διάσταση µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης συσχετίζεται υψηλά µε µετρήσεις από 

κλίµακες που περιλαµβάνουν πολλές προτάσεις. Οι Wanous et al. κατέληξαν ότι µετρήσεις 
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µε µια πρόταση της εργασιακής ικανοποίησης είναι περισσότερο αξιόπιστες. Το συµπέρασµα 

αυτό συνάδει και µε τα ευρήµατα των Scarpello και Campbell (1983) οι οποίοι στο παρελθόν 

είχαν κάνει την ίδια διαπίστωση. 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής θελήσαµε να διερευνήσουµε και τη σχέση της 

ικανοποίησης από τη ζωή µε τη στάση απέναντι στην πρόνοια και την εργασιακή 

ικανοποίηση. 

 

Στην ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήµες έχει διεξαχθεί εκτεταµένη έρευνα για την 

κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ευηµερία. Ωστόσο , µόλις τα τελευταία 

χρόνια έχουν αρχίσει να λαµβάνονται στα σοβαρά υποκειµενικές µετρήσεις της ευηµερίας. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των 

υποκειµενικών µετρήσεων της ευηµερίας, τόσο από την ίδια την κυβέρνηση όσο και από 

αυτούς που ψάχνουν να ενηµερώσουν και να επηρεάσουν την πολιτική από έξω. Ωστόσο, 

όπως ακριβώς υπάρχει διαµάχη για το αν πραγµατικά τα τεστ IQ αποτελούν αληθινά µέτρο 

της νοηµοσύνης, παροµοίως υπάρχει συζήτηση για το αν οι αυτο-αναφορές της ικανοποίησης 

από τη ζωή, έχουν καµία σχέση µε την πραγµατική “ευηµερία”. Οι αυτο-αναφορές της 

ικανοποίησης από τη ζωή θεωρούνται έγκυρες εάν συσχετίζονται αξιόπιστα µε 

προβλεπόµενους αντικειµενικούς δείκτες που πιστεύεται ότι σχετίζονται µε την ευηµερία. Οι 

περισσότεροι επιστήµονες που εργάζονται πάνω στην “ευηµερία” είναι ικανοποιηµένοι που 

οι µετρήσεις για την “ικανοποίηση από τη ζωή” στο εσωτερικό µιας χώρας ή κουλτούρας 

είναι αποδεκτά έγκυρες. Η αναφερόµενη από ένα άτοµο ικανοποίηση από τη ζωή 

συσχετίζεται µεταξύ άλλων, µε αναφορές από αγαπηµένα πρόσωπα όπως και µε το πόσο 

συχνά βρίσκονται σε καλή διάθεση. Επίσης άτοµα µε θετική αυτο-αντίληψη τείνουν να ζουν 

περισσότερο από αυτούς που βλέπουν τους εαυτούς τους µε µια πιο αρνητική µατιά. Εκτός 

του ότι είναι έγκυρες, οι αυτό-αναφορές της ικανοποίησης από τη ζωή φαίνεται να είναι και 

αξιόπιστες. ∆ηλαδή οι άνθρωποι τείνουν να απαντούν µε τον ίδιο τρόπο σε βάθος χρόνου 

ακόµα και όταν οι διατυπώσεις που χρησιµοποιούνται είναι λίγο διαφορετικές. Ορισµένοι 

ερευνητές, ιδίως εκείνοι που έχουν οικονοµικό υπόβαθρο τείνουν να βλέπουν την ευτυχία, 

την ικανοποίηση από τη ζωή και την ευεξία ως συνώνυµα και εναλλάξιµα. Όµως, υπάρχουν 

σηµαντικές και σαφώς διακρινόµενες διαφορές. Η ικανοποίηση από τη ζωή συνολικά, τείνει 

να είναι γενικά σταθερή, δεδοµένου ότι αντανακλά µια σύνοψη “της κρίσης σχετικά µε τα 

συναισθήµατα”. Ενώ σε ατοµικό επίπεδο, οι καθηµερινές αλλαγές στην ευτυχία έχουν 

ενδιαφέρον, σε επίπεδο πολιτικής είναι η συνολική ικανοποίηση που παρέχει την καλύτερη 

ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο πορεύονται οι οµάδες των ανθρώπων. Αν η πλειοψηφία των 

πολιτών σε µια χώρα δηλώνει δυσαρέσκεια µε τη ζωή τους, αυτό φαίνεται να αποτελεί 

εύλογη ένδειξη ότι κάτι πηγαίνει στραβά, είτε µε την κυβερνητική πολιτική, µε την κοινωνία 
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ή και µε τα δύο. ∆ιεθνείς έρευνες τείνουν να λαµβάνουν υπόψη την ικανοποίηση από τη ζωή 

κάνοντας στους ερωτηθέντες µια ερώτηση όπως: «Εάν εξετάσετε τη ζωή σας συνολικά, πόσο 

ικανοποιηµένοι θα λέγατε ότι είστε σήµερα;" Οι απαντήσεις δίνονται σε µια κλίµακα, 

κυµαινόµενη από καθόλου ικανοποιηµένοι µέχρι εξαιρετικά ικανοποιηµένοι. Προφανώς 

αυτός δεν είναι ένα τέλειος τρόπος µέτρησης. Ιδανικά η υποκειµενική ευηµερία θα έπρεπε να 

αξιολογείται από µια σειρά από ερωτήµατα που θα ασχολούνται σχολαστικά µε τις διάφορες 

πτυχές της ζωής και διατυπώνοντας το θέµα µε ποικίλους τρόπους προκειµένου να έχουµε 

όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα. Ωστόσο ως γενικός δείκτης ευηµερίας µιας χώρας κατά 

γενική οµολογία µια και µόνο ερώτηση εξυπηρετεί πολύ καλά το σκοπό της µέτρησης  αφού 

δείχνει να είναι σηµαντικά έγκυρη αν συγκριθεί µε άλλες στατιστικές εθνικού επιπέδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

Κεφάλαιο 4 
  
 
 
 
 
 
Ερευνητική Μεθοδολογία……………………………………………………24 
   
4.1 Συµµετέχοντες στην έρευνα……………………………………………….24 
4.2 Σχεδιασµός και διαδικασία………………………………………………...24 
4.3 Εργαλεία µέτρηση........................................................................................24     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

4. Ερευνητική Μεθοδολογία 
 
4.1 Συµµετέχοντες στην έρευνα 
 
Τα δεδοµένα συλλέχθησαν από τυχαίο δείγµα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 
διανεµήθηκαν διακόσια ερωτηµατολόγια σε πιθανούς συµµετέχοντες. Από αυτά, εκατόν 
πενήντα τρια ήταν κατάλληλα για χρήση δίνοντας ένα ποσοστό επιστροφής της τάξης του 
76.5%. ογδόντα πέντε ήταν άντρες και εξήντα οχτώ γυναίκες. 7.8% του δείγµατος είχαν 
ηλικία µικρότερη από είκοσι τέσσερα έτη, 61.4% κυµαινόταν από 25 εως 40, 21.6% από 41 
εως 55 και 9.2% από 55 και πάνω. Οι συµµετέχοντες αναφορικά µε το αν είναι έγγαµοι ή 
άγαµοι ήταν µοιρασµένοι, 48.4% έγγαµοι και 51.6% άγαµοι. 36.6% του δείγµατος δήλωσε 
ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα µικρότερο από 900 ευρώ, 45.8% µεταξύ 900 και 1800 ευρώ και 
17.6% µεγαλύτερο από 1800 ευρώ. Η κατανοµή του δείγµατος σε σχέση µε την εκπαίδευση 
του είναι 6.5% απόφοιτοι λυκείου, 65.4% απόφοιτοι ή φοιτούν στο τελευταίο έτος σε κάποιο 
Ανώτατο ή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, 24.2% κατέχει κάποιον µεταπτυχιακό τίτλο, 
2.6% διδακτορικό και ένα 1.3% δήλωσε άλλου τύπου εκπαίδευση. Τέλος τα χρόνια 
εργασιακής προϋπηρεσίας κυµαίνονται από 1 εως 35 χρόνια.  
 
4.2 Σχεδιασµός και ∆ιαδικασία 
 
Η βασική ερευνητική υπόθεση αυτή της έρευνας εξαιτίας και έλλειψης στοιχείων για τα 
ελληνικά δεδοµένα είναι η µηδενική υπόθεση 
Ho: οι συµµετέχοντες δεν έχουν σηµαντικές διαφορές στην “ ανεξαρτητοποίηση από την 
πολιτεία”, “ ηθική της πρόνοιας”, “ φροντίδα”, “ ηθική της εργασίας”, “ αλτρουισµό”, 
“ αποδοχή της πρόνοιας” ανεξαρτήτως φύλου, ηλικιακής οµάδας, εισοδήµατος, εκπαίδευσης.    
 
Οι ερευνητικές και διερευνητικές υποθέσεις αυτής της µελέτης αφορούσαν τη γενικότερη 
αποδοχή της κρατικής πρόνοιας από το κοινό και πράλληλα µε τη βοήθεια των 5 
υποκλιµάκων διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ “ανεξαρτητοποίησης από την πολιτεία” 
(independence from government), “ηθική της πρόνοιας” (morality of welfare), “φροντίδα 
αναξιοπαθούντων” (nurturance) “ηθική της εργασίας” (work ethic) και “αλτρουισµός” 
(altruism) όπως περιγράφονται στο αρχικό ερωτηµατολόγιο των Ahmed και Jackson (1979), 
καθώς και η σχέση τους µε το βαθµό εργασιακής ικανοποίησης και συνολικής προσωπικής 
αναφερόµενης ευηµέριας. 
Έγινε ταξινόµηση, ανάλυση και συσχέτιση  δεδοµένων στηριζόµενη και σε δηµογραφικές 
µεταβλητές όπως ηλικία, φύλο, κατάσταση έγγαµου βίου, εισόδηµα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
και χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας. 
Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε κατά τους µήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάϊο στους χώρους του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Μακεδονία, αλλά και αλλού στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συµµετοχή ήταν εθελοντική και κατά τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου εξασφαλίστηκε η ανωνυµία των συµµετεχοντων. Όλα τα δεδοµένα 
αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το λογισµικό SPSS στην 16η έκδοση. (significant level 0,05) 
 
 
 
 
4.3 Εργαλεία µέτρησης 
 
Το ερωτηµατολογιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε αποτελεί µετάφραση του ερωτηµατολογίου 
“the acceptance of welfare scale” των Ahmed και Jackson (1979) (παράρτηµα 1 σελ. 52 για 
µεταφρασµένη έκδοση). “η αποδοχή της πρόνοιας” (acceptance of welfare)  ορίζεται από 
τους Ahmed και Jackson ως ανώτερου επιπέδου έννοια, η οποία περιλαµβάνει 5 όψεις 
(independence from government, morality of welfare, nurturance, work ethic, altruism). 
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Άλλες δυο κλίµακες χρησιµοποιήθηκαν, οι οποίες µετρούσαν το βαθµό εργασιακής 
ικανοποίησης και το βαθµό συνολικής ευηµερίας του συµµετέχοντος. 
Για να αποφευχθεί η ασυµφωνία του νοήµατος εξαιτίας της µετάφρασης που υπέστη, το 
ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε διπλή µετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά και πάλι στα 
αγγλικά, έτσι κάθε νοηµατική ασυµφωνία ανακαλύφθηκε και διευθετήθηκε. Το τελικό 
ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τις σαράντα προτάσεις του αρχικού ερωτηµατολογίου 
µοιρασµένες στις πέντε κλίµακες των Ahmed και Jackson µε πενταβάθµια βαθµολόγηση 
πάνω σε κλίµακα του Likert (συµφωνώ απόλυτα..διαφωνώ απόλυτα), ένα εργαλείο 
συγκέντρωσης δηµογραφικών στοιχείων και τέσσερις προτάσειςοι οποίες εκτιµούν-
αποτιµούν την ικανοποίηση και δυσαρέσκεια από την εργασία (job satisfaction) και την 
ικανοποίηση και δυσαρέσκεια από το βαθµό ευηµερίας (life satisfaction and well being) έτσι 
όπως την αντιλαµβάνεται ο συµµετέχων, πάνω σε πενταβάθµια κλίµακα Likert κυµαινόµενη 
από “απόλυτα ικανοποιηµένος” µέχρι “καθόλου ικανοποιηµένος” και από “απόλυτα 
δυσαρετηµένος εως “καθόλου δυσαρεστηµένος” . 
Το ερωτηµατολόγιο απαιτεί δέκα µε δεκαπέντε λεπτά για τη συµπλήρωση του. 
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5. Ανάλυση ∆εδοµένων 
 
5.1 Προκαταρκτική ανάλυση 

 
Αρχικά χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση αξιοπιστίας. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το Cronbach’s 
alpha (1951) για τις 5 υποκλίµακες “ανεξαρτησία από την κυβέρνηση”, “ ηθική της πρόνοιας 
”, “φροντίδα”, “ ηθική της εργασίας”, “ αλτρουισµός”, την τιµή για τη συνολική κλίµακα 
“αποδοχή της πρόνοιας”, της κλίµακα της “εργασιακής ικανοποίησης” και της κλίµακας 
“συνολική ικανοποίηση από τη ζωή”. Οι τιµές τους κυµαίνονται από τα µη αποδεκτά επίπεδα 
του 0,484 έως και 0,815. 
  
