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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασιακή ανασφάλεια είναι ένα συναίσθημα το οποίο επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την προσωπική και επαγγελματική ζωή των εργαζομένων. Η 

εργασιακή ανασφάλεια εμφανίζεται σε δύο μορφές στη γνωστική και στη 

συναισθηματική, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στο ενδεχόμενο απώλειας της 

εργασίας και η δεύτερη στο φόβο που αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι θα χάσει την 

εργασία του. Η εργασιακή ανασφάλεια φαίνεται να επηρεάζει με ιδιαίτερα αρνητικό 

τρόπο την εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι όπως και την 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα 

συναίσθημα το οποίο είναι πιο έντονο στα περιβάλλοντα που δεν υπάρχει 

σταθερότητα και βεβαιότητα. Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια να 

διερευνηθεί η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στην απόδοση των 

εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, 

πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε 230 εργαζόμενους τόσο του δημόσιου  όσο 

και του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τόσο οι εργαζόμενοι 

του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, παρουσιάζουν μέτρια έως και χαμηλά 

επίπεδα γνωστικής και συναισθηματικής εργασιακής ανασφάλειας. Επίσης, 

επιβεβαιώθηκε η αρνητική σχέση μεταξύ της εργασιακής ανασφάλειας και της 

εργασιακής ικανοποίησης χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί η θετική σχέση μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακή Ανασφάλεια, Εργασιακή Ικανοποίηση, Δημόσιος Τομέας, 

Ιδιωτικός Τομέας, Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα εργαζόμενων.  
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ABSTRACT 

 

Job insecurity is a feeling that can be experienced by employees and which 

can have a significant impact on both their personal and professional life. As a matter 

of fact, job insecurity can be divided into two forms, i.e.  cognitive job insecurity, and 

affective job insecurity, with the former referring to the possibility of losing a job, and 

the latter to an employee’s concern that results from the possibility of losing his or her 

job. There is evidence that the effect of job insecurity on the level of job satisfaction 

received by employees is highly negative, and the same also applies to the level of 

employee productivity and effectiveness. However, the feeling of job insecurity is 

more strongly experienced in workplace environments and conditions that are 

primarily characterized by instability and uncertainty. In this assignment, it has been 

attempted to explore the impact of job insecurity on employee performance in both 

the country’s public and the private sector. In specific, a primary survey was 

conducted on 230 employees from both the public and the private sector. The results 

have shown that employees from both sectors demonstrate a moderate to low level of 

cognitive and affective job insecurity. Further to that, the negative association 

between job insecurity and job satisfaction has also been ascertained, without, 

however, being able to confirm a positive association between job satisfaction and the 

level of employee productivity. 

 

Keywords: Job Insecurity, Job Satisfaction, Public Sector, Private Sector, Employee 

Productivity and Effectiveness. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασιακή ανασφάλεια αφορά στο συναίσθημα που βιώνει ένα άτομο που 

εργάζεται και δεν αισθάνεται σίγουρο ότι θα μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του, 

με αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο. Η εργασιακή ανασφάλεια τοποθετείται μεταξύ της εργασίας και της 

ανεργίας καθώς εκδηλώνεται έντονα στα άτομα που εργάζονται αλλά πιστεύουν ότι 

θα περάσουν στο χώρο της ανεργίας (De Witte, 2005). Διάφοροι ορισμοί έχουν 

προταθεί με σκοπό να αποδώσουν το περιεχόμενο της εργασιακής ανασφάλειας εκ 

των οποίων οι περισσότεροι σχετίζονται με την απώλεια της εργασίας και τον φόβο 

που προκαλεί αυτή (Sverke et al., 2004; Otterbach & Sousa-Poza, 2014) .  Σύμφωνα 

με τους Heany et al. (1994, σελ. 1431) η εργασιακή ανασφάλεια ορίζεται ως «η 

αντίληψη των εργαζομένων για την ύπαρξη πιθανής απειλής για τη συνέχεια της 

τρέχουσας εργασίας τους».  

Οι Sverke et al. (2002) καθιστούν σαφές ότι η εργασιακή ανασφάλεια επιδρά 

με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο όχι μόνο στην ψυχική και σωματική υγεία των 

εργαζομένων αλλά και στη συμπεριφορά τους, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους 

καθηκόντων. Πιο απλά, οι Sverke et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η εργασιακή 

ανασφάλεια έχει αρνητικές συνέπειες αφενός στην ψυχική και σωματική υγεία των 

εργαζομένων και αφετέρου στην αποτελεσματικότητα τους, στην εργασιακή 

ικανοποίηση που λαμβάνουν καθώς και στη διαμόρφωση του βαθμού δέσμευσης 

τους. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα συναίσθημα που 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την προσωπική και επαγγελματική ζωή των 

εργαζομένων όπως επίσης και την αποτελεσματικότητα των ίδιων των οργανισμών. 

Το συναίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας, το βιώνουν οι εργαζόμενοι 

ακόμη πιο έντονα σε περιόδους κρίσης, όπου χάνονται πολλές θέσεις εργασίας και 

παύει η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων (Adkins et al., 2001). Όπως είναι φυσικό 

και στην περίπτωση της Ελλάδας, που τα τελευταία χρόνια βιώνει μία πολύ έντονη 

οικονομική κρίση, το εργατικό δυναμικό της χώρας έχει έρθει αντιμέτωπο είτε με την 

ανεργία είτε με την εργασιακή ανασφάλεια (Μαλλιάρου & Σαράφης, 2012) καθώς 

πολλές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να παραμείνουν 

βιώσιμες, οδηγούνται σε μειώσεις θέσεων εργασίας. Ακόμη, πολλές επιχειρήσεις 

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να σταματούν τη 
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λειτουργία τους και πολλοί εργαζόμενοι να μεταβαίνουν από την εργασία στην 

ανεργία.  

Η εργασιακή ανασφάλεια είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να εμφανιστεί σε 

όλους τους εργαζόμενους και ειδικότερα σε αυτούς, όπου οι μονιμότητα τους δεν 

είναι διασφαλισμένη. Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, 

στους εργαζόμενους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα και στους εργαζόμενους 

που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια οι δημόσιοι 

υπάλληλοι ήταν μόνιμοι και δεν υπήρχε κίνδυνος να χάσουν τη θέση εργασίας τους, 

σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους όπου η θέση τους δεν ήταν εγγυημένη. 

Ωστόσο, οι ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της σχέσης 

αποτελεσματικότητας-κόστους των δημόσιων υπηρεσιών προχώρησαν σε μία σειρά 

μέτρων που αυξάνει τις πιθανότητες απώλειας των θέσεων εργασίας των μόνιμων 

υπαλλήλων παρόλο που δεν έχει θεσμοθετηθεί η άρση της μονιμότητας (Λαδή, 

2011). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση της 

εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων καθώς επίσης και να εντοπίσει την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των 

δημόσιων και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Η παρούσα εργασία δομείται ουσιαστικά σε 

δύο μέρη εκ των οποίων στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση γύρω από την εργασιακή ανασφάλεια και την εργασιακή ικανοποίηση 

καθώς πρόκειται για τις δύο βασικές μεταβλητές που εξετάζονται. Στο δεύτερο μέρος 

της εργασίας λαμβάνει χώρα η περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 

για τη διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας όπως επίσης και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μέσα από αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

1.1 Η εργασιακή ανασφάλεια 

Η εργασιακή ανασφάλεια είναι η αντίληψη του ατόμου που πιστεύει ότι θα 

χάσει τη θέση εργασίας του, χωρίς να το επιθυμεί, στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για 

ένα συναίσθημα το οποίο το βιώνουν μόνο οι εργαζόμενοι και όχι οι άνεργοι καθώς 

αφορά αποκλειστικά και μόνο την απώλεια της θέσης εργασίας και όχι την 

πιθανότητα μη εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

εργασιακή ανασφάλεια μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως αντικειμενική είτε ως 

υποκειμενική. Πιο απλά, η αντικειμενική ανασφάλεια αφορά στο συναίσθημα που 

αισθάνεται ο εργαζόμενος σχετικά με την απώλεια της εργασίας του λόγω της 

οικονομικής κατάστασης που μπορεί να επικρατεί στην χώρα στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ακόμη και στην ίδια την επιχείρηση. Η 

υποκειμενική ανασφάλεια απορρέει από τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές ο 

εργαζόμενος ερμηνεύει διάφορες καταστάσεις μέσα στην επιχείρηση στην οποία 

δραστηριοποιείται (Martinez et al., 2014). 

Μία ανάλογη διάκριση με την παραπάνω είναι η συναισθηματική και η 

γνωστική εργασιακή ανασφάλεια η οποία ουσιαστικά ταυτίζεται με την υποκειμενική 

και την αντικειμενική εργασιακή ανασφάλεια. Χαρακτηριστικά, η συναισθηματική 

εργασιακή ανασφάλεια αφορά στο φόβο που αισθάνεται ο εργαζόμενος σχετικά με 

την εργασία του ενώ η γνωστική αφορά στην πιθανότητα που υπάρχει ο εργαζόμενος 

να χάσει την εργασία του (Borg & Elizur, 1992). Όπως είναι φυσικό, η γνωστική 

εργασιακή ανασφάλεια προηγείται της συναισθηματικής εργασιακής ανασφάλειας 

καθώς για να μπορέσει ο εργαζόμενος να αισθανθεί τον φόβο απώλειας της εργασίας 

του, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό (Anderson & 

Pontusson, 2007). 