Πίνακας 1 : Cronbach’s alpha για κλίµακες-υποκλίµακες 

Κλίµακες-υποκλίµακες Cronbach’s alpha 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 0,815 
ηθική της πρόνοιας 0,500  (µη αποδεκτή τιµή) 
Φροντίδα 0,751 
ηθική της εργασίας 0,637 
Αλτρουισµός 0,797 
αποδοχή της πρόνοιας 0,798 
εργασιακής ικανοποίησης 0,532  (µη αποδεκτή τιµή) 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή 0,484  (µη αποδεκτή τιµή) 
 
 
Η κωδικοποίηση των  παρακάτω προτάσεων του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξουν στην υποκλίµακα “ανεξαρτησία από την κυβέρνηση”   
 

1) οι άνθρωποι (πολίτες) πρέπει να λύνουν τα προβλήµατά τους µόνοι τους και 
να µην εξαρτώνται από τη βοήθεια της πολιτείας (κυβέρνησης) 
 
2) οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσδοκούν βοήθεια από το κράτος 
 
3) η πολιτεία (κυβέρνηση) δεν πρέπει να δαπανά χρήµατα σε ιατρική-
οδοντιατρική περίθαλψη σε άπορους 
 
4) τα κρατικά προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να περικοπούν, 
επειδή περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών 
 

Η κωδικοποίηση των  παρακάτω προτάσεων του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξουν στην υποκλίµακα “ ηθική της πρόνοιας ” 

 
9) άνθρωποι οι οποίοι λαµβάνουν κρατική οικονοµική ενίσχυση (επιδόµατα 
πρόνοιας) για µεγάλο χρονικό διάστηµα γίνονται ανίκανοι να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις µιας δουλειάς 
 
10) η λήψη κρατικού επιδόµατος κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται 
µειονεκτικά 
 
11) είναι λάθος να δίνονται επιδόµατα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν 
εργαστεί για αυτά 
 
12) µόνο ένας άνθρωπος χωρίς αυτοσεβασµό θα δεχόταν βοήθεια από την 
πρόνοια 
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13) µια από τις σηµαντικότερες κρατικές υπηρεσίες είναι η παροχή επιδόµατος 
πρόνοιας 
 

Η κωδικοποίηση των  παρακάτω προτάσεων του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξουν στην υποκλίµακα “ φροντίδα”  

 
21) εάν κάποιος βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση το καλύτερο είναι κανείς να τον 
αγνοήσει 
 
22) είναι χάσιµο χρόνου η λύπηση των οικονοµικά ασθενέστερων ανθρώπων 
 
23) η συµπόνια και η συµπαράσταση δεν εξυπηρετούν σε τίποτα 
 
24) η προσπάθεια βοήθειας των απόρων συχνά είναι περισσότερο επιζήµια 
παρά ωφέλιµη 
 

Η κωδικοποίηση των  παρακάτω προτάσεων του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξουν στην υποκλίµακα “ ηθική της εργασίας”  

 
25) εάν κάποιος είναι διατεθειµένος να εργαστεί σκληρά, δεν υπάρχει λόγος να 
µην πραγµατοποιήσει τις επιδιώξεις του 
 
26) δεν αισθάνοµαι καµιά συµπόνια για ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να 
εργαστούν, αλλά επιλέγουν να µην εργάζονται 
 
27) µια οποιαδήποτε εργασία, ακόµα και αν οι απολαβές είναι µικρές, είναι 
καλύτερη από την παροχή οικονοµικής υποστήριξης 
 
28) ένας άνθρωπος αξίζει να παίρνει µόνο πράγµατα για τα οποία έχει εργαστεί 
 

Η κωδικοποίηση των  παρακάτω προτάσεων του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξουν στην υποκλίµακα “ αλτρουισµός”  

 
37) οι περισσότεροι φιλανθρωπικοί οργανισµοί είναι ανέντιµοι 
 
38) τα χρήµατα που δαπανώνται για κοινωνική πρόνοια θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν ώστε να µειωθούν οι φόροι 
 
39) τα περισσότερα χρήµατα που δίνονται στους άπορους είναι µια άσκοπη 
σπατάλη 
 
40) δεν πιστεύω στην οποιαδήποτε προσφορά χωρίς αντάλλαγµα 

 
Η κωδικοποίηση της  παρακάτω προτάσης του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξει στην υποκλίµακα “ συνολική ικανοποίηση από τη ζωή”  

 
πόσο δυσαρεστηµένοι είστε από την ζωή σας 

 
Η κωδικοποίηση της  παρακάτω προτάσης του ερωτηµατολογίου αντιστράφηκε για να 
ταιριάξει στην υποκλίµακα “ εργασιακή ικανοποίηση”  

 
πόσο δυσαρεστηµένοι είστε από την εργασία σας 
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5.2 Μέσοι όροι βαθµολόγησης-τυπικές αποκλίσεις 

 
Η τελική βαθµολογία κάθε υποκλίµακας και της συνολικής κλίµακας “αποδοχή της 
πρόνοιας” είναι το άθροισµα της βαθµολόγησης πάνω στην κλίµακα Likert. Στον πίνακα 
2 παρατίθενται οι τιµές τους. 
 

 Πίνακας 2 µέσος όρος , τυπικές αποκλίσεις (Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση, Ηθική της πρόνοιας, 
Φροντίδα,  Ηθική      της εργασίας, Αλτρουισµός,  Εργασιακή ικανοποίηση, Συνολική ικανοποίηση από 
τη ζωή) 

 

 N Mean Std. Deviation 

Ανεξαρτησία από την 

κυβέρνηση 
153 17,1438 7,14089 

Ηθική της πρόνοιας 153 22,3595 5,17664 

Φροντίδα 153 20,5752 6,57116 

Ηθική της εργασίας 153 24,8105 5,96674 

Αλτρουισµός 153 18,7190 6,41591 

Αποδοχή της πρόνοιας 153 103,6078 18,08759 

Εργασιακή ικανοποίηση 143 4,3706 1,01175 

Συνολική ικανοποίηση 

από τη ζωή 
153 3,5948                 ,80654 

Valid N (listwise) 143   

Σηµείωση : (µέγιστο θεωρητικά δυνατό για υποκλίµακες 40(διαφωνώ απόλυτα), για συνολική κλίµακα 
200, για εργασιακή ικανοποίηση 5 (καθόλου ικανοποιηµένος), για συνολική ικανοποίηση από τη ζωή 5 
(καθόλου ικανοποιηµένος))  

 

 
 

5.3 Συσχετίσεις 
 
Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας Kendall’s tau, ο οποίος σε µικρότερα δείγµατα 
δίνει καλύτερη εκτίµηση της συνάφειας της βαθµολογίας των κλιµάκων. Παρατηρούµε 
στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις συνάφειας µεταξύ των 5 υποκλιµάκων, της συνολικής 
κλίµακας της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή και της εργασιακής ικανοποίησης 
 
� µεταξύ των υποκλιµάκων 

 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση-ηθική της πρόνοιας        r=0,265   p<0,05 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση-φροντίδα                        r=0,327   p<0,05 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση-ηθική της εργασίας        r= -0,163 p<0,05 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση-αλτρουισµός                  r=0,453    p<0,05 
ηθική της πρόνοιας-φροντίδα                                              r=0,145    p<0,05  
ηθική της πρόνοιας-ηθική της εργασίας                              r= -0,05    p=0,932 
ηθική της πρόνοιας-αλτρουισµός                                        r=0,132    p<0,05  
φροντίδα-ηθική της εργασίας                                              r=0,557    p<0,05 
φροντίδα-αλτρουισµό                                                          r=0,432    p<0,05 
ηθική της εργασίας-αλτρουισµός                                        r=- 0,280 p<0,05 
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� µεταξύ υποκλιµάκων και συνολικής κλίµακας 

 
ανεξαρτησία από την κυβέρνηση-αποδοχή της πρόνοιας   r=0,601 p<0,05 
ηθική της πρόνοιας- αποδοχή της πρόνοιας                        r=0,403 p<0,05 
φροντίδα- αποδοχή της πρόνοιας                                        r=0,557 p<0,05 
ηθική της εργασίας- αποδοχή της πρόνοιας                        r=0,06   p=0,919 
αλτρουισµός- αποδοχή της πρόνοιας                                  r=0,543 p<0,05 
 

� µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης-υποκλιµάκων-συνολικής κλίµακας 
 

εργασιακή ικανοποίηση- ανεξαρτησία από την κυβέρνηση  r=0,065  p=0,311                      
εργασιακή ικανοποίηση- ηθική της πρόνοιας                       r=-0,012 p=0,848 
εργασιακή ικανοποίηση-φροντίδα                                        r=0,093   p=0,150 
εργασιακή ικανοποίηση-ηθική της εργασίας                        r=-0,169 p<0,05 
εργασιακή ικανοποίηση-αλτρουισµός                                  r=0,113   p=0,081 
εργασιακή ικανοποίηση-αποδοχή της πρόνοιας                   r=0,042   p=0,506 

 
� µεταξύ συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή- υποκλιµάκων-συνολικής κλίµακας 

 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- ανεξαρτησία από την κυβέρνηση r=0,099    

                                                                                                                    p=0,122 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- ηθική της πρόνοιας        r= -0,047 p=0,466 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- φροντίδα                        r= 0,145   p<0,05 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- ηθική της εργασίας        r= -0,173  p<0,05 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- αλτρουισµός                  r=0,175    p<0,05 
συνολική ικανοποίηση από τη ζωή- αποδοχή της πρόνοιας   r=0,082    p=0,194 

 
 
 

5.4 Γραµµική παλινδρόµηση 
 
Προβλεπτικός παράγοντας είναι η “εργασιακή ικανοποίηση” και η “συνολική 
ικανοποίηση από τη ζωή”. Η µέθοδος µε την οποία προστέθηκε η προβλεπτική 
µεταβλητή στο µοντέλο, είναι η “enter”. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι οι 
“ανεξαρτησία από την κυβέρνηση”, “ ηθική της πρόνοιας” ,  “φροντίδα”, “ ηθική της 
εργασίας”, “ αλτρουισµός”, “ αποδοχή της πρόνοιας”. 
 
Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση-πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής από την 
ανεξάρτητη παρατηρείται µεταξύ της “ηθικής της εργασίας” και της “εργασιακής 
ικανοποίησης”. Ο δείκτης συσχέτισης µεταξύ των δύο µεταβλητών είναι R=0,203, ο 
συντελεστής προσδιορισµού R^2=0,041 και ο συντελεστής  adjusted R^2=0,035, ο 
οποίος δηλώνει ότι η προβλεπτική µεταβλητή “εργασιακή ικανοποίηση” είναι υπεύθυνη 
για το 4% περίπου της µεταβολής των τιµών της µεταβλητής κριτήριο. Μπορούµε 
δηλαδή να κατανοήσουµε κατά 4% την πίστη στην ηθική της εργασίας. Η στατιστική 
σηµαντικότητα του λόγου F είναι 6,030 (p<0,05). Η κλίση της γραµµής παλινδρόµησης 
Β είναι –1,213. η σταθερά ή τεταγµένη είναι 30,042.(t141=-2,456 p<0,05), (Beta=-0,203, 
p<0,05)    
 

  
 
 
Οι συσχετίσεις µεταξύ των υπόλοιπων εξαρτηµένων µεταβλητών µε την ανεξάρτητη δεν 
είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι πίνακες τους παρατίθενται στο παράρτηµα 2 σελ. 56 
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Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση-πρόβλεψη εξαρτηµένης µεταβλητής από την 
ανεξάρτητη παρατηρείται µεταξύ της “φροντίδας”, της “ηθικής της εργασίας”, του 
“αλτρουισµού” και της ανεξάρτητης µεταβλητής “συνολική ικανοποίηση από τη ζωή”. 
Η συσχέτιση µεταξύ “φροντίδας” και “συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή είναι 
αδύναµη (R^2adj=0,025), αλλά η συνολική σχέση ήταν στατιστικά σηµαντική 
(F1,151=4,96, p<0,05) (Beta=0,178, p<0,05) (t151=2,227 p<0,05) (b=1,453) 
 
“ηθική της εργασίας” και “συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή” 
(R^2adj=0,048) (F1,151=8,595, p<0,05) (Beta=-0,232, p<0,05) (t151=-2,932 p<0,05) 
(b=-1,717) 
 
 
“αλτρουισµός” και “συνολική ικανοποίηση από τη ζωή” 
(R^2adj=0,034) (F1,151=6,398, p<0,05) (Beta=0,202 p<0,05) (t151=2,529 p<0,05) 
(b=1,604) 
 
οι συσχετίσεις µεταξύ των υπόλοιπων εξαρτηµένων µεταβλητών µε την ανεξάρτητη 
µεταβλητή δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι πίνακες τους παρατίθενται στο 
παράρτηµα 2 σελ 56 
 
   
 
5.5 Πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA) 
 

οι παρακάτω αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η επίδραση του 
φύλου(ανδρας-γυναίκα), της ηλικίας (έως 24 έτη, 25-40, 41-55, πάνω από 55) της 
οικογενειακής κατάστασης (άγαµος/η-έγγαµος/η), του µηνιαίου εισοδήµατος (έως 900 €, 
900-1800 €, πάνω από 1800 €) και της εκπαίδευσης (λύκειο, ΑΕΙ-ΤΕΙ, µεταπτυχιακό, 
διδακτορικό) πάνω στη βαθµολόγηση των “ανεξαρτησία από την κυβέρνηση”, “ ηθική της 
πρόνοιας”, “φροντίδα”, “ ηθική της εργασίας”, “ αλτρουισµός”, και “αποδοχή της πρόνοιας”.  
      