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά 

ώστε να δημιουργήσουν το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας στους 

εργαζόμενους. Ένας από αυτούς τους παράγοντες που τείνουν να αυξάνουν το 

αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας στους εργαζόμενους είναι η διενέργεια 

οργανωσιακών αλλαγών. Χαρακτηριστικά, οι οργανισμοί για να μπορέσουν να 
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παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί προχωρούν στη διενέργεια αλλαγών, με 

σκοπό τη μετάβαση σε μία νέα κατάσταση πιο αποτελεσματική. Ωστόσο, οι αλλαγές 

αυτές δεν είναι πάντα αποδεκτές από τους εργαζόμενους καθώς είναι πολύ πιθανό οι 

εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι οι αλλαγές που σημειώνονται θίγουν τα συμφέροντα 

τους καθώς επίσης και απειλούν τις θέσεις που κατέχουν μέσα στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίδραση των οργανωσιακών 

αλλαγών πάνω στην εργασιακή ανασφάλεια που αισθάνονται οι εργαζόμενοι (Asford 

et al., 1989). 

Ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο αίσθημα 

της εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν οι εργαζόμενοι αποτελεί η ασάφεια των 

ρόλων καθώς επίσης και η συγκρούσεις ρόλων που σημειώνονται μέσα στους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν πλήρη 

ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 

τους ρόλους τους, τότε εμπλέκονται σε εντάσεις, προβλήματα και διαξιφισμούς που 

δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Οι εργαζόμενοι όταν 

λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ούτε 

για το έργο που παράγουν ούτε για την απόδοσή τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται 

ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους, γεγονός που αυτομάτως οδηγεί στην 

αύξηση του αισθήματος της εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν (Asford et al., 

1989).  

Η εργασιακή ανασφάλεια αποτελεί έναν ιδιαίτερα στρεσσογόνο  παράγοντα 

που επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική 

ζωή των εργαζόμενων ατόμων (Sverke et al., 2002). Ειδικότερα, λόγω του 

συναισθήματος της εργασιακής ανασφάλειας που βιώνει ο εργαζόμενος μπορεί να 

υιοθετήσει συμπεριφορές οι οποίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς αισθάνεται ότι 

χάνει τον έλεγχο και δεν μπορεί να προγραμματίσει τις μελλοντικές του κινήσεις 

(Martinez et al., 2014). Σε προσωπικό επίπεδο, οι επιπτώσεις που έχει η εργασιακή 

ανασφάλεια είναι το αυξημένο άγχος, η κατάθλιψη και η εκδήλωση άλλων 

προβλημάτων που σχετίζονται με ψυχωτικές ασθένειες, τα καρδιακά επεισόδια, 

χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και τέλος περιορισμένη ευεξία (Hellgren et al., 1999; 

Kinnunen et al., 2003; De Witte, 2005; Otterbach & Sousa-Poza, 2014). 
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Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η εργασιακή ανασφάλεια 

επιφέρει σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται και με τις σωματικές τους λειτουργίες 

(Virtanen et al., 2011). Όπως συμβαίνει με κάθε στρεσσογόνο παράγοντα έτσι και η 

εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζει το άτομο και σε σωματικό επίπεδο (Green, 2015). 

Από τη μία πλευρά το άτομο χάνει την ενέργεια του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 

εκτελέσει με την ίδια ευκολία τις δραστηριότητες του και από την άλλη πλευρά είναι 

πολύ πιθανό να εκδηλώσει έντονους πόνους, όπως είναι οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι 

στο στομάχι (Lee et al., 2013). Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν 

ότι η εργασιακή ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσει επίσης σοβαρότερα προβλήματα 

υγείας, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Lászlo et al., 2010).  

Πέρα από τις παραπάνω συνέπειες που αφορούν τους εργαζόμενους ως 

προσωπικότητες υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με τον τρόπο 

συμπεριφοράς τους μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που 

αισθάνονται έντονα επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας παρουσιάζουν χαμηλή 

αποτελεσματικότητα καθώς κυριεύονται από έντονο άγχος και αδυνατούν να 

λειτουργήσουν αποδοτικά. Ακόμη, οι εργαζόμενοι που αισθάνονται έντονη 

εργασιακή ανασφάλεια λαμβάνουν περιορισμένη ικανοποίηση, γεγονός που έχει ως 

συνέπεια την ελλιπή δέσμευση απέναντι στον οργανισμό και την επιθυμία 

αποχώρησης από την εργασία τους. Η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στην 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, όπως είναι φυσικό επιδρά με αρνητικό τρόπο 

και στη συνολική απόδοση των οργανισμών καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν τους 

κύριους πόρους τους (Martinez et al., 2014). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

οι θέσεις των Tahira et al. (2001), σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι που 

αισθάνονται ανασφαλείς δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και 

υγιεινής που επικρατούν μέσα στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε 

σοβαρούς κινδύνους και να εμπλέκονται σε εργατικά ατυχήματα. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εργαζόμενων είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν το αίσθημα της 

εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία οι άντρες εργαζόμενοι τείνουν να εμφανίζουν εντονότερη εργασιακή 

ανασφάλεια συγκριτικά με τις γυναίκες εργαζόμενες (Awan & Salam, 2014; 

Kinnunen, et al., 1999). Επίσης, η ηλικία των εργαζομένων φαίνεται και αυτή με τη 

σειρά της να επιδρά στο βαθμό της εργασιακής ανασφάλειας που αισθάνονται οι 
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εργαζόμενοι καθώς οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας βιώνουν εντονότερη εργασιακή 

ανασφάλεια λόγω των υποχρεώσεων που έχουν αναφορικά με την οικογένεια τους 

(De Witte, 1999).  

1.2 Η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην αποτελεσματικότητα 

των εργαζομένων 

Πέρα από την επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην εργασιακή 

ικανοποίηση, πληθώρα ερευνητών έχει προσπαθήσει να διερευνήσει και την 

επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων 

καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει την πορεία των οργανισμών. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω η εργασιακή ανασφάλεια οδηγεί σε μειωμένη 

ικανοποίηση από την εργασία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα 

δέσμευσης και αφοσίωσης από την πλευρά των εργαζομένων, με αποτέλεσμα η 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού να είναι αδύνατη (De Witte, 2005).  

Μία από τις έρευνες αυτές που έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν τη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της εργασιακής ανασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων πραγματοποιήθηκε από τους Chirumbolo και Areni  (2005). Στην 

έρευνα συμμετείχαν 425 εργαζόμενοι εκ των οποίων η πλειοψηφία εργαζόταν σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε εμφανές 

ότι η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζει με πολύ αρνητικό τρόπο την εργασιακή 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα τους. Πιο απλά, μέσα από την υπό μελέτη έρευνα προέκυψε ότι 

οι εργαζόμενοι που νιώθουν ανασφάλεια αναφορικά με τη θέση τους, απολαμβάνουν 

χαμηλή ικανοποίηση από την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία τους οδηγεί σε 

χαμηλή αποτελεσματικότητα.  

Την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν και τα πορίσματα της έρευνας των Imran et 

al. (2015) κατά τους οποίους το συναίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας 

διαμορφώνει χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, η οποία οδηγεί σε χαμηλή 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Πιο απλά, οι Imran et al. (2015) 

υποστηρίζουν ότι η χαμηλή αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σχετίζεται 

αρνητικά με την εργασιακή ανασφάλεια, που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

εργασιακή ανασφάλεια που βιώνει το άτομο, τόσο μικρότερη είναι η 

αποτελεσματικότητα του και το αντίστροφο. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 
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η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζει τόσο τη συμπεριφορά των εργαζομένων μέσα σε 

έναν οργανισμό όσο και την ίδια την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

Αυτό σημαίνει, ότι οι διοικήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων θα 

πρέπει να προχωρούν σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 

δημιουργείται ένα κλίμα ασφαλείας μέσα στο εσωτερικό τους περιβάλλον, ώστε οι 

εργαζόμενοι να μη βιώνουν έντονα την εργασιακή ανασφάλεια η οποία επιδρά 

αρνητικά τόσο στους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς. Κύριο μέλημα των διοικήσεων των οργανισμών και των επιχειρήσεων 

πρέπει να είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που 

διαθέτουν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαμόρφωση εκείνων των 

συνθηκών που θα αυξήσουν την ικανοποίηση που λαμβάνουν, καθώς αυτή καθορίζει 

τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα τους (Robbins & Judge, 2011). 

1.3 Η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην οργανωσιακή 

δέσμευση των εργαζομένων 

Η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι επιδρά με ιδιαίτερα 

αρνητικό τρόπο και στην οργανωσιακή δέσμευση που αισθάνονται απέναντι στον 

οργανισμό ή στην επιχείρηση που απασχολούνται. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική καθώς τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την οργανωσιακή δέσμευση 

είναι πολλαπλά και αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και τους 

οργανισμούς στους οποίους απασχολούνται. Ειδικότερα, όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο 

οργανωσιακής δέσμευσης τότε οι εργαζόμενοι σημειώνουν αυξημένη εργασιακή 

απόδοση, παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά που ευνοεί τη δημιουργία ενός 

ευχάριστου και ομαδικού περιβάλλοντος και τέλος λαμβάνουν υψηλά επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης. Τα αυξημένα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης 

περιορίζουν και διάφορους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στις επιχειρήσεις και 

στους εργαζομένους όπως είναι το εργασιακό άγχος, η επιθυμία για αποχώρηση, η 

επιθυμία να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι από το περιβάλλον τους καθώς επίσης και οι 

συγκρούσεις μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων 

(Βακόλα & Νικολάου, 2012).  

Αρκετές έρευνες έχουν διενεργηθεί με σκοπό να εξετάσουν αν το αίσθημα της 

εργασιακής ανασφάλειας επιδρά με αρνητικό τρόπο στην οργανωσιακή δέσμευση του 

εργαζόμενου. Μία από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έχοντας ως στόχο 
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να καταδείξουν την ύπαρξη αρνητικής σχέσης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι η 

έρευνα των Asford et al. (1989). Επίσης, οι Jandaghi et al. (2011) μέσα από την 

έρευνα τους κατέστησαν σαφές ότι η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι 

εργαζόμενοι επηρεάζει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τη δέσμευση τους απέναντι στον 

οργανισμό ή την επιχείρηση που απασχολούνται. Πιο απλά, κατέληξαν ότι οι 

εργαζόμενοι που αισθάνονται αβεβαιότητα για την εργασία τους, δε δεσμεύονται 

απέναντι στον οργανισμό που απασχολούνται, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους που 

αισθάνονται ασφαλείς.  

 

1.4 Η εργασιακή ανασφάλεια στο δημόσιο  και τον ιδιωτικό τομέα 

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα λειτουργούν με τελείως διαφορετικό 

τρόπο από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα καθώς οι συνθήκες και το 

καθεστώς που επικρατεί είναι τελείως διαφορετικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 

Aguiar do Monte (2017), οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα λόγω της αβεβαιότητας 

που υπάρχει τείνουν να καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι ακόμη και αν η προσπάθεια τους δεν αναγνωρίζεται και δεν πληρώνεται 

στο βαθμό που θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, 

λόγω της μονιμότητας που υπάρχει, δεν καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από 

αυτή που αντιστοιχεί στο μισθό τους καθώς δεν υπάρχουν πιέσεις. Ουσιαστικά ο 

Aguiar do Monte (2017), υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας και κατά 

συνέπεια η εργασιακή ανασφάλεια λειτουργεί ως κίνητρο αύξησης της 

αποτελεσματικότητας των εργαζομένων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα των Clark και Postel-

Vinay (2005), σύμφωνα με τα οποία οι συνθήκες που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα 

είναι πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες που επικρατούν στο δημόσιο τομέα, με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βιώνουν διαφορετικά συναισθήματα και να αντιδρούν 

με διαφορετικό τρόπο. Ειδικότερα, μέσα από την υπό μελέτη έρευνα προέκυψε ότι οι 

εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα αισθάνονται πολύ πιο βέβαιοι για τη θέση τους 

συγκριτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να 

αισθάνονται εντονότερη εργασιακή ανασφάλεια.  

Μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσουν την 

εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
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τομέα, διενεργήθηκε από τους Munnell και Fraenkel (2013). Από τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης έρευνας, έγινε εμφανές ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 

αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά με την εργασία τους και ότι δε φοβούνται 

ότι μπορεί σε μελλοντικό χρόνο να τη χάσουν λόγω διαφόρων εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αισθάνονται 

ότι υπάρχει συνεχώς αυτός ο κίνδυνος και για το λόγο αυτό βιώνουν εντονότερα την 

εργασιακή ανασφάλεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

2.1 Η εργασιακή ικανοποίηση και οι συνέπειες της στους εργαζόμενους 

Η εργασιακή ικανοποίηση ορίζεται ως «το θετικό εκείνο συναίσθημα για τη 

δουλειά, το οποίο προκύπτει από μία αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της» 

(Robbins & Judge, 2011, σελ. 66). Οι Drakou et al. (2006), υποστηρίζουν ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα που αισθάνεται ο 

εργαζόμενος καθώς επηρεάζει αφενός την προσωπική του και αφετέρου την 

επαγγελματική του ζωή. Πιο απλά, καθιστούν σαφές ότι το άτομο που λαμβάνει 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης από την εργασία του νιώθει πιο 

ολοκληρωμένο και μπορεί να απολαμβάνει περισσότερο και τις προσωπικές του 

στιγμές. Το στοιχείο αυτό καθιστά σαφές ότι η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται 

σημαντικά και ουσιαστικά συμβάλει στην ολοκλήρωση του ατόμου. 

Για έναν οργανισμό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εργαζόμενοι που 

λαμβάνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης καθώς οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε 

αυτή την κατηγορία, δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στους στόχους και καταβάλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια στο πλαίσιο της επίτευξης τους. Επίσης, οι ικανοποιημένοι 

εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να αναζητήσουν 

κάποια άλλη που θα ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους (Robbins & 

Judge, 2011). Χαρακτηριστικά, οι Claes και Van de Ven (2008) κατέδειξαν ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της επιθυμίας 

παραμονής των εργαζομένων στην εργασία τους και ότι αποχωρούν από την εργασία 

τους μόνο τα άτομα εκείνα που δε μπορούν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές τους 

ανάγκες. 

Το ενδιαφέρον γύρω από την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από 

την εργασία τους είναι πολύ μεγάλο τόσο για τους ερευνητές στο χώρο της 

οργανωσιακής ψυχολογίας όσο και για τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων. Οι 

Roznowski & Hulin (1992) υποστηρίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι 

να λαμβάνουν υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης καθώς με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται η υψηλότερη παραγωγικότητα τους και κατά συνέπεια η αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία θέση, η οποία βρίσκει την 

αποδοχή και άλλων ερευνητών όπως είναι οι θέσεις των Koustelios και Kousteliou, 
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(2001) σύμφωνα με τους οποίους η σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και 

της παραγωγικότητας των εργαζομένων είναι θετική και στατιστικά σημαντική. 

Η εργασιακή ικανοποίηση διαμορφώνεται από πολλούς και διαφορετικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον του ατόμου. Ουσιαστικά, 

είναι το αποτέλεσμα των διαφόρων συνθηκών που επικρατούν μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον ενός ατόμου. Κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

καθορίζουν το βαθμό της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι είναι το 

σύστημα ανταμοιβών που υπάρχει μέσα στον οργανισμό και αφορά στο μισθό και 

στις υλικές επιβραβεύσεις, είναι ο φόρτος εργασίας, η συμπεριφορά και οι 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από την ηγεσία και τη διοίκηση της 

επιχείρησης, η αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων, η ύπαρξη 

δυνατοτήτων προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, η δυνατότητα συμμετοχής 

στα κοινά, οι συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής που επικρατούν καθώς επίσης και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις (Shuck et al. 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου 

επικρατούν καλές συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, που αμείβονται με δίκαιο τρόπο 

και αναγνωρίζονται οι προσπάθειες τους, που έχουν λόγο και δυνατότητα συμμετοχής 

στα κοινά, που αναπτύσσουν πέρα από τυπικές σχέσεις και άτυπες σχέσεις, που 

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σύμπνοια και ομαδικότητα, 

που έχουν δυνατότητα να βελτιωθούν και να ανελιχθούν μέσα σε αυτό, αισθάνονται 

μεγάλη ικανοποίηση και επιθυμούν να παράγουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έργο. 

Αντίθετα, τα άτομα που εργάζονται σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, στις οποίες 

ελλοχεύουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη σωματική τους και τη ψυχική τους υγεία, 

που δεν αναγνωρίζεται το έργο τους και δε λαμβάνουν καμία ηθική και υλική 

επιβράβευση, που βιώνουν εντάσεις και συγκρούσεις αδυνατούν να λάβουν 

ικανοποίηση από την εργασία τους, με αποτέλεσμα να αδιαφορούν για αυτή και να 

αναζητούν συνεχώς μία διαφορετική εργασία η οποία θα μπορέσει να καλύψει τα 

κενά τους (Haas et al., 2000; Kinzl et al., 2005). 