 σελ. 62 παράρτηµα 3 για µέσους όρους µεταβλητών κατά φύλο,ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, µηνιαίο εισόδηµα, εκαπίδευση. 

 σελ. 72 παράρτηµα 4 για tests of between subjects και post hoc. 

 
 
 

 
γράφηµα 1.1 : απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση” για τις 4 κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 1.1, οι 

γυναίκες κάτω των 24 και µεταξύ 41-

55 έχουν την τάση για χαµηλότερη 

βαθµολογία στην “ανεξαρτησία από 

την κυβέρνηση” σε σύγκριση µε τους 

άντρες   
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γράφηµα 1.2 : απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση” για τις 2 κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 
γράφηµα 1.3 απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση” για τις 3 κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 
γράφηµα 1.4 απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση” για τις 4 κατηγορίες εκπαίδευση  σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

(17=άλλο είδος εκπαίδευσης- µία µόνο τιµή καταγράφτηκε) 

 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 1.2 

,οι ανύπαντροι άντρες έχουν τάση 

για υψηλότερη βαθµολογία στην 

“ανεξαρτησία από την κυβέρνηση”  

από τις ανύπαντρες γυναίκες και οι 

παντρεµένες γυναίκες τάση για 

υψηλότερη βαθµολογία από τους 

παντρεµένους άντρες 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα  
1.3, οι γυναίκες µε εισόδηµα 900-
1800€ έχουν τάση για υψηλότερη 
βαθµολογία στην “ανεξαρτησία 
από την κυβέρνηση”  και τάση για 
χαµηλότερη βαθµολογία αυτές µε 
εισόδηµα µεγαλύτερο των 1800€ σε 
σύγκριση µε τους άντρες ίδιου 
εισοδήµατος 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 
1.4, άντρες και γυναίκες ίδιου 
επιπέδου εκπαίδευσης τείνουν 
να έχουν την ίδια βαθµολογία 
στην “ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση”   
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γράφηµα 2.1 απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της πρόνοιας” 
για τις 4 κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
  

 
γράφηµα 2.2  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της πρόνοιας” 
για τις 2 κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

 
γράφηµα 2.3 απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της πρόνοιας” 
για τις 3 κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 
2.1, γυναίκες µεταξύ 41-55 
τείνουν να έχουν χαµηλότερη 
βαθµολογία στην “ηθική της 
πρόνοιας” σε σχέση µε τους 
άντρες και υψηλότερη στην 
ηλικιακή οµάδα άνω των 55 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 
2.2, οι άνδρες τείνουν να έχουν 
ελαφρά υψηλότερη βαθµολογία 
στην “ηθική της πρόνοιας”  και 
στις δύο καταστάσεις 
οικογενειακής κατάστασης σε 
σχέση µε τις γυναίκες 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα  
2.3, οι γυναίκες τείνουν να έχουν 
υψηλότερη βαθµολογία στην 
“ηθική της πρόνοιας”  στην 
κατηγορία εισοδήµατος 900-1800€ 
σε σύγκριση µε τους άντρες του 
δείγµατος  
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γράφηµα 2.4 απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της πρόνοιας” 
για τις 4 κατηγορίες εκπαίδευσης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες  

 

 
γράφηµα 3.1  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ φροντίδα” για τις 4 
κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

 
 γράφηµα 3.2  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ φροντίδα” για τις 2 
κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 2.4, οι γυναίκες µε 
phd τείνουν να  έχουν 
χαµηλότερη βαθµολογία στην 
“ηθική της πρόνοιας”  
συγκριτικά µε τους άντρες µε 
phd του δείγµατος 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 3.1, οι άντρες κάτω 
των 24 και άνω των 55 
τείνουν να έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στην “φροντίδα”  
συγκριτικά µε τις γυναίκες 
της ίδιας ηλικιακής οµάδας 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα  
3.2, άντρες και γυναίκες του 
δείγµατος τείνουν να έχουν ίδια 
βαθµολογία στην “φροντίδα”  
ανεξαρτήτως οικογενειακής 
κατάστασης 
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γράφηµα 3.3  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ φροντίδα” για τις 3 
κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 
 γράφηµα 3.4  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ φροντίδα” για τις 4 
κατηγορίες εκπαίδευσης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 
 γράφηµα 4.1  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της εργασίας” 
για τις 4 κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 
3.3, άντρες µε εισόδηµα 
µικρότερο των 900€ και 
µεγαλύτερο των 1800€ τείνουν 
να έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στην “φροντίδα”, 
ενώ µεταξύ 900-1800€ 
χαµηλότερη σε σχέση µε τις 
γυναίκες που δηλώνουν ίδιο 
εισόδηµα 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 3.4, άντρες και 
γυναίκες ανεξαρτήτως 
επιπέδου εκπαίδευσης 
τείνουν να βαθµολογούν 
το ίδιο στην “φροντίδα”  

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 4.1, γυναίκες κάτω 
των 24 τείνουν να 
βαθµολογούν υψηλότερα 
στην “ηθική της εργασίας”  
και χαµηλότερα µεταξύ 25-
40 σε σχέση µε τους άντρες 
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 γράφηµα 4.2  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της εργασίας” 
για τις 2 κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 
γράφηµα 4.3  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της εργασίας” 
για τις 3 κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 
 γράφηµα 4.4  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ ηθική της εργασίας” 
για τις 4 κατηγορίες εκπαίδευσης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 4.2, οι 
παντρεµένοι άντρες τείνουν 
να βαθµολογούν υψηλότερα 
στην “ηθική της εργασίας”  
σε σχέση µε τις παντρεµένες 
γυναίκες του δείγµατος 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 4.3, άντρες και 
γυναίκες ίδιου εισοδήµατος 
τείνουν να έχουν ίδια 
βαθµολογία στην “ηθική της 
εργασίας”  

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 4.4, άντρες µε phd 
τείνουν να έχουν 
υψηλότερη βαθµολογία 
στην “ηθική της εργασίας”  
σε σχέση µε τις γυναίκες 
του δείγµατος µε phd 
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γράφηµα 5.1  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αλτρουισµός” για τις 4 
κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 

 
 γράφηµα 5.2  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αλτρουισµός” για τις 
2 κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 
γράφηµα 5.3  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αλτρουισµός” για τις 3 
κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 5.1, άντρες όλων 
των ηλικιακών οµάδων 
τείνουν να έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στον 
“αλτρουισµό”  συγκριτικά µε 
τις γυναίκες  

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 5.2, παντρεµένοι 
και ανύπαντροι άντρες 
τείνουν να έχουν ελαφρά 
υψηλότερη βαθµολογία 
στον “αλτρουισµό”  σε 
σχέση µε τις γυναίκες 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα 
5.3, άντρες µε µηνιαίο 
εισόδηµα <900€ και >1800€ 
τείνουν να έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στον “αλτρουισµό”  
σε σχέση µε τις γυναίκες του 
δείγµατος οι οποίες δηλώνουν 
ίδιο εισόδηµα 
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 γράφηµα 5.4  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αλτρουισµός” για τις 
4 κατηγορίες εκπαίδευσης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 

 

 
γράφηµα 6.1  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αποδοχή της 
πρόνοιας” για τις 4 κατηγορίες ηλικιακής οµάδας σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 
γράφηµα 6.2  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αποδοχή της 
πρόνοιας” για τις 2 κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 5.4, άντρες µε phd 
τείνουν να έχουν 
χαµηλότερη βαθµολογία 
στον “αλτρουισµό”  σε 
σχέση µε τις γυναίκες µε 
phd του δείγµατος 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 6.1, άντρες και 
γυναίκες ίδιας ηλικιακής 
οµάδας τείνουν να έχουν 
ίδια βαθµολογία στην 
“αποδοχή της πρόνοιας”  

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 6.2, οι παντρεµένοι 
και οι ανύπαντροι άντρες 
τείνουν να έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στην “αποδοχή 
της πρόνοιας”  αντίστοιχα  µε 
τις παντρεµένες και 
ανύπαντρες γυναίκες του 
δείγµατος  
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γράφηµα 6.3  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αποδοχή της 
πρόνοιας” για τις 4 κατηγορίες εκπαίδευσης σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 

 

 
 
γράφηµα 6.4  απεικόνιση των γενικών µέσων όρων της εξαρτηµένης µεταβλητής “ αποδοχή της 
πρόνοιας” για τις 3 κατηγορίες µηνιαίου εισοδήµατος σε άντρες και γυναίκες συµµετέχοντες 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 6.3, άντρες και 
γυναίκες ίδιας εκπαίδευσης 
έχουν την ίδια βαθµολογία 
στην “αποδοχή της πρόνοιας”  

Όπως φαίνεται από το 
γράφηµα 6.4, οι άντρες µε 
µηνιαίο εισόδηµα <900€ και 
άνω των 1800€ τείνουν να 
έχουν υψηλότερη βαθµολογία 
στην “αποδοχή της πρόνοιας”. 
Οι γυναίκες µεταξύ 900-
1800€ τείνουν να έχουν 
υψηλότερη από τους άντρες 
µε ίδιο µηνιαίο εισόδηµα 
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6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης υποστηρίζουν τη βασική ερευνητική υπόθεση και 

επικυρώνουν αυτά της αρχικής έρευνας των Ahmed και Jackson (1979). Επίσης η ανάλυση 

των δεδοµένων έδωσε ενδεικτικά κάποιες τάσεις οι οποίες αξίζει να διερευνηθούν.  

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην εφαρµογή µιας ελαφρά παραλλαγµένης 

έκδοσης του ερωτηµατολογίου “Αποδοχή της Πρόνοιας” των Ahmed και Jackson σε 

ελληνικό δείγµα. Στην έρευνα αυτή προστέθηκαν οι διαστάσεις της “εργασιακής 

ικανοποίησης” και της ‘συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή”. Ένας από τους στόχους αυτής 

της έρευνας ήταν και η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της “ανεξαρτητοποίησης από την 

κυβέρνηση”, της “ηθικής της πρόνοιας”, της “ηθικής της εργασίας”, της “φροντίδας”, του 

“αλτρουισµού”, της “αποδοχής της πρόνοιας”,  και της “εργασιακής ικανοποίησης” και 

“συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή” και να αναφερθούν διαφορές ανάµεσα στο δείγµα 

βάσει χαρακτηριστικών όπως φύλο, ηλικιακή οµάδα, οικογενειακή κατάσταση, µηνιαίο 

ατοµικό εισόδηµα, και εκπαίδευση. Γενικά τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την µηδενική 

υπόθεση αν και η ανάλυση έδειξε κάποιες στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Μια πρώτη παρατήρηση η οποία έγινε βάσει των ευρηµάτων είναι το υψηλό ποσοστό 

ανταπόκρισης στην έρευνα (76.5%) τα οποίο είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι οι έλληνες 

θεωρούν το θέµα επίκαιρο και τους απασχολεί ώστε να ενδιαφερθούν να συµµετέχουν στην 

έρευνα για την κρατική πρόνοια. Σχετικά µε τα αποτελέσµατα παρατηρείται : 

• Ο µέσος όρος για την “ανεξαρτητοποίηση από την κυβέρνηση” βρίσκεται λίγο κάτω από 

την µέση τιµή και υποδεικνύει την τάση του κόσµου για επιθυµία να είναι ελεύθερος από 

κυβερνητικές παρεµβάσεις στην προσωπική, κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα, 

αντί για την πίστη στην αξία και σηµασία της κυβερνητικής ευθύνης για την υγεία, την 

πρόνοια και την οικονοµική ευηµερία. Ωστόσο η τιµή δεν είναι τόσο ακραία, γεγονός το 

οποίο µπορεί να ερµηνευθεί από το ότι οι Έλληνες νιώθουν να εξαρτώνται στο 

µεγαλύτερο βαθµό για θέµατα υγείας και πρόνοιας από το κράτος αν και επιθυµούν να 

µην εξαρτώνται σε τέτοιο βαθµό. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην απογοήτευση τους και 

στην πίστη τους ότι το κράτος δεν έχει τις διαχειριστικές δυνατότητες να παρέχει 

ικανοποιητικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και όχι στην επιθυµία τους να 

ανεξαρτητοποιηθούν από αυτό. 

 

• Ο µέσος όρος για την “ηθική της πρόνοιας” βρίσκεται λίγο πάνω από την µέση τιµή και 

υποδεικνύει την τάση της αίσθησης του κόσµου ότι η πρόνοια είναι ηθικά λάθος τόσο 

από την πλευρά του δικαιούχου όσο και της κυβέρνησης αντί για την γενική αίσθηση ότι 
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η συµµετοχή της κυβέρνησης στην πρόνοια είναι ηθικά δικαιολογηµένη και επωφελής. 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι µάλλον ενδεικτικό της καχυποψίας µε την οποία ο κόσµος 

αντιµετωπίζει τους δικαιούχους της πρόνοιας γεγονός το οποίο οφείλεται και στον τρόπο 

που η κυβέρνηση διαχειρίζεται το θέµα των παροχών. 

 

 

• Ο µέσος όρος για την “φροντίδα” βρίσκεται ακριβώς στο µέσο και υποδεικνύει την τάση 

η προσωπικότητα του καθενός να έχει ως αξία τη σηµασία της βοήθειας των απόρων και 

στερηµένων αντί για την έλλειψη των συναισθηµάτων αυτών. ∆εν κάνει εντύπωση η 

βαθµολογία αυτή, η οποία αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Είναι ενθαρρυντικό που οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει ακόµα στο σηµείο της 

παντελούς απάθειας. 

 

• Ο µέσος όρος της “ηθικής της εργασίας” βρίσκεται πάνω από την µέση τιµή και 

υποδεικνύει την τάση του κόσµου να πιστεύει ότι η ηθική της εργασίας δεν είναι 

αυτοσκοπός. Και αυτή η βαθµολογία είναι ενδεικτική της εποχής και των καιρών όπου το 

περιβάλλον εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι ενθαρρυνικοι παράγοντες. 

 

 

• Ο µέσος όρος για τον “αλτρουισµό” βρίσκεται κάτω από την µέση τιµή και υποδεικνύει 

την τάση του κόσµου να µην αποδέχεται την ευθύνη για προσφορά βοήθειας, να 

µοιράζεται και να είναι γενναιόδωρος προς τους συµπολίτες του. Άλλη µια βαθµολογία 

αναµενόµενη η οποία αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Στους ανθρώπους σήµερα 

περισσότερο από ποτέ και εξαιτίας και των ποικίλων µοντέρνων προβληµάτων είναι 

δύσκολο να περιµένει κανείς να δει δείγµατα αλτρουισµού τη στιγµή που το προσωπικό 

συµφέρον και οι σχέσεις συναλλαγής κυριαρχούν. 

Όσον αφορά την “αποδοχή της πρόνοιας” µε µέσο όρο κοντά στη µέση τιµή 

υποδεικνύει την τάση του κόσµου να αποδέχεται σε µέτριο βαθµό τη συµµετοχή της 

κυβέρνησης στην πρόνοια, αφού λόγω και των ανωτέρω συµπερασµάτων θεωρεί ότι δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και συµβάλλει στο γενικότερο αρνητικό κλίµα. 

Η εργασιακή ικανοποίηση επίσης βρέθηκε να είναι χαµηλή όπως και η συνολική 

ικανοποίηση από τη ζωή αν και η δεύτερη βρισκόταν σε καλύτερα επίπεδα βαθµολογίας. 

∆ιερευνήθηκαν οι διαφορές βάσει και δηµογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγµατος για την “ανεξαρτητοποίηση από την κυβέρνηση”, την “ηθική της πρόνοιας”, την 

“ηθική της εργασίας”, τη “φροντίδα”, τον “αλτρουισµό” και την “αποδοχή της πρόνοιας” και 

όπως φαίνεται και από το κεφάλαιο όπου παρατίθενται οι γραφικές απεικονίσεις µε τις 
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διαφορές υπάρχουν ορισµένες ενδιαφέρουσες τάσεις. Ωστόσο συνολικά και σε επιβεβαίωση 

και των αποτελεσµάτων της αρχικής έρευνας των Ahmed και Jackson (1979) δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών οµάδων του 

δείγµατος. Οι στάσεις απέναντι στην πρόνοια ήταν ανεξάρτητες των δηµογραφικών 

µεταβλητών. Υπήρχαν µικρές, αλλά στατιστικά σηµαντικές τάσεις για την “αποδοχή της 

πρόνοιας” να παρουσιάζει διαφορές µεταξύ διαφορετικών εισοδηµάτων και εκπαίδευσης 

όπως και της “ανεξαρτητοποίησης από την κυβέρνηση” µε το εισόδηµα και την εκπαίδευση. 

Η “ηθική της πρόνοιας” είχε διαφορές βάσει εισοδήµατος ενώ η φροντίδα βάσει εκπαίδευσης. 

Η “ηθική της εργασίας” είχε διαφορές βάσει ηλικιακής οµάδας και εκπαίδευσης ενώ και ο 

“αλτρουισµός” βάσει εισοδήµατος και εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε οι διαφορές είναι 

µικρές και µεµονωµένες µπροστά στον πλούσιο όγκο των δεδοµένων. Το συµπέρασµα είναι 

ότι οι Έλληνες δείχνουν µάλλον οµοιόµορφη στάση απέναντι στην πρόνοια. Καµία 

δηµογραφική οµάδα δεν είναι πολύ διαφορετική από την άλλη ανεξαρτήτως αν λάβουµε 

υπόψη διαφορετικές οµάδες ηλικίας, φύλου, εισοδήµατος, εκπαίδευσης ή οικογενειακής 

κατάστασης. 

Η έρευνα καταπιάστηκε µε τη διερεύνηση του κατά πόσο η εργασιακή ικανοποίηση 

και η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή συσχετίζονται µε την “αποδοχή της πρόνοιας”, όπως 

και µε τις υπόλοιπες αναφερθέντες πέντε βασικές µεταβλητές. Σε µια περισσότερο αναλυτική 

µελέτη θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια µεγαλύτερη κλίµακα βαθµολόγησης για αυτές τις 

δύο µεταβλητές. Η “εργασιακή ικανοποίηση” συσχετίζεται θετικά µόνο µε τον “αλτρουισµό”. 

Εάν κάποιος έχει πετύχει µεγάλο βαθµό εργασιακής ικανοποίησης είναι περισσότερο πιθανό 

να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του αλτρουισµού. H “συνολική ικανοποίηση από τη ζωή” 

συσχετίζεται θετικά µε τη “φροντίδα” και τον “αλτρουισµό” και αρνητικά µε την “ηθική της 

εργασίας”. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή κάνει τους ανθρώπους πιο ευαίσθητους 

στα προβλήµατα των άλλων και αυξάνει την επιθυµία τους να βοηθήσουν όσους έχουν 

ανάγκη. Το ίδιο συµβαίνει και µε το αίσθηµα του αλτρουισµού. Με την “ηθική της εργασίας” 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση γεγονός το οποίο καταδεικνύει την τάση του δείγµατος να 

πιστεύει ότι η έννοια της εργασίας στην Ελλάδα δεν διαθέτει κάποιο στοιχείο ηθικής από τον 

τρόπο έναρξης της όσο και κατά την εκτέλεση της. Επίσης δεν βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και “αποδοχή της πρόνοιας” όπως και 

µεταξύ συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή και “αποδοχή της πρόνοιας”. Συνολικά τα 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα δεν είναι ιδιαίτερα 

υποστηρικτικοί στην “αποδοχή της πρόνοιας”.   

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής εξαιτίας και της προκαταρκτικής της φύσης  

µπορούν να αξιολογηθούν  χρησιµοποιώντας το πιο ελαστικό 0,1 περιθώριο σφάλµατος αντί 

του  αυστηρού 0,05.  σε εκείνη την περίπτωση παρατηρούµε αρκετές συσχετίσεις µεταξύ των 

µεταβλητών µας οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν µια µελλοντική έρευνα. 
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Είναι κοινή η παραδοχή από πολιτικούς-πολίτες και ερευνητές ότι το ευρωπαϊκό 

µοντέλο µε διευρηµένο κράτος πρόνοιας δεν µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις σηµερινές 

ανάγκες και συνθήκες. Στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική τα πράγµατα αλλάζουν ραγδαία. Η 

κυρίαρχη τάση στα πλαίσια της προωθούµενης εκδοχής της παγκοσµιοποίησης δεν 

περιορίζεται σε περικοπές του φάσµατος των κοινωνικών υπηρεσιών. Το κράτος πρόνοιας 

φαντάζει ως ένας µηχανισµός επιβολής κοινωνικού ελέγχου, αναπαραγωγής ανισοτήτων και 

δηµιουργίας νέων, τουλάχιστον αυτό καταθέτει η κριτική των κοινωνικών κινηµάτων.   

Εύκολα διαπιστώνει και καταλήγει κανείς στο ότι κράτος πρόνοιας δεν σηµαίνει 

µόνο παροχές και ότι επίσης η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται µόνο από την κυβέρνηση. Η 

ευθύνη είναι συλλογική, είναι κυβερνητική, αλλά και ατοµική. Ευτυχώς στην Ελλάδα 

φαίνεται ακόµα ότι είναι τέτοιος ο κοινωνικός ιστός που δηµιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας για 

τους Έλληνες που έχουν ανάγκη την πρόνοια, διαφορετικά  πολλαπλάσιες δαπάνες δεν θα 

έφταναν ούτε καν για τη συντήρηση αυτού του κοινωνικού κράτους. Το πιο σηµαντικό είναι 

να καταλάβει κανείς τι σηµαίνει ατοµική ευθύνη και τι σηµαίνει να ξεπερνάµε το ατοµικό 

συµφέρον και να βοηθήσουµε όχι µόνο τον εαυτό µας, αλλά και την κοινωνία. Σήµερα ο 

ατοµικισµός κινδυνεύει να βάλει βόµβα στα θεµέλια της κοινωνίας. Ο κόσµος αισθάνεται πιο 

δυνατός και αυτό είναι γεγονός, αλλά αυτή η αυτοδυναµία, η αυτάρκεια, οδηγεί σε 

αποµόνωση. 

Υπάρχει ανάγκη να γίνει σύνθεση ενός νέου κοινωνικού µοντέλου. Η γνώση υπάρχει, 

όµως οι άνθρωποι επιβάλλεται να καταλάβουν τα όρια των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων τους. Πιστεύουµε ότι η έρευνα αυτή και άλλες σε αυτή την κατεύθυνση είναι 

απαραίτητες τώρα περισσότερο από ποτέ. 
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Παράρτηµα 1 

              

 

 
Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για τη συµπλήρωση του 

παρόντος ερωτηµατολόγιου.   

Η συµµετοχή σας αποτελεί σηµαντική συµβολή στη έρευνά µου και η µη συµµετοχή 

σας καθιστά σχεδόν αδύνατη τη διεξαγωγή της. Η έρευνα έχει ως στόχο την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και προτάσεων.  

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν απαιτεί την καταχώρηση προσωπικών σας 

στοιχείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων. Οι απαντήσεις είναι 

εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 
 
 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούµε σηµειώστε ν στην επιλογή σας ή συµπληρώστε στο 

χώρο που παρέχεται) 

 
 
 
ΦΥΛΟ:                           ΑΝ∆ΡΑΣ  [  ]    ΓΥΝΑΙΚΑ  [  ] 
 
ΗΛΙΚΙΑ: Α) έως 24 [  ] Β) 25-40 [  ] Γ) 41-55 [  ] ∆) πάνω από 55 [  ] 
 
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
ΑΓΑΜΟΣ:  [  ]  ΕΓΓΑΜΟΣ:  [  ]   
 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ: 
Α) έως 900 € [  ]  Β) 900-1800 € [  ] Γ) πάνω από 1800 € [  ] 
 
 
Εκπαίδευση:  Λύκειο [  ],    ΑΕΙ-ΤΕΙ [  ],    Μεταπτυχιακό [  ],   ∆ιδακτορικό [  ],   Άλλη…..  

 

Έτη συνολικής επαγγελµατικής προϋπηρεσίας: ……………έτη 

 

 

 

 

 

Έτη επαγγελµατικής προϋπηρεσίας στην παρούσα θέση : …………….έτη 
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Παρακαλώ κυκλώστε την επιλογή σας 
 

 
1) οι άνθρωποι (πολίτες) πρέπει να λύνουν τα 
προβλήµατά τους µόνοι τους και να µην εξαρτώνται 
από τη βοήθεια της πολιτείας (κυβέρνησης) 
 
2) οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσδοκούν βοήθεια 
από το κράτος 
 
3) η πολιτεία (κυβέρνηση) δεν πρέπει να δαπανά 
χρήµατα σε ιατρική-οδοντιατρική περίθαλψη σε 
άπορους 
 
4) τα κρατικά προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας θα 
πρέπει να περικοπούν, επειδή περιορίζουν την 
ελευθερία των πολιτών. 
 