2.2 Θεωρίες για την εργασιακή ικανοποίηση 

Όπως ήδη σημειώθηκε και παραπάνω, η εργασιακή ικανοποίηση είναι πολύ 

σημαντική για τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές 

θεωρίες γύρω από αυτή. Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες που αφορούν στην 
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εργασιακή ικανοποίηση είναι η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, 

σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος έχει πολλές και διαφορετικές ανάγκες οι οποίες 

έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 επιμέρους 

κατηγορίες. Ειδικότερα, στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι βιολογικές ανάγκες 

του ατόμου, στις οποίες εντάσσονται η πείνα, η δίψα καθώς και διάφορες σωματικές 

ανάγκες απαραίτητες για την επιβίωση του. Στην επόμενη βαθμίδα πάνω από τις 

βιολογικές ανάγκες τοποθετούνται οι ανάγκες ασφαλείας στις οποίες τοποθετούνται η 

ανάγκη για στέγη καθώς επίσης και οι ανάγκες να αντιμετωπίζει και να περιορίζει το 

φόβο και τις απειλές (Montana & Charvov, 2005). 

Στη μέση της πυραμίδας, βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες σύμφωνα με τις 

οποίες το άτομα επιθυμεί να ανήκει σε μία ομάδα και σε ένα σύνολο ώστε να μπορεί 

να λαμβάνει και να προσφέρει αγάπη και φιλία. Στην προτελευταία βαθμίδα 

βρίσκονται οι ανάγκες εκτίμησης του ατόμου, που σχετίζονται τόσο με την ανάγκη 

του να εκτιμά τους συνανθρώπους του όσο και με την ανάγκη του να δέχεται στάσεις 

και συμπεριφορές εκτίμησης από τους συνανθρώπους του. Καταληκτικά, στην 

υψηλότερη θέση της βαθμίδας τοποθετούνται οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης του 

ατόμου, οι οποίες σχετίζονται με τις ανάγκες που αισθάνεται το άτομο να αναπτυχθεί 

και να έρθει πιο κοντά στην εικόνα που έχει σχηματίσει για τον ιδεατό άνθρωπο 

(Μπουραντάς, 2015). Παρόλο που πρόκειται για την πιο δημοφιλή θεωρία που 

σχετίζεται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και ανάγεται στο εργασιακό 

περιβάλλον, πρόκειται για μία θεωρία που έχει δεχτεί σημαντική κριτική από τους 

ειδικούς του χώρου. Το κυριότερο σημείο κριτικής αφορά στο γεγονός ότι η θεωρία 

αυτή υποστηρίζει ότι για να μπορέσει κάποιο άτομο να αναπτύξει τις ανώτερες στην 

πυραμίδα ανάγκες θα πρέπει πρωτίστως να ικανοποιήσει τις ανάγκες που βρίσκονται 

χαμηλότερα στην ιεραρχία.  

Μία ακόμη θεωρία που αναφέρεται στις ανάγκες των εργαζομένων έχει 

αναπτυχθεί από τον Herzberg, σύμφωνα με την οποία σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν 

διάφορες ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, υπάρχει η κατηγορία των παραγόντων 

υγιεινής στην οποία υπάρχουν κάποιοι παράγοντες όπως είναι ο μισθός, οι συνθήκες 

ασφαλείας και υγιεινής οι οποίοι είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 

ατόμου, ώστε να αποκτήσει την επιθυμία να παραμείνει στην εργασία του. Η επόμενη 

κατηγορία είναι η κατηγορία των κινήτρων, σύμφωνα με την οποία οι παράγοντες 
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που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι σε θέση να ικανοποιήσουν ανώτερες 

ανάγκες των εργαζομένων και να τον παρακινήσουν με τέτοιο τρόπο που θα 

σημειώσει σημαντική βελτίωση στην απόδοσή του.  

Μία ακόμη θεωρία που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αναγνώρισης των 

αναγκών των εργαζομένων είναι η θεωρία του  McClelland, σύμφωνα με την οποία οι 

εργαζόμενοι μπορεί να αναπτύξουν συμπεριφορά μέσα στο περιβάλλον τους ανάλογα 

με τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες των εργαζομένων μπορούν να ενταχθούν σε 3 

κατηγορίες, την ανάγκη επίτευξης στόχων, την ανάγκη απόκτησης εξουσίας και τέλος 

την ανάγκη δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών οφείλουν να αναγνωρίζουν ποιές είναι οι κυρίαρχες ανάγκες των 

εργαζομένων τους και να τους παρέχουν εκείνα τα κίνητρα που θα συμβάλουν στην 

αύξηση της ικανοποίησης τους (Μπουραντάς, 2015).  

 

2.3 Η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην εργασιακή ικανοποίηση  

Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί που καθιστούν ότι υπάρχει 

αρνητική σχέση ανάμεσα στην εργασιακή ανασφάλεια και την εργασιακή 

ικανοποίηση, καθιστώντας σαφές ότι οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι κινδυνεύουν να 

χάσουν την εργασία τους, δε λαμβάνουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης με αποτέλεσμα 

να μην αφοσιώνονται στην εργασία τους (Reisel et al., 2007; Sverke et al., 2002; Artz 

& Kaya, 2014).  Πιο συγκεκριμένα, οι Reisel et al. (2007) προσπάθησαν να 

διερευνήσουν αν το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας επηρεάζει την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν 320 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε διάφορους 

οργανισμούς. Από τα αποτελέσματα, έγινε εμφανές ότι οι εργαζόμενοι που 

αισθάνονται αβεβαιότητα για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, δε μπορούν να 

νιώσουν ικανοποιημένοι και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο 

βαθμό. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι θα διατηρήσουν την εργασία 

τους και ότι δεν ελλοχεύουν σχετικοί κίνδυνοι,  απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης και μπορούν να παράγουν προσφορότερο έργο.  

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήματα των Artz και Kaya 

(2014), οι οποίοι διενήργησαν έρευνα σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε 

δημόσιες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ειδικότερα, έγινε εμφανές ότι οι εργαζόμενοι που 
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αισθάνονται ανασφαλείς σχετικά με τη διατήρηση της θέσης τους, αδυνατούν να 

λάβουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα 

των Imran et al. (2015), η οποία δεν εξέτασε την εργασιακή ανασφάλεια αλλά την 

εργασιακή ασφάλεια και την επίδρασή της στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Από 

τα αποτελέσματα έγινε εμφανές ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εργασιακής 

ασφάλειας και ικανοποίησης, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται 

βεβαιότητα για την εργασία τους, απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα από 

την άσκηση των καθηκόντων τους, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους που δεν 

αισθάνονται σίγουροι για τη θέση τους.  

Άλλη μία έρευνα που προσπάθησε να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ 

της εργασιακής ανασφάλειας και της εργασιακής ικανοποίησης, διενεργήθηκε από 

τους Vujicic et al. (2014). Στην υπό μελέτη έρευνα συμμετείχαν 149 εργαζόμενοι 

στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.  Τα 

αποτελέσματα συνάδουν απόλυτα με τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών καθώς 

καταδεικνύουν ότι η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζει αρνητικά τη διαμόρφωση της 

εργασιακής ικανοποίησης. Από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν, προκύπτει ότι 

υπάρχει ομοφωνία αναφορικά με την επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι έρευνες υποστηρίζουν ότι 

η εργασιακή ανασφάλεια αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος σχετίζεται αρνητικά με 

την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση της 

εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων καθώς επίσης και να εντοπίσει την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των 

δημόσιων και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, μέσα από τη διενέργεια 

πρωτογενούς έρευνας η παρούσα εργασία καλείται να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τις 

ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις:  

1. Η εργασιακή ανασφάλεια μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

εργαζομένων.  

2. Η εργασιακή ανασφάλεια μειώνει την απόδοση των εργαζομένων. 

3. Η εργασιακή ικανοποίηση μεσολαβεί στη σχέση  μεταξύ εργασιακής 

ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. 

4. Η εργασιακή ικανοποίηση μεσολαβεί στη σχέση  μεταξύ εργασιακής 

ανασφάλειας και απόδοσης των εργαζομένων. 

5. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα βιώνουν χαμηλότερη εργασιακή 

ανασφάλεια σε σχέση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

6. Οι προς διερεύνηση σχέσεις διαφέρουν ως προς την ένταση μεταξύ 

εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό  τομέα. 

 

3.2 Μεθοδολογία 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα, η οποία τείνει να χρησιμοποιείται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από τους ερευνητές που επιθυμούν να διερευνήσουν τις στάσεις και τις 

απόψεις ενός συγκεκριμένου πληθυσμού πάνω σε συγκεκριμένα κοινωνικά 

φαινόμενα (Creswell, 2011). Στην εργασία αυτή καλούμαστε να διερευνήσουμε το 

επίπεδο της εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν οι εργαζόμενοι τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας καθώς και πως αυτή επιδρά σε βασικές 

διαστάσεις της επαγγελματικής τους ζωής. Η προσπάθεια εντοπισμού της επίδρασης 

της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην παραγωγικότητα και την 
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αποτελεσματικότητα των εργαζομένων ήταν ακόμη ένας λόγος που οδήγησε στην 

επιλογή της ποσοτικής προσέγγισης καθώς είναι η κατάλληλη μέθοδος όταν στόχος 

είναι ο εντοπισμός της επίδρασης κάποιων μεταβλητών πάνω σε κάποιες άλλες 

(Δουλκέρη, 2015).  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ποσοτική έρευνα έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται αφενός με την αντικειμενικότητα των 

ευρημάτων όσο και με την εύκολη κατανόηση τους. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

απορρέουν μέσα από τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία των 

δεδομένων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται με αριθμητικούς 

πίνακες και διαγράμματα, γεγονός που δεν επιτρέπει στον ερευνητή να ερμηνεύσει τα 

ευρήματα του σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του. Επίσης, τόσο οι 

πίνακες όσο και τα διαγράμματα, επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιλαμβάνεται 

άμεσα τα ευρήματα που έχουν προκύψει από την έρευνα (Creswell, 2011). 