5) η επανεκπαίδευση των ανέργων είναι ένα σηµαντικό 
καθήκον της πολιτείας 
 
6) κοινωνικές οµάδες, όπως εγκαταλελειµµένες σύζυγοι 
και παιδιά δικαιούνται αυξηµένη υποστήριξη από την 
πολιτεία 
 
7) η πολιτεία πρέπει να µεριµνά ώστε κάθε Έλληνας 
πολίτης να καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης 
 
8) η πολιτεία πρέπει να επιταχύνει το πρόγραµµά της 
για τη φροντίδα όσων έχουν ανάγκη 
 
9) άνθρωποι οι οποίοι λαµβάνουν κρατική οικονοµική 
ενίσχυση (επιδόµατα πρόνοιας) για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα γίνονται ανίκανοι να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις µιας δουλειάς 
 
10) η λήψη κρατικού επιδόµατος κάνει τους ανθρώπους 
να αισθάνονται µειονεκτικά 
 
11) είναι λάθος να δίνονται επιδόµατα σε ανθρώπους οι 
οποίοι δεν έχουν εργαστεί για αυτά 
 
12) µόνο ένας άνθρωπος χωρίς αυτοσεβασµό θα 
δεχόταν βοήθεια από την πρόνοια 
 
13) µια από τις σηµαντικότερες κρατικές υπηρεσίες είναι 
η παροχή επιδόµατος πρόνοιας 
 
14) η κοινωνική πρόνοια είναι απαραίτητη για όσους 
δεν µπορούν να εργαστούν όπως οι σωµατικά και 
ψυχικά ανάπηροι 
 
15) οι κρατικές δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια είναι 
αναγκαίες 
 
16) η κρατική βοήθεια βοηθάει τους οικονοµικά 
ασθενέστερους να γίνουν περισσότερο παραγωγικά 
µέλη της κοινωνίας µας 

 
 

       
ΣΥΜΦΩΝΩ                 ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ               ∆ΙΑΦΩΝΩ  
ΑΠΌΛΥΤΑ                  ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ             ΑΠΟΛΥΤΑ 
 
     
     1                   2                   3                  4                   5   
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Παρακαλώ κυκλώστε την επιλογή σας 
 
17) η βοήθεια αναξιοπαθούντων ανθρώπων να 
ανταπεξέλθουν στα προβλήµατα τους είναι πολύ 
σηµαντική για µένα 
 
18) άνθρωποι σε “ανάγκη” αξίζουν τη συµπόνια και 
την υποστήριξη µας 
 
19) οποιοσδήποτε µε αναπηρία θα λάβει την 
προσοχή και τη βοήθεια µου 
 
20) οι άνθρωποι πάντα µπορούν να υπολογίζουν σε 
µένα για βοήθεια 
 
21) εάν κάποιος βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση το 
καλύτερο είναι κανείς να τον αγνοήσει 
 
22) είναι χάσιµο χρόνου η λύπηση των οικονοµικά 
ασθενέστερων ανθρώπων 
 
23) η συµπόνια και η συµπαράσταση δεν 
εξυπηρετούν σε τίποτα 
 
24) η προσπάθεια βοήθειας των απόρων συχνά είναι 
περισσότερο επιζήµια παρά ωφέλιµη 
 
25) εάν κάποιος είναι διατεθειµένος να εργαστεί 
σκληρά, δεν υπάρχει λόγος να µην πραγµατοποιήσει 
τις επιδιώξεις του 
 
26) δεν αισθάνοµαι καµιά συµπόνια για ανθρώπους οι 
οποίοι είναι ικανοί να εργαστούν, αλλά επιλέγουν να 
µην εργάζονται 
 
27) µια οποιαδήποτε εργασία, ακόµα και αν οι 
απολαβές είναι µικρές, είναι καλύτερη από την 
παροχή οικονοµικής υποστήριξης 
 
28) ένας άνθρωπος αξίζει να παίρνει µόνο πράγµατα 
για τα οποία έχει εργαστεί 
 
29 ) µπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος προτιµά να ζει 
µε επίδοµα πρόνοιας από το να εργάζεται 
 
30) νοµίζω ότι οι άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 
στην αξία της εργασίας 
 
31) συχνά σκέφτοµαι ότι η δουλειά εµποδίζει έναν 
άνθρωπο να πάρει ό,τι περισσότερο µπορεί από τη 
ζωή 
 
32) η σκληρή δουλειά δεν είναι πλέον απαραίτητη για 
την ευηµερία της κοινωνίας 

 
 

 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ                 ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ               ∆ΙΑΦΩΝΩ  
ΑΠΌΛΥΤΑ                  ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ             ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Σας ευχαριστούµε πολύ για τις σηµαντικές πληροφορίες που µας Σας ευχαριστούµε πολύ για τις σηµαντικές πληροφορίες που µας Σας ευχαριστούµε πολύ για τις σηµαντικές πληροφορίες που µας Σας ευχαριστούµε πολύ για τις σηµαντικές πληροφορίες που µας 

δώσατεδώσατεδώσατεδώσατε    

 ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΠΟΛΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

πόσο ικανοποιηµένοι 
είστε από την ζωή σας 

 
           1 

 
        2 

 
          3 

 
          4 

 
         5 

πόσο ικανοποιηµένοι 
είστε από την εργασία 
σας 

 
           1 

 
        2 

 
          3 

 
          4 

 
         5 

 ΑΠΟΛΥΤΑ 
∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

ΠΟΛΥ 
∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

ΑΡΚΕΤΑ 
∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 
∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

πόσο δυσαρεστηµένοι 
είστε από την ζωή σας 

 
           1 

 
            2 

 
          3 

 
            4 

 
          5 

πόσο δυσαρεστηµένοι 
είστε από την εργασία 
σας 

 
           1 

 
            2 

 
          3 

 
            4 

 
          5 

 
 
 
Παρακαλώ κυκλώστε την επιλογή σας 

 
 

33) οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν φόρους 
πρόθυµα, επειδή τα χρήµατα πηγαίνουν σε καλούς 
σκοπούς 
 
34) άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετά για τους 
εαυτούς τους, έχουν καθήκον να προσφέρουν στους 
άπορους 
 
35) όλοι πρέπει να συνεισφέρουν γενναιόδωρα για να 
βοηθήσουν τους λιγότερο ευνοηµένους 
 
36) πιστεύω στη γενναιόδωρη προσφορά σε 
οργανισµούς (φορείς) οι οποίοι έχουν ανάγκες 
 
37) οι περισσότεροι φιλανθρωπικοί οργανισµοί είναι 
ανέντιµοι 
 
38) τα χρήµατα που δαπανώνται για κοινωνική 
πρόνοια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ώστε να 
µειωθούν οι φόροι 
 
39) τα περισσότερα χρήµατα που δίνονται στους 
άπορους είναι µια άσκοπη σπατάλη 
 
40) δεν πιστεύω στην οποιαδήποτε προσφορά χωρίς 
αντάλλαγµα 

 
 

 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ                 ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ               ∆ΙΑΦΩΝΩ  
ΑΠΌΛΥΤΑ                  ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ             ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Παράρτηµα 2 

Γραµµική παλινδρόµηση 

1.Προβλεπτική µεταβλητή : εργασιακή ικανοποίηση 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή : αποδοχή της πρόνοιας 
 
Πίνακας 1.1 :R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,027a ,001 -,006 18,30248 1,400 

 
Πίνακας 1.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Regression 35,112 1 35,112 ,105 ,747a 

Residual 47232,315 141 334,981   

1 

Total 47267,427 142    

 

Πίνακας 1.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 101,957 6,809  14,973 ,000 1 

overalljobsatisfaction ,491 1,518 ,027 ,324 ,747 

 
2.Προβλεπτική µεταβλητή  : εργασιακή ικανοποίηση 
  Εξαρτηµένη µεταβλητή : ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 

Πίνακας 2.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,055a ,003 -,004 7,27143 1,686 
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Πίνακας 2.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 23,015 1 23,015 ,435 ,510a 

Residual 7455,195 141 52,874   

1 

Total 7478,210 142    

 
 
Πίνακας 2.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 15,604 2,705  5,768 ,000 1 

overalljobsatisfaction ,398 ,603 ,055 ,660 ,510 

 
 
 
3.Προβλεπτική µεταβλητή : εργασιακή ικανοποίηση 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή : ηθική της πρόνοιας 
 
Πίνακας 3.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,065a ,004 -,003 5,16143 1,816 

 

Πίνακας 3.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 16,180 1 16,180 ,607 ,437a 

Residual 3756,295 141 26,640   

1 

Total 3772,476 142    
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Πίνακας 3.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 23,864 1,920  12,428 ,000 1 

overalljobsatisfaction -,334 ,428 -,065 -,779 ,437 

 
4.Προβλεπτική µεταβλητή : εργασιακή ικανοποίηση 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή : φροντίδα 

Πίνακας 4.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,118a ,014 ,007 6,53490 1,469 

 
Πίνακας 4.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 84,668 1 84,668 1,983 ,161a 

Residual 6021,402 141 42,705   

1 

Total 6106,070 142    

 

Πίνακας 4.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 17,364 2,431  7,142 ,000 1 

overalljobsatisfaction ,763 ,542 ,118 1,408 ,161 
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5.Προβλεπτική µεταβλητή : εργασιακή ικανοποίηση 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή : αλτρουισµός 
 
Πίνακας 5.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,136a ,019 ,012 6,46718 1,377 

 

Πίνακας 5.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 111,745 1 111,745 2,672 ,104a 

Residual 5897,248 141 41,824   

1 

Total 6008,993 142    

 
Πίνακας 5.3 : Β, Beta, t 
                                                                 Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 15,084 2,406  6,269 ,000 1 

overalljobsatisfaction ,877 ,536 ,136 1,635 ,104 

 
 
6.Προβλεπτική µεταβλητή: συνολική ικανοποίηση από τη ζωή 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή :αποδοχή της πρόνοιας 
 
Πίνακας 6.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,076a ,006 ,000 18,09480 1,346 
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Πίνακας 6.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 287,786 1 287,786 ,879 ,350a 

Residual 49440,685 151 327,422   

1 

Total 49728,471 152    

Πίνακας 6.3 : Β, Beta, t 

                                                                    Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 97,475 6,703  14,542 ,000 1 

overalllifesatisfaction 1,706 1,820 ,076 ,938 ,350 

 
 
7.Προβλεπτική µεταβλητή :συνολική ικανοποίηση από τη ζωή 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή :ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 
 
Πίνακας 7.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,100a ,010 ,004 7,12828 1,734 

 

Πίνακας 7.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 78,169 1 78,169 1,538 ,217a 

Residual 7672,667 151 50,812   

1 

Total 7750,837 152    
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Πίνακας 7.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 13,948 2,641  5,282 ,000 1 

overalllifesatisfaction ,889 ,717 ,100 1,240 ,217 

 
 
8.Προβλεπτική µεταβλητή :συνολική ικανοποίηση από τη ζωή 
   Εξαρτηµένη µεταβλητή : ηθική της πρόνοιας 
 
Πίνακας 8.1 : R, R square, R adusted, Durbin Watson 

                                                               Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,081a ,007 ,000 5,17648 1,703 

 

Πίνακας 8.2 : anova, F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 27,046 1 27,046 1,009 ,317a 

Residual 4046,183 151 26,796   

1 

Total 4073,229 152    

 
Πίνακας 8.3 : Β, Beta, t 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 24,240 1,918  12,641 ,000 1 

overalllifesatisfaction -,523 ,521 -,081 -1,005 ,317 
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Παράρτηµα 3 
 

1.Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 
 
Πίνακας 3. 1.1 Μέσος όρος για ανεξαρτησία από την κυβέρνηση κατά φύλο*ηλικία 

95% Confidence Interval 

Gender age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 17,500a 4,315 8,946 26,054 

25-40 17,421a 1,511 14,426 20,416 

41-55 18,952a 2,448 14,100 23,804 

Male 

>55 13,300a 2,804 7,741 18,859 

<24 15,450a 2,364 10,765 20,135 

25-40 18,766a 1,535 15,722 21,809 

41-55 14,468a 2,453 9,605 19,330 

Female 

>55 14,167a 4,068 6,101 22,232 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.1.2 Μέσος όρος για ανεξαρτησία από την κυβέρνηση κατά φύλο*οικογενειακή κατάσταση 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

single 18,435a 1,747 14,972 21,897 Male 

married 16,337a 1,487 13,389 19,285 

single 15,165a 1,510 12,171 18,159 Female 

married 17,671a 1,539 14,621 20,722 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 

Πίνακας  3.1.3 Μέσος όρος για ανεξαρτησία από την κυβέρνηση κατά φύλο*µηνιαίο εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 17,954a 2,266 13,462 22,446 

900-1800 E 17,533a 1,642 14,278 20,789 

male 

>1800 E 15,989a 2,129 11,768 20,210 

<900 E 14,636a 1,882 10,906 18,366 

900-1800 E 20,917a 1,652 17,641 24,192 

female 

>1800 E 12,812a 2,921 7,021 18,604 

a. Based on modified population marginal mean. 
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Πίνακας  3.1.4 Μέσος όρος για ανεξαρτησία από την κυβέρνηση κατά φύλο*εκπαίδευση 

95% Confidence Interval 

gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 16,500a 2,754 11,040 21,960 

AEI-TEI 19,162a 1,400 16,386 21,938 

Masters 13,256a 2,677 7,949 18,563 

Phd 14,500a 4,315 5,946 23,054 

male 

17 .b . . . 

lyceum 18,750a 3,523 11,765 25,735 

AEI-TEI 15,987a 1,493 13,028 18,946 

Masters 14,393a 1,854 10,718 18,068 

Phd 14,000a 7,047 ,031 27,969 

female 

17 36,000a 7,047 22,031 49,969 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding 

population marginal mean is not estimable. 

 
 
 
2. ηθική της πρόνοιας 
 

Πίνακας  3.2.1 µέσος όρος για ηθική της πρόνοιας κατά φύλο*ηλικιακή οµάδα 

95% Confidence Interval 

gender age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 20,500a 3,205 14,147 26,853 

25-40 23,574a 1,122 21,350 25,798 

41-55 23,143a 1,818 19,539 26,746 

male 

>55 19,200a 2,082 15,072 23,328 

<24 21,025a 1,755 17,545 24,505 

25-40 22,721a 1,140 20,460 24,981 

41-55 21,014a 1,822 17,403 24,625 

female 

>55 21,667a 3,022 15,677 27,657 

a. Based on modified population marginal mean. 
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Πίνακας  3.2.2 µέσος όρος για ηθική της πρόνοιας κατά φύλο*οικογενειακή κατάσταση 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

single 21,234a 1,297 18,662 23,805 Male 

married 23,230a 1,104 21,040 25,419 

single 20,480a 1,122 18,257 22,704 Female 

married 22,717a 1,143 20,451 24,982 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.2.3  µέσος όρος για ηθική της πρόνοιας κατά φύλο*µηνιαίο εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 21,009a 1,683 17,673 24,345 

900-1800 E 22,483a 1,220 20,066 24,901 

male 

>1800 E 23,582a 1,581 20,447 26,717 

<900 E 20,014a 1,397 17,244 22,784 

900-1800 E 23,471a 1,227 21,038 25,904 

female 

>1800 E 23,188a 2,170 18,886 27,489 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.2.4 µέσος όρος για ηθική της πρόνοιας κατά φύλο*εκπαίδευση 

95% Confidence Interval 

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 21,083a 2,046 17,028 25,138 

AEI-TEI 22,708a 1,040 20,647 24,770 

Masters 21,887a 1,988 17,945 25,829 

Phd 26,500a 3,205 20,147 32,853 

Male 

17 .b . . . 

lyceum 21,750a 2,617 16,563 26,937 

AEI-TEI 22,144a 1,109 19,946 24,342 

Masters 21,779a 1,377 19,050 24,509 

Phd 19,000a 5,233 8,625 29,375 

Female 

17 26,000a 5,233 15,625 36,375 

a. Based on modified population marginal mean. 
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95% Confidence Interval 

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 21,083a 2,046 17,028 25,138 

AEI-TEI 22,708a 1,040 20,647 24,770 

Masters 21,887a 1,988 17,945 25,829 

Phd 26,500a 3,205 20,147 32,853 

Male 

17 .b . . . 

lyceum 21,750a 2,617 16,563 26,937 

AEI-TEI 22,144a 1,109 19,946 24,342 

Masters 21,779a 1,377 19,050 24,509 

Phd 19,000a 5,233 8,625 29,375 

Female 

17 26,000a 5,233 15,625 36,375 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population 

marginal mean is not estimable. 

 
 
 

3.φροντίδα 
 
 

Πίνακας  3.3.1 µέσος όρος για φροντίδα κατά φύλο*ηλικιακή οµάδα 

95% Confidence Interval 

Gender age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 24,250a 3,994 16,333 32,167 

25-40 20,989a 1,398 18,217 23,761 

41-55 19,095a 2,265 14,605 23,586 

Male 

>55 20,850a 2,595 15,705 25,995 

<24 18,600a 2,188 14,263 22,937 

25-40 20,245a 1,421 17,428 23,061 

41-55 18,417a 2,270 13,917 22,917 

Female 

>55 17,167a 3,765 9,702 24,631 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 

Πίνακας  3.3.2 µέσος όρος για φροντίδα κατά φύλο*οικογενειακή κατάσταση 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Male single 21,462a 1,617 18,257 24,667 
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married 20,346a 1,376 17,617 23,074 

single 19,819a 1,398 17,048 22,591 Female 

married 19,082a 1,424 16,259 21,905 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
 
 
Πίνακας  3.3.3 µέσος όρος για φροντίδα κατά φύλο*εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

Gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 22,444a 2,097 18,287 26,602 

900-1800 E 18,471a 1,520 15,458 21,483 

Male 

>1800 E 22,371a 1,971 18,465 26,278 

<900 E 18,161a 1,741 14,709 21,613 

900-1800 E 22,891a 1,529 19,859 25,923 

Female 

>1800 E 13,875a 2,704 8,515 19,235 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.3.4 µέσος όρος για φροντίδα κατά φύλο*εκπαίδευση 

95% Confidence Interval 

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 19,583a 2,549 14,530 24,637 

AEI-TEI 21,594a 1,296 19,025 24,163 

Masters 20,429a 2,478 15,516 25,341 

Phd 20,000a 3,994 12,083 27,917 

Male 

17 .b . . . 

lyceum 17,750a 3,261 11,285 24,215 

AEI-TEI 19,952a 1,382 17,213 22,691 

Masters 18,242a 1,716 14,840 21,643 

Phd 19,000a 6,522 6,071 31,929 

Female 

17 26,000a 6,522 13,071 38,929 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population marginal 

mean is not estimable. 
 
 
 

 



 67

4.Ηθική της εργασίας 
 

Πίνακας  3.4.1 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά φύλο*ηλικιακή οµάδα 

95% Confidence Interval 

Gender age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 19,750a 3,411 12,987 26,513 

25-40 26,474a 1,194 24,106 28,841 

41-55 25,867a 1,935 22,031 29,702 

Male 

>55 28,133a 2,217 23,739 32,528 

<24 25,075a 1,869 21,371 28,779 

25-40 23,061a 1,214 20,655 25,467 

41-55 27,278a 1,939 23,434 31,122 

Female 

>55 28,500a 3,216 22,124 34,876 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
 
Πίνακας  3.4.2 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά φύλο*οικογενειακή κατάσταση 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

single 23,560a 1,381 20,823 26,297 Male 

married 27,525a 1,176 25,195 29,856 

single 24,317a 1,194 21,950 26,684 Female 

married 25,156a 1,216 22,744 27,567 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

Πίνακας  3.4.3 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά φύλο*µηνιαίο εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

Gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 21,565a 1,791 18,014 25,116 

900-1800 E 26,933a 1,298 24,359 29,506 

Male 

>1800 E 28,275a 1,683 24,938 31,612 

<900 E 24,014a 1,488 21,065 26,963 

900-1800 E 24,159a 1,306 21,569 26,748 

Female 

>1800 E 28,500a 2,310 23,922 33,078 

a. Based on modified population marginal mean. 
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95% Confidence Interval 

Gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 21,565a 1,791 18,014 25,116 

900-1800 E 26,933a 1,298 24,359 29,506 

Male 

>1800 E 28,275a 1,683 24,938 31,612 

<900 E 24,014a 1,488 21,065 26,963 

900-1800 E 24,159a 1,306 21,569 26,748 

Female 

>1800 E 28,500a 2,310 23,922 33,078 

 

Πίνακας  3.4.4 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά 

φύλο*εκπαίδευση 

 

95% Confidence Interval 

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 28,333a 2,177 24,017 32,650 

AEI-TEI 24,263a 1,107 22,068 26,457 

Masters 24,690a 2,117 20,495 28,886 

Phd 32,500a 3,411 25,737 39,263 

Male 

17 .b . . . 

lyceum 27,750a 2,785 22,228 33,272 

AEI-TEI 25,345a 1,180 23,005 27,684 

Masters 24,351a 1,466 21,446 27,257 

Phd 11,000a 5,571 -,044 22,044 

Female 

17 26,000a 5,571 14,956 37,044 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population marginal 

mean is not estimable. 

 
5.αλτρουισµός 

Πίνακας  3.5.1 µέσος όρος για αλτρουισµό κατά φύλο*ηλικιακή οµάδα 

95% Confidence Interval 

Gender Age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 20,250a 3,811 12,695 27,805 

25-40 18,985a 1,334 16,340 21,630 

41-55 18,243a 2,162 13,958 22,528 

Male 

>55 16,350a 2,477 11,441 21,259 
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<24 16,550a 2,088 12,412 20,688 

25-40 17,018a 1,356 14,330 19,706 

41-55 16,338a 2,166 12,044 20,632 

Female 

>55 14,833a 3,593 7,710 21,957 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

Πίνακας  3.5.2 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά 
φύλο*οικογενειακή κατάσταση 

 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

single 19,305a 1,543 16,247 22,363 Male 

married 17,962a 1,313 15,358 20,565 

single 16,969a 1,334 14,324 19,613 Female 

married 16,415a 1,359 13,721 19,109 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.5.3 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά φύλο*µηνιαίο εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

Gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<900 E 20,815a 2,001 16,848 24,782 

900-1800 E 18,403a 1,450 15,528 21,278 

Male 

>1800 E 16,782a 1,881 13,054 20,510 

<900 E 16,992a 1,662 13,697 20,286 

900-1800 E 17,982a 1,459 15,088 20,875 

Female 

>1800 E 12,562a 2,580 7,447 17,678 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
 
 
 
Πίνακας  3.5.4 µέσος όρος για ηθική της εργασίας κατά φύλο*εκπαίδευση 

95% Confidence Interval  

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 18,167a 2,433 13,344 22,989 

AEI-TEI 20,193a 1,237 17,741 22,645 

Masters 16,464a 2,365 11,777 21,152 

Phd 13,000a 3,811 5,445 20,555 

Male 

17 .b . . . 
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lyceum 15,250a 3,112 9,081 21,419 

AEI-TEI 18,545a 1,318 15,932 21,159 

Masters 14,093a 1,637 10,847 17,339 

Phd 16,000a 6,224 3,662 28,338 

Female 

17 18,000a 6,224 5,662 30,338 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population marginal 

mean is not estimable. 

 
6.αποδοχή της πρόνοιας 
Πίνακας  3.6.1 µέσος όρος για αποδοχή της πρόνοιας κατά φύλο*ηλικιακή οµάδα 

95% Confidence Interval 

Gender Age Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

<24 1,023E2 10,815 80,810 123,690 

25-40 1,074E2 3,787 99,937 114,950 

41-55 1,053E2 6,134 93,139 117,461 

Male 

>55 97,833a 7,028 83,902 111,765 

<24 96,700a 5,924 84,957 108,443 

25-40 1,018E2 3,848 94,183 109,438 

41-55 97,514a 6,147 85,328 109,700 

Female 

>55 96,333a 10,197 76,119 116,547 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

Πίνακας  3.6.2 µέσος όρος για αποδοχή της πρόνοιας κατά φύλο*οικοεγενειακή κατάσταση 

95% Confidence Interval 

Gender maritalstatus Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

single 1,040E2 4,378 95,318 112,674 Male 

married 1,054E2 3,727 98,011 112,788 

single 96,751a 3,786 89,246 104,255 Female 

married 1,010E2 3,856 93,396 108,686 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 

Πίνακας  3.6.3 µέσος όρος για αποδοχή της πρόνοιας κατά φύλο*µηνιαίο εισόδηµα 

95% Confidence Interval 

Gender income Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Male <900 E 1,038E2 5,679 92,529 115,045 
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900-1800 E 1,038E2 4,116 95,664 111,982 
 

>1800 E 1,070E2 5,336 96,421 117,579 

<900 E 93,817a 4,716 84,468 103,165 

900-1800 E 1,094E2 4,142 101,209 117,629 

Female 

>1800 E 90,937a 7,322 76,422 105,453 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

 
Πίνακας  3.6.4 µέσος όρος για αποδοχή της πρόνοιας κατά φύλο*εκπαίδευση 

95% Confidence Interval 

Gender education Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

lyceum 1,037E2 6,903 89,982 117,352 

AEI-TEI 1,079E2 3,509 100,963 114,878 

Masters 96,726a 6,710 83,424 110,028 

Phd 1,065E2 10,815 85,060 127,940 

Male 

17 .b . . . 