3.3 Το δείγμα της έρευνας 

Η επιλογή του κατάλληλου δείγματος για να συμμετέχει σε μία ερευνητική 

διαδικασία πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα του ερευνητή καθώς είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την αξιοπιστία των ευρημάτων όπως επίσης και με τη δυνατότητα 

που δίνουν στα ευρήματα να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Το δείγμα για να 

είναι κατάλληλο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο μέγεθος και ειδικότερα να μην είναι 

μικρότερο των 30 ατόμων καθώς επίσης και να αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό που 

εξετάζει (Javeau, 2000). Στην προκειμένη περίπτωση το δείγμα της έρευνας είναι 230 

εργαζόμενοι τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που καθιστά 

σαφές τόσο ότι πληρείται το ελάχιστο μέγεθος καθώς υπερβαίνει τα 30 άτομα όσο και 

ότι είναι αντιπροσωπευτικό καθώς ο πληθυσμός της έρευνας είναι εργαζόμενοι στο 

δημόσιο και στον ιδιωτικό  τομέα.  

3.4 Εργαλείο της έρευνας  

Σύμφωνα με τον Creswell  (2011) στις ποσοτικές έρευνες που 

πραγματοποιούνται στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, χρησιμοποιείται κατά 

κόρον το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο 

καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να συλλέγει χωρίς κόστος και χωρίς να δαπανά 

σημαντικό χρόνο τα δεδομένα που χρειάζεται για την έρευνα του (Δουλκέρη, 2015). 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 5 επιμέρους ενότητες-κλίμακες εκ 
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των οποίων στην πρώτη περιλαμβάνονται ερωτήσεις αναφορικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται η κλίμακα 

εργασιακής ικανοποίησης (Job Satisfaction Index/ JSI) των Brayfild και Roth (1951) 

καθώς και η κλίμακα του De Witte (2000) για την εργασιακή ανασφάλεια (Job 

Insecurity Index/ JII). Για την αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 

που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα EWPS, η οποία έχει 

δημιουργηθεί από τους Lynch et al. (2011) και τέλος για την αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας τους έχουν χρησιμοποιηθεί οι ερωτήσεις των William και Anderson 

(1991)1. 

Η κλίμακα διερεύνησης της εργασιακής ικανοποίησης των Brayfild και Roth 

(1951) αποτελείται από 12 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 4 έχουν αρνητικό χαρακτήρα. 

Η κλίμακα De Witte (2000) για την εργασιακή ανασφάλεια αποτελείται από 11 

ερωτήσεις οι οποίες στοχεύουν στον εντοπισμό του βαθμού της ανασφάλειας που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Η κλίμακα EWPS αποτελείται από 25 ερωτήσεις, οι 

οποίες αποτυπώνουν τη συμπεριφορά των εργαζόμενων ως προς την παραγωγικότητα 

τους. Καταληκτικά, οι τελευταίες  7 ερωτήσεις των William και Anderson (1991) 

διερευνούν την αποδοτικότητα των εργαζομένων Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η 

κλίμακα που χρησιμοποιείται για τις απαντήσεις είναι 5-βάθμια σε όλες τις κλίμακες.  

 

3.5 Ηθική της έρευνας 

Σύμφωνα με τον Creswell  (2011) μία έρευνα οφείλει να διακατέχεται από 

κανόνες ηθικής και να μην προσβάλει ή θίγει τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συνεπώς, 

είναι καθήκον του ερευνητή να ενημερώσει πλήρως τους συμμετέχοντες για το λόγο 

για τον οποίο διενεργείται η έρευνα καθώς επίσης και να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα 

που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό και όχι για άλλους 

σκοπούς για τους οποίους δεν είναι ενήμεροι. Επίσης, είναι εξέχουσας σημασίας η 

διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων καθώς επίσης και να μη γίνεται 

ταύτιση των απαντήσεων με τα πρόσωπα τους. Ακόμη, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 

γίνει στον εθελοντικό χαρακτήρα της έρευνας που σημαίνει ότι το δείγμα θα πρέπει 

να επιθυμεί να συμμετάσχει στην έρευνα και όχι να προχωρά σε αυτή 

καταναγκαστικά. Η παρούσα έρευνα πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές ηθικής 

                                                           
1 Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας 
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καθώς οι συμμετέχοντες μέσω εισαγωγικού σημειώματος στο ερωτηματολόγιο, 

ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας. Επίσης, διασφαλίστηκε η ανωνυμία τους 

και δεν καταπιέστηκε κανένας από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο του, χωρίς τη θέληση του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων όπως αυτά προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των 230 εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνά, 139 εργαζόμενοι 

του δημόσιου τομέα και 91 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη ενότητα 

του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων στο 

σύνολο τους αλλά και ανάλογα με τον τομέα εργασία τους.  Στην δεύτερη ενότητα 

του κεφαλαίου δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων (ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Index/ JSI), την εργασιακή 

ανασφάλεια των εργαζομένων (ερωτηματολόγιο Job Insecurity Index/ JII), την 

παραγωγικότητα τους (ερωτηματολόγιο EWPS)  και την αποδοτικότητα τους 

(ερωτηματολόγιο William & Anderson, 1991). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 

μέτρα θέσης και διασποράς όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση. Η 

κανονικότητα των κλιμάκων διερευνήθηκε με χρήση του ελέγχου Shapiro-Wilk ενώ η 

αξιοπιστία των εργαλείων διερευνήθηκε με τον συντελεστή α του Cronbach.  

 Στην συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή 

διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ομάδων (δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα) η οποία  ελέγχθηκε με χρήση του ελέγχου t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα (t-

test for independent samples) . Στις τελευταίες δύο ενότητες παρουσιάζονται (1) τα 

αποτελέσματα σχετικά με την συσχέτιση της εργασιακής ανασφάλειας με την 

εργασιακή ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και (2) τα 

αποτελέσματα σχετικά με την συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης με την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ο 

συντελεστής συσχέτισης του Pearson και η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Στην 

τελευταία ενότητα των αποτελεσμάτων διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της 

εργασιακής ικανοποίησης, της εργασιακής ανασφάλειας και της παραγωγικότητας ως 

προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα. 
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4.1 Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 230 εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα 

(n=139, 60,4%) ενώ το 39,6% (n=91) απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα. Από τον 

Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι το 54,8% (n=126) στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 

γυναίκες και το 45,2% (n=104) ήταν άντρες. Επιπλέον, προκύπτει ότι το 49,6% 

(n=114) ήταν ηλικίας μεταξύ 36 και 45 ετών ενώ σημαντικό ποσοστό των 

συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 46 έως 55 ετών (n=56, 24,3%) και 26 έως 35 ετών 

(n=41, 17,8%).  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο σύνολο των ατόμων  

 n % 

Φύλο 
Άντρας 104 45,2% 

Γυναίκα 126 54,8% 

Ηλικία 

18-25 7 3,0% 

26-35 41 17,8% 

36-45 114 49,6% 

46-55 56 24,3% 

56-65 12 5,2% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 61 26,5% 

Έγγαμος 149 64,8% 

Διαζευγμένος 19 8,3% 

Χήρος 1 0,4% 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Γυμνασίου 7 3,0% 

Απόφοιτος Λυκείου 53 23,0% 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 19,6% 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 31,7% 
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 n % 

Μεταπτυχιακό 48 20,9% 

Διδακτορικό 3 1,3% 

Άλλο 1 0,4% 

Έτη προϋπηρεσίας 

Έως 1 έτος 6 2,6% 

1-5 έτη 17 7,4% 

6-9 έτη 26 11,3% 

10-19 έτη 126 54,8% 

20 έτη και άνω 55 23,9% 

Τομέας 
Δημόσιος 139 60,4% 

Ιδιωτικός 91 39,6% 

 

 Οι 149 από τους 230 συμμετέχοντες (64,8%) ήταν έγγαμοι και οι 61 από τους 

230 συμμετέχοντες (26,5%) ήταν άγαμοι. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το 31,7% 

(n=73) ήταν απόφοιτοι κάποιου τμήματος ΑΕΙ, το 23% (n=53) ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου, το 20,9% (n=48) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και 

το 19,6% (n=73) ήταν απόφοιτοι κάποιου τμήματος ΤΕΙ. Μικρότερη συμμετοχή 

παρατηρήθηκε από εργαζομένους που ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου (n=7, 3%) και 

κάτοχοι Διδακτορικού (n=3, 1,3%).  