lyceum 1,013E2 8,831 83,744 118,756 

AEI-TEI 1,020E2 3,741 94,555 109,389 

Masters 92,858a 4,646 83,647 102,069 

Phd 79,000a 17,662 43,988 114,012 

Female 

17 1,320E2 17,662 96,988 167,012 

a. Based on modified population marginal mean. 
 

b. This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population 

marginal mean is not estimable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

Παράρτηµα 4 

Πίνακας  4. 1. Tests of between subjects effects, F, level of significance 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:αποδοχή της πρόνοιας 
    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 16352,057a 45 363,379 1,165 ,259 

Intercept 304336,598 1 304336,598 975,660 ,000 

Gender 268,882 1 268,882 ,862 ,355 

Age 813,917 3 271,306 ,870 ,459 

Income 58,892 2 29,446 ,094 ,910 

maritalstatus 188,063 1 188,063 ,603 ,439 

education 2015,790 4 503,948 1,616 ,176 

gender * age 565,231 3 188,410 ,604 ,614 

gender * income 844,420 2 422,210 1,354 ,263 

gender * maritalstatus 10,379 1 10,379 ,033 ,856 

gender * education 88,920 2 44,460 ,143 ,867 

a. R Squared = ,329 (Adjusted R 

Squared = ,047) 

   
 

 

 
   

 
 
Πίνακας 4. 2. Tests of between subjects effects, F, level of significance 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: ανεξαρτησία από την 

κυβέρνηση 

    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2437,521a 45 54,167 1,091 ,352 

Intercept 8779,763 1 8779,763 176,808 ,000 

Gender 2,061 1 2,061 ,042 ,839 

Age 36,264 3 12,088 ,243 ,866 

Income 6,813 2 3,407 ,069 ,934 

maritalstatus ,020 1 ,020 ,000 ,984 

Education 337,034 4 84,258 1,697 ,156 

gender * age 158,450 3 52,817 1,064 ,368 

gender * income 6,643 2 3,322 ,067 ,935 

gender * maritalstatus 30,581 1 30,581 ,616 ,434 
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gender * education 179,134 2 89,567 1,804 ,170 

Error 5313,315 107 49,657 
  

Total 52719,000 153 
   

Corrected Total 7750,837 152 
   

a. R Squared = ,314 (Adjusted R 

Squared = ,026) 

   
 
 

 
 

Πίνακας  4.3.Tests of between subjects effects 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: ηθική της πρόνοιας 
    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1142,581a 45 25,391 ,927 ,604 

Intercept 13871,483 1 13871,483 506,458 ,000 

Gender 10,489 1 10,489 ,383 ,537 

Age 153,330 3 51,110 1,866 ,140 

Income 50,646 2 25,323 ,925 ,400 

maritalstatus 100,006 1 100,006 3,651 ,059 

Education 93,666 4 23,416 ,855 ,494 

gender * age 99,058 3 33,019 1,206 ,311 

gender * income 27,070 2 13,535 ,494 ,611 

gender * maritalstatus ,001 1 ,001 ,000 ,996 

gender * education 31,063 2 15,531 ,567 ,569 

Error 2930,648 107 27,389 
  

Total 80565,000 153 
   

Corrected Total 4073,229 152 
   

a. R Squared = ,281 (Adjusted R Squared = -,022) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας  4.4.Tests of between subjects effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: φροντίδα 
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Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2011,963a 45 44,710 1,051 ,408 

Intercept 12016,020 1 12016,020 282,486 ,000 

Gender 54,994 1 54,994 1,293 ,258 

Age 81,869 3 27,290 ,642 ,590 

Income 1,251 2 ,626 ,015 ,985 

maritalstatus 7,332 1 7,332 ,172 ,679 

Education 93,704 4 23,426 ,551 ,699 

gender * age 128,798 3 42,933 1,009 ,392 

gender * income 402,233 2 201,116 4,728 ,011 

gender * maritalstatus 2,393 1 2,393 ,056 ,813 

gender * education 18,790 2 9,395 ,221 ,802 

Error 4551,422 107 42,537 
  

Total 71334,000 153 
   

Corrected Total 6563,386 152 
   

a. R Squared = ,307 (Adjusted R Squared = ,015) 
   

 
Πίνακας  4.5.Tests of between subjects effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: ηθική της εργασίας 
    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2090,759a 45 46,461 1,497 ,047 

Intercept 19926,688 1 19926,688 642,072 ,000 

Gender 44,893 1 44,893 1,447 ,232 

Age 30,502 3 10,167 ,328 ,805 

Income 21,582 2 10,791 ,348 ,707 

maritalstatus 3,334 1 3,334 ,107 ,744 

Education 47,942 4 11,986 ,386 ,818 

gender * age 89,295 3 29,765 ,959 ,415 

gender * income 82,256 2 41,128 1,325 ,270 

gender * maritalstatus 32,496 1 32,496 1,047 ,308 

gender * education 5,113 2 2,556 ,082 ,921 

Error 3320,744 107 31,035 
  

Total 99592,000 153 
   

Corrected Total 5411,503 152 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: ηθική της εργασίας 
    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2090,759a 45 46,461 1,497 ,047 

Intercept 19926,688 1 19926,688 642,072 ,000 

Gender 44,893 1 44,893 1,447 ,232 

Age 30,502 3 10,167 ,328 ,805 

Income 21,582 2 10,791 ,348 ,707 

maritalstatus 3,334 1 3,334 ,107 ,744 

Education 47,942 4 11,986 ,386 ,818 

gender * age 89,295 3 29,765 ,959 ,415 

gender * income 82,256 2 41,128 1,325 ,270 

gender * maritalstatus 32,496 1 32,496 1,047 ,308 

gender * education 5,113 2 2,556 ,082 ,921 

Error 3320,744 107 31,035 
  

Total 99592,000 153 
   

a. R Squared = ,386 (Adjusted R Squared = ,128) 
   

 
Πίνακας  4.6.Tests of between subjects effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: αλτρουισµός 
    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2112,138a 45 46,936 1,212 ,210 

Intercept 7994,135 1 7994,135 206,374 ,000 

Gender 121,170 1 121,170 3,128 ,080 

Age 76,208 3 25,403 ,656 ,581 

Income 35,501 2 17,750 ,458 ,634 

maritalstatus 8,832 1 8,832 ,228 ,634 

Education 366,628 4 91,657 2,366 ,057 

gender * age 63,785 3 21,262 ,549 ,650 

gender * income 82,991 2 41,496 1,071 ,346 

gender * maritalstatus 24,625 1 24,625 ,636 ,427 

gender * education 68,992 2 34,496 ,891 ,413 

Error 4144,777 107 38,736 
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Total 59868,000 153 
   

Corrected Total 6256,915 152 
   

a. R Squared = ,338 (Adjusted R Squared = ,059) 
   

 
 
 
Πίνακας 4.7 post hoc test και significance levels για αποδοχή της πρόνοιας 

Multiple Comparisons 

Αποδοχή της πρόνοιας 

LSD 

    

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

25-40 -4,8763 5,41739 ,370 -15,6157 5,8630 

41-55 -5,1364 5,95370 ,390 -16,9389 6,6661 

<24 

>55 -1,6905 6,94800 ,808 -15,4641 12,0831 

<24 4,8763 5,41739 ,370 -5,8630 15,6157 

41-55 -,2600 3,57861 ,942 -7,3542 6,8342 

25-40 

>55 3,1859 5,06307 ,531 -6,8511 13,2228 

<24 5,1364 5,95370 ,390 -6,6661 16,9389 

25-40 ,2600 3,57861 ,942 -6,8342 7,3542 

41-55 

>55 3,4459 5,63321 ,542 -7,7213 14,6131 

<24 1,6905 6,94800 ,808 -12,0831 15,4641 

25-40 -3,1859 5,06307 ,531 -13,2228 6,8511 

>55 

41-55 -3,4459 5,63321 ,542 -14,6131 7,7213 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 311,929. 

  

 

Πίνακας 4.8 post hoc test και significance level για αποδοχή της πρόνοιας 

Multiple Comparisons 

Αποδοχή της πρόνοιας 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -6,9612* 3,17661 ,031 -13,2584 -,6639 <900 E 

>1800 E -2,4749 4,13801 ,551 -10,6780 5,7282 

900-1800 E <900 E 6,9612* 3,17661 ,031 ,6639 13,2584 
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>1800 E 4,4863 4,00919 ,266 -3,4614 12,4341 

<900 E 2,4749 4,13801 ,551 -5,7282 10,6780 >1800 E 

900-1800 E -4,4863 4,00919 ,266 -12,4341 3,4614 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 311,929. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
   

 
 
Πίνακας  4.9 post hoc test και significance level για αποδοχή της πρόνοιας 

Multiple Comparisons 

Αποδοχή της πρόνοιας 

LSD 

    

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI -2,3882 5,61039 ,671 -13,5101 8,7338 

Masters 9,1007 6,06529 ,136 -2,9230 21,1245 

Lyceum 

Phd 4,4318 10,31210 ,668 -16,0107 24,8744 

lyceum 2,3882 5,61039 ,671 -8,7338 13,5101 

Masters 11,4889* 3,39850 ,001 4,7518 18,2261 

AEI-TEI 

Phd 6,8200 9,00564 ,451 -11,0326 24,6726 

lyceum -9,1007 6,06529 ,136 -21,1245 2,9230 

AEI-TEI -11,4889* 3,39850 ,001 -18,2261 -4,7518 

Masters 

Phd -4,6689 9,29585 ,617 -23,0969 13,7590 

lyceum -4,4318 10,31210 ,668 -24,8744 16,0107 

AEI-TEI -6,8200 9,00564 ,451 -24,6726 11,0326 

Phd 

Masters 4,6689 9,29585 ,617 -13,7590 23,0969 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 311,929. 

  

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
  

 

Πίνακας 4.10 post hoc test και significance level για  Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 
 

Multiple Comparisons 

Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 

LSD 

    

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
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25-40 -1,5000 2,16149 ,489 -5,7849 2,7849 

41-55 -,4091 2,37547 ,864 -5,1182 4,3000 

<24 

>55 1,6667 2,77219 ,549 -3,8289 7,1622 

<24 1,5000 2,16149 ,489 -2,7849 5,7849 

41-55 1,0909 1,42783 ,447 -1,7396 3,9214 

25-40 

>55 3,1667 2,02012 ,120 -,8380 7,1713 

<24 ,4091 2,37547 ,864 -4,3000 5,1182 

25-40 -1,0909 1,42783 ,447 -3,9214 1,7396 

41-55 

>55 2,0758 2,24760 ,358 -2,3798 6,5314 

<24 -1,6667 2,77219 ,549 -7,1622 3,8289 

25-40 -3,1667 2,02012 ,120 -7,1713 ,8380 

>55 

41-55 -2,0758 2,24760 ,358 -6,5314 2,3798 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 49,657. 

  

 
 

 

 

Πίνακας 4.11  post hoc test και significance level για  Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 

Multiple Comparisons 

Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -1,6871 1,26744 ,186 -4,1997 ,8254 <900 E 

>1800 E 2,2903 1,65103 ,168 -,9826 5,5633 

<900 E 1,6871 1,26744 ,186 -,8254 4,1997 900-1800 E 

>1800 E 3,9775* 1,59963 ,014 ,8064 7,1485 

<900 E -2,2903 1,65103 ,168 -5,5633 ,9826 >1800 E 

900-1800 E -3,9775* 1,59963 ,014 -7,1485 -,8064 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 49,657. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Πίνακας 4.12  post hoc test και significance level για  Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση 

Multiple Comparisons 

Ανεξαρτησία από την 

κυβέρνηση 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI -,2227 2,23849 ,921 -4,6603 4,2148 

Masters 3,1327 2,41999 ,198 -1,6647 7,9300 

Lyceum 

Phd 3,4773 4,11443 ,400 -4,6791 11,6337 

lyceum ,2227 2,23849 ,921 -4,2148 4,6603 

Masters 3,3554* 1,35597 ,015 ,6674 6,0435 

AEI-TEI 

Phd 3,7000 3,59317 ,305 -3,4230 10,8230 

lyceum -3,1327 2,41999 ,198 -7,9300 1,6647 

AEI-TEI -3,3554* 1,35597 ,015 -6,0435 -,6674 

Masters 

Phd ,3446 3,70896 ,926 -7,0080 7,6972 

lyceum -3,4773 4,11443 ,400 -11,6337 4,6791 

AEI-TEI -3,7000 3,59317 ,305 -10,8230 3,4230 

Phd 

Masters -,3446 3,70896 ,926 -7,6972 7,0080 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 49,657. 

  

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
  

 

Πίνακας 4.13  post hoc test και significance level για  Ηθική της πρόνοιας 
 

Multiple Comparisons 

Ηθική της πρόνοιας 

LSD 

    

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

25-40 -1,1747 1,60529 ,466 -4,3570 2,0076 

41-55 -1,1591 1,76420 ,513 -4,6564 2,3382 

<24 

>55 ,5595 2,05884 ,786 -3,5219 4,6409 

25-40 <24 1,1747 1,60529 ,466 -2,0076 4,3570 
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41-55 ,0156 1,06042 ,988 -2,0865 2,1178 
 

>55 1,7343 1,50029 ,250 -1,2399 4,7084 

<24 1,1591 1,76420 ,513 -2,3382 4,6564 

25-40 -,0156 1,06042 ,988 -2,1178 2,0865 

41-55 

>55 1,7186 1,66924 ,306 -1,5905 5,0277 

<24 -,5595 2,05884 ,786 -4,6409 3,5219 

25-40 -1,7343 1,50029 ,250 -4,7084 1,2399 

>55 

41-55 -1,7186 1,66924 ,306 -5,0277 1,5905 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 27,389. 

  

 
Πίνακας 4.14  post hoc test και significance level για  Ηθική της πρόνοιας 

Multiple Comparisons 

Ηθική της πρόνοιας 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -2,4819* ,94130 ,010 -4,3479 -,6159 <900 E 

>1800 E -2,5833* 1,22618 ,037 -5,0141 -,1526 

<900 E 2,4819* ,94130 ,010 ,6159 4,3479 900-1800 E 

>1800 E -,1014 1,18801 ,932 -2,4565 2,2536 

<900 E 2,5833* 1,22618 ,037 ,1526 5,0141 >1800 E 

900-1800 E ,1014 1,18801 ,932 -2,2536 2,4565 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 27,389. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
   

 
Πίνακας 4.15  post hoc test και significance level για  Ηθική της πρόνοιας 

Multiple Comparisons 

Ηθική της πρόνοιας 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI -,8109 1,66247 ,627 -4,1066 2,4848 

Masters ,7740 1,79727 ,668 -2,7889 4,3368 

Lyceum 

Phd -3,0909 3,05569 ,314 -9,1485 2,9666 
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lyceum ,8109 1,66247 ,627 -2,4848 4,1066 

Masters 1,5849 1,00705 ,118 -,4115 3,5812 

AEI-TEI 

Phd -2,2800 2,66856 ,395 -7,5701 3,0101 

lyceum -,7740 1,79727 ,668 -4,3368 2,7889 

AEI-TEI -1,5849 1,00705 ,118 -3,5812 ,4115 

Masters 

Phd -3,8649 2,75455 ,163 -9,3254 1,5957 

lyceum 3,0909 3,05569 ,314 -2,9666 9,1485 

AEI-TEI 2,2800 2,66856 ,395 -3,0101 7,5701 

Phd 

Masters 3,8649 2,75455 ,163 -1,5957 9,3254 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 27,389. 

  

 
 
Πίνακας 4.16  post hoc test και significance level για  φροντίδα 

Multiple Comparisons 

φροντίδα 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

25-40 -,3656 2,00053 ,855 -4,3314 3,6002 

41-55 ,0000 2,19857 1,000 -4,3584 4,3584 

<24 

>55 ,1905 2,56575 ,941 -4,8958 5,2768 

<24 ,3656 2,00053 ,855 -3,6002 4,3314 

41-55 ,3656 1,32150 ,783 -2,2541 2,9853 

25-40 

>55 ,5561 1,86968 ,767 -3,1504 4,2625 

<24 ,0000 2,19857 1,000 -4,3584 4,3584 

25-40 -,3656 1,32150 ,783 -2,9853 2,2541 

41-55 

>55 ,1905 2,08022 ,927 -3,9333 4,3143 

<24 -,1905 2,56575 ,941 -5,2768 4,8958 

25-40 -,5561 1,86968 ,767 -4,2625 3,1504 

>55 

41-55 -,1905 2,08022 ,927 -4,3143 3,9333 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 42,537. 

  

 
Πίνακας 4.17  post hoc test και significance level για  φροντίδα 

Multiple Comparisons 
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φροντίδα 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -,9964 1,17305 ,398 -3,3218 1,3291 <900 E 

>1800 E ,9167 1,52808 ,550 -2,1126 3,9459 

<900 E ,9964 1,17305 ,398 -1,3291 3,3218 900-1800 E 

>1800 E 1,9130 1,48051 ,199 -1,0219 4,8480 

<900 E -,9167 1,52808 ,550 -3,9459 2,1126 >1800 E 

900-1800 E -1,9130 1,48051 ,199 -4,8480 1,0219 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 42,537. 

   

 
Πίνακας 4.18  post hoc test και significance level για  φροντίδα 

Multiple Comparisons 

φροντίδα 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI -2,4000 2,07180 ,249 -6,5071 1,7071 

Masters ,1351 2,23978 ,952 -4,3050 4,5752 

Lyceum 

Phd ,2500 3,80804 ,948 -7,2990 7,7990 

lyceum 2,4000 2,07180 ,249 -1,7071 6,5071 

Masters 2,5351* 1,25499 ,046 ,0473 5,0230 

AEI-TEI 

Phd 2,6500 3,32559 ,427 -3,9426 9,2426 

lyceum -,1351 2,23978 ,952 -4,5752 4,3050 

AEI-TEI -2,5351* 1,25499 ,046 -5,0230 -,0473 

Masters 

Phd ,1149 3,43275 ,973 -6,6902 6,9199 

lyceum -,2500 3,80804 ,948 -7,7990 7,2990 

AEI-TEI -2,6500 3,32559 ,427 -9,2426 3,9426 

Phd 

Masters -,1149 3,43275 ,973 -6,9199 6,6902 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 42,537. 

  

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Πίνακας 4.19  post hoc test και significance level για  Ηθική της εργασίας 

Multiple Comparisons 

Ηθική της εργασίας 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

25-40 -,0242 1,70879 ,989 -3,4117 3,3633 

41-55 -2,8258 1,87795 ,135 -6,5486 ,8971 

<24 

>55 -4,6071* 2,19158 ,038 -8,9517 -,2626 

<24 ,0242 1,70879 ,989 -3,3633 3,4117 

41-55 -2,8016* 1,12879 ,015 -5,0393 -,5639 

25-40 

>55 -4,5829* 1,59703 ,005 -7,7489 -1,4170 

<24 2,8258 1,87795 ,135 -,8971 6,5486 

25-40 2,8016* 1,12879 ,015 ,5639 5,0393 

41-55 

>55 -1,7814 1,77686 ,318 -5,3038 1,7410 

<24 4,6071* 2,19158 ,038 ,2626 8,9517 

25-40 4,5829* 1,59703 ,005 1,4170 7,7489 

>55 

41-55 1,7814 1,77686 ,318 -1,7410 5,3038 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 31,035. 

  

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
  

 
 
Πίνακας  4.20  post hoc test και significance level για  Ηθική της εργασίας 

Multiple Comparisons 

Ηθική της 

εργασίας 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -1,2562 1,00199 ,213 -3,2425 ,7301 <900 E 

>1800 E -5,9325* 1,30524 ,000 -8,5200 -3,3451 

<900 E 1,2562 1,00199 ,213 -,7301 3,2425 900-1800 E 

>1800 E -4,6763* 1,26461 ,000 -7,1833 -2,1694 

<900 E 5,9325* 1,30524 ,000 3,3451 8,5200 >1800 E 

900-1800 E 4,6763* 1,26461 ,000 2,1694 7,1833 
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Multiple Comparisons 

Ηθική της 

εργασίας 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -1,2562 1,00199 ,213 -3,2425 ,7301 <900 E 

>1800 E -5,9325* 1,30524 ,000 -8,5200 -3,3451 

<900 E 1,2562 1,00199 ,213 -,7301 3,2425 900-1800 E 

>1800 E -4,6763* 1,26461 ,000 -7,1833 -2,1694 

<900 E 5,9325* 1,30524 ,000 3,3451 8,5200 >1800 E 

900-1800 E 4,6763* 1,26461 ,000 2,1694 7,1833 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 31,035. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
   

 
Πίνακας  4.21  post hoc test και significance level για  Ηθική της εργασίας 

Multiple Comparisons 

Ηθική της εργασίας 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI 3,8227* 1,76966 ,033 ,3146 7,3309 

Masters 3,9214* 1,91315 ,043 ,1288 7,7140 

Lyceum 

Phd ,0227 3,25271 ,994 -6,4254 6,4708 

lyceum -3,8227* 1,76966 ,033 -7,3309 -,3146 

Masters ,0986 1,07198 ,927 -2,0264 2,2237 

AEI-TEI 

Phd -3,8000 2,84062 ,184 -9,4312 1,8312 

lyceum -3,9214* 1,91315 ,043 -7,7140 -,1288 

AEI-TEI -,0986 1,07198 ,927 -2,2237 2,0264 

Masters 

Phd -3,8986 2,93215 ,186 -9,7113 1,9140 

lyceum -,0227 3,25271 ,994 -6,4708 6,4254 

AEI-TEI 3,8000 2,84062 ,184 -1,8312 9,4312 

Phd 

Masters 3,8986 2,93215 ,186 -1,9140 9,7113 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 31,035. 
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Multiple Comparisons 

Ηθική της εργασίας 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI 3,8227* 1,76966 ,033 ,3146 7,3309 

Masters 3,9214* 1,91315 ,043 ,1288 7,7140 

Lyceum 

Phd ,0227 3,25271 ,994 -6,4254 6,4708 

lyceum -3,8227* 1,76966 ,033 -7,3309 -,3146 

Masters ,0986 1,07198 ,927 -2,0264 2,2237 

AEI-TEI 

Phd -3,8000 2,84062 ,184 -9,4312 1,8312 

lyceum -3,9214* 1,91315 ,043 -7,7140 -,1288 

AEI-TEI -,0986 1,07198 ,927 -2,2237 2,0264 

Masters 

Phd -3,8986 2,93215 ,186 -9,7113 1,9140 

lyceum -,0227 3,25271 ,994 -6,4708 6,4254 

AEI-TEI 3,8000 2,84062 ,184 -1,8312 9,4312 

Phd 

Masters 3,8986 2,93215 ,186 -1,9140 9,7113 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
  

 
Πίνακας  4.22  post hoc test και significance level για  αλτρουισµός 

Multiple Comparisons 

αλτρουισµός 

LSD 

     

95% Confidence Interval 

(I) age (J) age 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

25-40 -1,8118 1,90907 ,345 -5,5963 1,9727 

41-55 -,7424 2,09806 ,724 -4,9016 3,4167 

<24 

>55 ,5000 2,44845 ,839 -4,3538 5,3538 

<24 1,8118 1,90907 ,345 -1,9727 5,5963 

41-55 1,0694 1,26109 ,398 -1,4306 3,5694 

25-40 

>55 2,3118 1,78421 ,198 -1,2252 5,8488 

<24 ,7424 2,09806 ,724 -3,4167 4,9016 

25-40 -1,0694 1,26109 ,398 -3,5694 1,4306 

41-55 

>55 1,2424 1,98512 ,533 -2,6928 5,1777 

>55 <24 -,5000 2,44845 ,839 -5,3538 4,3538 
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25-40 -2,3118 1,78421 ,198 -5,8488 1,2252 
 

41-55 -1,2424 1,98512 ,533 -5,1777 2,6928 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 38,736. 

  

 
Πίνακας  4.23  post hoc test και significance level για  αλτρουισµός 

Multiple Comparisons 

αλτρουισµός 

LSD 

      

95% Confidence Interval 

(I) income (J) income 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

900-1800 E -,5396 1,11943 ,631 -2,7587 1,6795 <900 E 

>1800 E 2,8340 1,45822 ,055 -,0567 5,7247 

<900 E ,5396 1,11943 ,631 -1,6795 2,7587 900-1800 E 

>1800 E 3,3736* 1,41282 ,019 ,5728 6,1743 

<900 E -2,8340 1,45822 ,055 -5,7247 ,0567 >1800 E 

900-1800 E -3,3736* 1,41282 ,019 -6,1743 -,5728 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 38,736. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
   

 
Πίνακας  4.24  post hoc test και significance level για  αλτρουισµός 

Multiple Comparisons 

αλτρουισµός 

LSD 

     

95% Confidence Interval (I) 

education 

(J) 

education 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AEI-TEI -2,7773 1,97708 ,163 -6,6966 1,1421 

Masters 1,1376 2,13738 ,596 -3,0995 5,3747 

Lyceum 

Phd 3,7727 3,63394 ,302 -3,4311 10,9766 

lyceum 2,7773 1,97708 ,163 -1,1421 6,6966 

Masters 3,9149* 1,19762 ,001 1,5407 6,2890 

AEI-TEI 

Phd 6,5500* 3,17355 ,041 ,2588 12,8412 

lyceum -1,1376 2,13738 ,596 -5,3747 3,0995 

AEI-TEI -3,9149* 1,19762 ,001 -6,2890 -1,5407 

Masters 

Phd 2,6351 3,27582 ,423 -3,8588 9,1291 
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lyceum -3,7727 3,63394 ,302 -10,9766 3,4311 

AEI-TEI -6,5500* 3,17355 ,041 -12,8412 -,2588 

Phd 

Masters -2,6351 3,27582 ,423 -9,1291 3,8588 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 38,736. 

  

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
  

 

 

 

 

 

 