 Τέλος, το 54,8% (n=126) των συμμετεχόντων είχαν προϋπηρεσία από 10 έως 

19 έτη και το 23,9% (n=55) είχαν προϋπηρεσία άνω των 20 ετών. Μικρότερη 

συμμετοχή παρατηρήθηκε από εργαζομένους που είχαν προϋπηρεσία έως 1 έτος 

(n=6, 2,6%) και από εργαζομένους που είχαν προϋπηρεσία 1 έως 5 έτη (n=17, 7,4%). 

  

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά ως προς τον τομέα 

 

Τομέας 

Δημόσιος Ιδιωτικός 

n % n % 

Φύλο Άντρας 58 41,7% 46 50,5% 
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Γυναίκα 81 58,3% 45 49,5% 

Ηλικία 

18-25 0 0,0% 7 7,7% 

26-35 13 9,4% 28 30,8% 

36-45 80 57,6% 34 37,4% 

46-55 41 29,5% 15 16,5% 

56-65 5 3,6% 7 7,7% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 27 19,4% 34 37,4% 

Έγγαμος 103 74,1% 46 50,5% 

Διαζευγμένος 9 6,5% 10 11,0% 

Χήρος 0 0,0% 1 1,1% 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Γυμνασίου 5 3,6% 2 2,2% 

Απόφοιτος Λυκείου 30 21,6% 23 25,3% 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 16,5% 22 24,2% 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 36,7% 22 24,2% 

Μεταπτυχιακό 27 19,4% 21 23,1% 

Διδακτορικό 3 2,2% 0 0,0% 

Άλλο 0 0,0% 1 1,1% 

Έτη 

προϋπηρεσίας 

Έως 1 έτος 0 0,0% 6 6,6% 

1-5 έτη 4 2,9% 13 14,3% 

6-9 έτη 12 8,6% 14 15,4% 

10-19 έτη 91 65,5% 35 38,5% 

20 έτη και άνω 32 23,0% 23 25,3% 

 

 Στον Πίνακα 2 δίνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στο δημόσιο 

τομέα ήταν γυναίκες (n=81, 58,3%), ηλικίας 36 έως 45 ετών (n=80, 57,6%) ή 46 έως 

55 ετών (n=41, 29,5%), έγγαμοι (n=103, 74,1%), απόφοιτοι Λυκείου (n=30, 21,6%), 

απόφοιτοι ΑΕΙ (n=51, 36,7%), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (n=27, 

19,4%) και απόφοιτοι ΤΕΙ (n=23, 16,5%). Τέλος, η πλειοψηφία είχε προϋπηρεσία 
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από 10 έως 19 έτη (n=91, 65,5%) ή άνω των 20 ετών (n=32, 23%). 

 Η πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ήταν γυναίκες (n=45, 

49,5%), ηλικίας 36 έως 45 ετών (n=34, 37,4%) ή 26 έως 35 ετών (n=28, 30,8%), 

έγγαμοι (n=46, 50,5%), απόφοιτοι Λυκείου (n=23, 25,3%), απόφοιτοι ΑΕΙ (n=22, 

24,2%), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (n=21, 23,1%) και απόφοιτοι 

ΤΕΙ (n=22, 24,2%). Τέλος, η πλειοψηφία είχε προϋπηρεσία από 10 έως 19 έτη (n=35, 

38,5%) ή άνω των 20 ετών (n=23, 25,3%). 

 

4.2 Περιγραφικά στοιχεία εργασιακής ικανοποίησης, ανασφάλειας και 

παραγωγικότητας στο σύνολο  

 

 Στον Πίνακα 2 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για τις κλίμακες της έρευνας 

καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας και του ελέγχου 

κανονικότητας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι στο σύνολο 

τους έχουν μέτρια προς υψηλού βαθμού εργασιακή ικανοποίηση (ΜΤ=3,50, 

ΤΑ=0,62). Η κλίμακα της εργασιακής ικανοποίησης εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία 

(α=0,818) και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κατανέμεται κανονικά (p=0,125>0,05). 

 Επιπλέον, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στο σύνολο τους εκφράζουν μετρίου 

βαθμού γνωστική εργασιακή ανασφάλεια (ΜΤ=3,12, ΤΑ=0,64) και μετρίου προς 

χαμηλού βαθμού συναισθηματική εργασιακή ανασφάλεια (ΜΤ=2,73, ΤΑ=1,06). Οι 

δύο υποκλίμακες της εργασιακής ανασφάλειας επιβεβαιώθηκαν μέσω παραγοντικής 

ανάλυσης (Γνωστική εργασιακή ανασφάλεια: KMO2=0,817, Συναισθηματική 

εργασιακή ανασφάλεια: KMO=0,825) και αποδείχθηκε ότι έχουν υψηλή αξιοπιστία 

(Γνωστική εργασιακή ανασφάλεια: α=0,792 και Συναισθηματική εργασιακή 

ανασφάλεια: α=0,803). Τέλος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και οι δύο ακολουθούν 

την κανονική κατανομή (Γνωστική εργασιακή ανασφάλεια: p=0,645>0,05 και 

Συναισθηματική εργασιακή ανασφάλεια:p=0,464>0,05).  

                                                           
2 ΚΜΟ: Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε η 

ύπαρξη ικανοποιητικών συσχετίσεων στο πίνακα των δεδομένων. Επιπλέον, 

εξετάστηκε: το στατιστικό τεστ Kaiser-Meyer-Olkin (τιμές άνω του 0,7 θεωρούνται 

ικανοποιητικές). 
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Όσον αφορά την παραγωγικότητα και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στο σύνολο τους εκφράζουν υψηλού βαθμού 

παραγωγικότητα (ΜΤ=74,69, ΤΑ=11,74) και υψηλού βαθμού αποδοτικότητα 

(ΜΤ=4,2, ΤΑ=0,44). Οι δύο κλίμακες (παραγωγικότητας και αποδοτικότητας) έχουν 

υψηλή αξιοπιστία (α=0,901 και α=0,736) και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και οι δύο 

ακολουθούν την κανονική κατανομή (p=0,856>0,05 και p=0,152>0,05). 

 

 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία, ανάλυση αξιοπιστίας και ανάλυση 

κανονικότητας 

 
Μέση Τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

Cronbach 

a 

Shapiro-

Wilk 

1. Εργασιακή ικανοποίηση 3,50 ,62 0,818 0,125 

2. Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 
3,12 ,64 0,792 0,645 

3. Συναισθηματική διάσταση 

ανασφάλειας 
2,73 1,06 0,803 0,464 

4. Παραγωγικότητα 74,69 11,74 0,901 0,856 

5. Αποδοτικότητα 4,20 ,44 0,736 0,152 

 

Διαγραμματικά οι 5 κλίμακες που μελετώνται παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 1, 2, 

3, 4 και 5. Από την διαγραμματική απεικόνιση παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές 

ακολουθούν κανονική κατανομή ενώ μόνο στην περίπτωση της αποτελεσματικότητας 

παρουσιάσθηκαν 3 ακραίες τιμές (άτομα με πολύ χαμηλή αυτό-αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους.) 
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Διάγραμμα 1. Κατανομή Εργασιακής ικανοποίησης               

 

 

Διάγραμμα 2. Κατανομή Γνωστικής διάστασης ανασφάλειας  

 

  

Διάγραμμα 3. Κατανομή Συναισθηματικής διάστασης ανασφάλειας             
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Διάγραμμα 4. Κατανομή Παραγωγικότητας  

 

 

 

 

Διάγραμμα 5. Κατανομή Αποτελεσματικότητας  
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4.2.1 Διαφοροποίηση ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 Στην συνέχεια με χρήση των ελέγχων t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και της 

ανάλυσης διακύμανσης για περισσότερα από 2 ανεξάρτητα δείγματα (οne-way 

ANOVA) ελέγχθηκε κατά πόσο η εργασιακή ικανοποίηση, η ανασφάλεια, η 

παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των εργαζομένων διαφοροποιείται σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό ως προς το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση, τα έτη προϋπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Η 

ανάλυση διενεργήθηκε στο σύνολο των εργαζομένων αλλά και ξεχωριστά στους 

εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

 Στους Πίνακες 4, 5 και 6 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο των 

εργαζομένων.  Αρχικά, από τον Πίνακα 4 παρατηρούμε ότι στο σύνολο των 

εργαζομένων υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών εργαζομένων 

ως προς την συναισθηματική διάσταση της ανασφάλειας (p=0.049<0.05) ενώ δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.878>0.05), 

την γνωστική διάσταση της ανασφάλειας (p=0.105>0.05), την παραγωγικότητα 

(p=0.451>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.460>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι άντρες εργαζόμενοι (ΜΤ=2.883, ΤΑ=1.173) 

στο σύνολο τους εκφράζουν υψηλότερη συναισθηματική ανασφάλεια από τις 

γυναίκες εργαζόμενες (ΜΤ=2.610, ΤΑ=0.938). 

 

Πίνακας 4. Διαφοροποίηση ως προς το φύλο στο σύνολο των εργαζομένων 

 

 Φύλο N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άντρας 104 3.496 .654 
0.878 

Γυναίκα 126 3.509 .584 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

Άντρας 104 3.192 .674 
0.105 

Γυναίκα 126 3.054 .613 

Συναισθηματική Άντρας 104 2.883 1.173 0.049* 
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διάσταση 

ανασφάλειας 
Γυναίκα 126 2.610 .938 

Παραγωγικότητα 
Άντρας 104 74.048 11.527 

0.451 
Γυναίκα 126 75.222 11.925 

Αποτελεσματικότητα 
Άντρας 104 4.176 .451 

0.460 
Γυναίκα 126 4.219 .428 

 

 Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο στο δημόσιο τομέα 

και  παρατηρούμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την 

συναισθηματική διάσταση της ανασφάλειας (p=0.567>0.05), την εργασιακή 

ικανοποίηση (p=0.447>0.05), την γνωστική διάσταση της ανασφάλειας 

(p=0.459>0.05), την παραγωγικότητα (p=0.927>0.05) και την αποτελεσματικότητα 

(p=0.371>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι οι άντρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι στο 

δημόσιο τομέα εκφράζουν ίδια επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, γνωστικής και 

συναισθηματικής ανασφάλειας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. 

 

Πίνακας 5. Διαφοροποίηση ως προς το φύλο  για το δημόσιο τομέα 

 Φύλο N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άντρας 58.00 3.43 .58 
0.447 

Γυναίκα 81.00 3.35 .56 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

Άντρας 58.00 3.01 .52 
0.459 

Γυναίκα 81.00 2.94 .57 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άντρας 58.00 2.55 .86 

0.567 
Γυναίκα 81.00 2.47 .87 

Παραγωγικότητα 
Άντρας 58.00 74.86 11.43 

0.927 
Γυναίκα 81.00 74.70 11.80 

Αποτελεσματικότητα 
Άντρας 58.00 4.16 .46 

0.317 
Γυναίκα 81.00 4.24 .42 

 



37 

 

 Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο στον ιδιωτικό 

τομέα και  παρατηρούμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν 

υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την 

συναισθηματική διάσταση της ανασφάλειας (p=0.092>0.05), την εργασιακή 

ικανοποίηση (p=0.129>0.05), την γνωστική διάσταση της ανασφάλειας 

(p=0.282>0.05), την παραγωγικότητα (p=0.215>0.05) και την αποτελεσματικότητα 

(p=0.928>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι άντρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα εκφράζουν ίδια επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, γνωστικής και 

συναισθηματικής ανασφάλειας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. 

 

Πίνακας 6. Διαφοροποίηση ως προς το φύλο για τον ιδιωτικό τομέα 

 Φύλο N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άντρας 46 3.58 .74 
0.129 

Γυναίκα 45 3.79 .52 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

Άντρας 46 3.42 .78 
0.282 

Γυναίκα 45 3.26 .63 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άντρας 46 3.30 1.38 

0.092 
Γυναίκα 45 2.87 1.01 

Παραγωγικότητα 
Άντρας 46 73.02 11.69 

0.215 
Γυναίκα 45 76.16 12.23 

Αποτελεσματικότητα 
Άντρας 46 4.19 .44 

0.928 
Γυναίκα 45 4.18 .45 

 

 

 Στους Πίνακες 7, 8 και 9 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την ηλικία των 

εργαζομένων.  Αρχικά, από τον Πίνακα 7 παρατηρούμε ότι στο σύνολο των 

εργαζομένων υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 

εργαζομένων ως προς την γνωστική (p=0.000>0.05) και την συναισθηματική 

διάσταση (p=0.000>0.05) της ανασφάλειας. Αντίθετα, δεν προέκυψε σημαντική 
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διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.508>0.05), την παραγωγικότητα 

(p=0.679>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.565>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 25 έχουν 

υψηλότερου βαθμού γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.  

 

 

Πίνακας 7. Διαφοροποίηση ως προς την ηλικία στο σύνολο των εργαζομένων 

 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

18-25 7 3.798 .573 

0.508 

26-35 41 3.476 .680 

36-45 114 3.461 .621 

46-55 56 3.585 .585 

56-65 12 3.444 .478 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

18-25 7 4.000 .347 

0.000* 

26-35 41 3.260 .703 

36-45 114 3.105 .607 

46-55 56 2.940 .592 

56-65 12 3.042 .697 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

18-25 7 4.057 .936 

0.010* 

26-35 41 2.878 1.193 

36-45 114 2.660 .949 

46-55 56 2.611 1.121 

56-65 12 2.733 .863 

Παραγωγικότητα 
18-25 7 73.714 11.250 

0.679 
26-35 41 73.073 12.336 
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36-45 114 74.509 11.895 

46-55 56 76.554 10.894 

56-65 12 73.833 12.995 

Αποτελεσματικότη-

τα 

18-25 7 4.102 .643 

0.565 

26-35 41 4.157 .413 

36-45 114 4.193 .444 

46-55 56 4.276 .425 

56-65 12 4.107 .418 

 

 Στον Πίνακα 8 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την ηλικία των 

εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων εργαζομένων ως προς την γνωστική 

(p=0.148>0.05) και την συναισθηματική διάσταση (p=0.333>0.05) της ανασφάλειας. 

Παρόμοια, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση 

(p=0270>0.05), την παραγωγικότητα (p=0.554>0.05) και την αποτελεσματικότητα 

(p=0.387>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα ανεξαρτήτου 

ηλικίας έχουν ισοδύναμη γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια και ισοδύναμη 

εργασιακή ικανοποίηση, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. 

 

Πίνακας 8. Διαφοροποίηση ως προς την ηλικία στο δημόσιο τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

26-35 13 3.519 .360 

0.270 

36-45 80 3.304 .587 

46-55 41 3.492 .569 

56-65 5 3.483 .641 

26-35 13 2.795 .409 
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Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

36-45 80 3.058 .558 

0.148 

46-55 41 2.866 .545 

56-65 5 2.800 .617 

26-35 13 2.323 .507 

36-45 80 2.613 .920 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

46-55 41 2.385 .856 

0.333 

56-65 5 2.160 .261 

26-35 13 74.923 11.658 

36-45 80 73.788 11.701 

46-55 41 75.976 11.065 

Παραγωγικότητα 

56-65 5 80.200 15.498 

0.554 

26-35 13 4.253 .370 

36-45 80 4.154 .456 

46-55 41 4.296 .411 

56-65 5 4.200 .491 

Αποτελεσματικότη-

τα 

18-25 7 4.102 .643 

0.387 

26-35 41 4.157 .413 

36-45 114 4.193 .444 

46-55 56 4.276 .425 

56-65 12 4.107 .418 

 

 Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την ηλικία των 

εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων εργαζομένων ως προς την γνωστική (p=0.046<0.05) 

διάσταση της ανασφάλειας ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

συναισθηματική διάσταση (p=0.139>0.05) της ανασφάλειας. Παρόμοια, δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.107>0.05), 

την παραγωγικότητα (p=0.356>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.473>0.05).  
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 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας 18 

έως 25 έχουν υψηλότερου βαθμού γνωστική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Πίνακας 9. Διαφοροποίηση ως προς την ηλικία στον ιδιωτικό τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

18-25 7 3.798 .573 

0.107 

26-35 28 3.455 .791 

36-45 34 3.828 .547 

46-55 15 3.839 .569 

56-65 7 3.417 .379 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

18-25 7 4.000 .347 

0.046* 

26-35 28 3.476 .711 

36-45 34 3.216 .704 

46-55 15 3.144 .681 

56-65 7 3.214 .744 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

18-25 7 4.057 .936 

0.139 

26-35 28 3.136 1.333 

36-45 34 2.771 1.021 

46-55 15 3.227 1.512 

56-65 7 3.143 .922 

Παραγωγικότητα 

18-25 7 73.714 11.250 

0.356 

26-35 28 72.214 12.752 

36-45 34 76.206 12.350 

46-55 15 78.133 10.623 

56-65 7 69.286 9.569 

Αποτελεσματικότη- 18-25 7 4.102 .643 0.473 
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τα 26-35 28 4.112 .430 

36-45 34 4.286 .407 

46-55 15 4.219 .473 

56-65 7 4.041 .384 

  

Στους Πίνακες 10, 11 και 12 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση των εργαζομένων.  Αρχικά, από τον Πίνακα 10 παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών 

οικογενειακών καταστάσεων εργαζομένων ως προς την γνωστική (p=0.000>0.05) και 

την συναισθηματική διάσταση (p=0.000>0.05) της ανασφάλειας. Αντίθετα, δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.189>0.05), 

την παραγωγικότητα (p=0.445>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.642>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι που είναι άγαμοι ή χήροι έχουν 

υψηλότερου βαθμού γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους που είναι έγγαμοι ή διαζευγμένοι.  

 

Πίνακας 10. Διαφοροποίηση ως προς την οικογενειακή κατάσταση στο σύνολο 

των εργαζομένων 

 

 N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άγαμος 61 3.402 .669 

0.189 

Έγγαμος 149 3.517 .600 

Διαζευγμέ-

νος 
19 3.737 .512 

Χήρος 1 3.167 . 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 61 3.456 .682 

0.000* 

Έγγαμος 149 3.007 .556 

Διαζευγμέ-

νος 
19 2.825 .710 

Χήρος 1 4.333 . 
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Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 61 3.216 1.110 

0.000* 

Έγγαμος 149 2.514 .958 

Διαζευγμέ-

νος 
19 2.779 1.045 

Χήρος 1 5.000 . 

Παραγωγικότητα 

Άγαμος 61 75.459 13.190 

0.445 

Έγγαμος 149 74.792 11.384 

Διαζευγμέ-

νος 
19 72.211 9.283 

Χήρος 1 60.000 . 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Άγαμος 61 4.244 .444 

0.642 

Έγγαμος 149 4.191 .441 

Διαζευγμέ-

νος 
19 4.113 .417 

Χήρος 1 4.429 . 

 

 

 Στον Πίνακα 11 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα υπάρχει 

σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων ως προς την 

συναισθηματική διάσταση (p=0.024<0.05) της ανασφάλειας ενώ δεν υπάρχει 

διαφορά ως προς την γνωστική (p=0.118>0.05) διάσταση της ανασφάλειας. 

Παρόμοια, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση 

(p=0.704>0.05), την παραγωγικότητα (p=0.396>0.05) και την αποτελεσματικότητα 

(p=0.747>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που είναι 

άγαμοι έχουν υψηλότερου βαθμού συναισθηματική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. 
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Πίνακας 11. Διαφοροποίηση ως προς την οικογενειακή κατάσταση στο δημόσιο 

τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άγαμος 27 3.306 .633 

0.704 
Έγγαμος 103 3.409 .569 

Διαζευγμέ-

νος 
9 3.370 .351 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 27 3.111 .630 

0.118 
Έγγαμος 103 2.955 .524 

Διαζευγμέ-

νος 
9 2.685 .503 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 27 2.904 .952 

0.024* 
Έγγαμος 103 2.400 .830 

Διαζευγμέ-

νος 
9 2.467 .583 

Παραγωγικότητα 

Άγαμος 27 76.074 13.567 

0.396 
Έγγαμος 103 74.845 11.165 

Διαζευγμέ-

νος 
9 70.000 10.223 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Άγαμος 27 4.265 .392 

0.747 
Έγγαμος 103 4.193 .454 

Διαζευγμέ-

νος 
9 4.190 .391 

 

 

 

 Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα υπάρχει 

σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων ως προς την 

συναισθηματική διάσταση (p=0.030<0.05) της ανασφάλειας και ως προς την 
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γνωστική (p=0.000<0.05) διάσταση της ανασφάλειας. Παρόμοια, προέκυψε 

σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.038<0.05) ενώ δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά  ως προς την παραγωγικότητα (p=0.683>0.05) και την 

αποτελεσματικότητα (p=0.659>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που είναι 

διαζευγμένοι ή έγγαμοι έχουν υψηλότερου βαθμού εργασιακή ικανοποίηση καθώς 

και οι εργαζόμενοι που είναι άγαμοι ή χήροι έχουν υψηλότερου βαθμού 

συναισθηματική και γνωστική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα 

 

Πίνακας 12. Διαφοροποίηση ως προς την ηλικία στον ιδιωτικό τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Άγαμος 34 3.478 .697 

0.038* 

Έγγαμος 46 3.759 .604 

Διαζευγμέ-

νος 
10 4.067 .398 

Χήρος 1 3.167 . 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 34 3.730 .599 

0.000* 

Έγγαμος 46 3.123 .613 

Διαζευγμέ-

νος 
10 2.950 .864 

Χήρος 1 4.333 . 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Άγαμος 34 3.465 1.175 

0.030* 

Έγγαμος 46 2.770 1.165 

Διαζευγμέ-

νος 
10 3.060 1.303 

Χήρος 1 5.000 . 

Παραγωγικότητα 
Άγαμος 34 74.971 13.067 

0.683 
Έγγαμος 46 74.674 11.985 
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Διαζευγμέ-

νος 
10 74.200 8.377 

Χήρος 1 60.000 . 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Άγαμος 34 4.227 .486 

0.659 

Έγγαμος 46 4.186 .415 

Διαζευγμέ-

νος 
10 4.043 .447 

Χήρος 1 4.429 . 

 

 

 

 Στους Πίνακες 13, 14 και 15 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το μορφωτικό 

επίπεδο των εργαζομένων.  Αρχικά, από τον Πίνακα 13 παρατηρούμε ότι στο σύνολο 

των εργαζομένων υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ διαφορετικών μορφωτικών 

επιπέδων ως προς την συναισθηματική διάσταση (p=0.000<0.05) της ανασφάλειας 

αλλά δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την γνωστική διάσταση της 

ανασφάλειας (p=0.604>0.05). Αντίθετα, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς 

την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.087>0.05), την παραγωγικότητα (p=0.705>0.05) 

και την αποτελεσματικότητα (p=0.065>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού έχουν χαμηλότερου βαθμού συναισθηματική 

ανασφάλεια σε σύγκριση με τους εργαζόμενους άλλου μορφωτικού επιπέδου..  

 

Πίνακας 13. Διαφοροποίηση ως προς το μορφωτικό επίπεδο στο σύνολο των 

εργαζομένων 

 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
7 3.488 .560 

0.087 

Απόφοιτος Λυκείου 53 3.701 .630 



47 

 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 3.398 .625 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 3.421 .535 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
51 3.498 .679 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
7 3.214 .427 

0.604 

Απόφοιτος Λυκείου 53 3.186 .726 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 3.200 .593 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 3.055 .657 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
51 3.049 .609 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
7 2.771 1.246 

0.000* 

Απόφοιτος Λυκείου 53 3.204 1.069 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 2.836 1.032 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 2.729 .969 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
51 2.169 .936 

Παραγωγικότητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
7 77.000 14.107 

0.705 

Απόφοιτος Λυκείου 53 75.075 11.354 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 76.289 11.355 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 73.301 12.141 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
51 74.510 11.873 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
7 4.286 .467 

0.065 Απόφοιτος Λυκείου 53 4.259 .431 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 45 4.321 .372 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 73 4.133 .464 
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Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
51 4.104 .435 

 

 

 Στον Πίνακα 14 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

μεταξύ διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων στην συναισθηματική διάσταση 

(p=0.074>0.05) της ανασφάλειας και στην γνωστική (p=0.301>0.05) διάσταση της 

ανασφάλειας. Παρόμοια, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την 

παραγωγικότητα (p=0.581>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.113>0.05) αλλά 

προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.001<0.05). 

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού έχουν χαμηλότερου 

βαθμού εργασιακή ικανοποίηση σε σύγκριση με τους εργαζόμενους άλλου 

μορφωτικού επιπέδου. 

Πίνακας 14. Διαφοροποίηση ως προς το μορφωτικό επίπεδο στο δημόσιο τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
5 3.367 .394 

0.001* 

Απόφοιτος Λυκείου 30 3.728 .569 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 3.188 .492 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 3.415 .505 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
30 3.150 .601 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
5 3.100 .465 

0.301 
Απόφοιτος Λυκείου 30 2.922 .517 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 3.080 .564 
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Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 2.859 .599 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
30 3.089 .477 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
5 2.280 .879 

0.074 

Απόφοιτος Λυκείου 30 2.667 .799 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 2.878 1.092 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 2.357 .723 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
30 2.333 .868 

Παραγωγικότητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
5 80.200 13.480 

0.581 

Απόφοιτος Λυκείου 30 75.767 12.125 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 71.957 10.772 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 75.333 11.436 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
30 74.067 11.913 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
5 4.343 .469 

0.113 

Απόφοιτος Λυκείου 30 4.352 .405 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 23 4.255 .433 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 51 4.165 .417 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
30 4.071 .471 

 

 

 

 Στον Πίνακα 15 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων ως προς την συναισθηματική διάσταση 

(p=0.000<0.05) της ανασφάλειας ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την 
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γνωστική (p=0.090>0.05) διάσταση της ανασφάλειας. Παρόμοια, προέκυψε 

σημαντική διαφορά ως προς την παραγωγικότητα  (p=0.016<0.05) ενώ δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ως προ την εργασιακή ικανοποίηση 

(p=0.073>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.137>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού έχουν χαμηλότερου 

βαθμού συναισθηματική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους εργαζόμενους άλλου 

μορφωτικού επιπέδου. Επίσης, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που 

είναι πτυχιούχοι  ΤΕΙ έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους άλλου μορφωτικού επιπέδου. 

 

 

Πίνακας 15. Διαφοροποίηση ως προς το μορφωτικό επίπεδο στον ιδιωτικό τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
2 3.792 1.002 

0.073 

Απόφοιτος Λυκείου 23 3.667 .715 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 22 3.617 .683 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 22 3.436 .612 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
21 3.996 .433 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
2 3.500 .000 

0.090 

Απόφοιτος Λυκείου 23 3.529 .822 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 22 3.326 .610 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 22 3.508 .562 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
21 2.992 .770 

Συναισθηματική 

διάσταση 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
2 4.000 1.414 0.000* 
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ανασφάλειας Απόφοιτος Λυκείου 23 3.904 .976 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 22 2.791 .988 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 22 3.591 .927 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
21 1.933 .999 

Παραγωγικότητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
2 69.000 16.971 

0.016* 

Απόφοιτος Λυκείου 23 74.174 10.461 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 22 80.818 10.322 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 22 68.591 12.678 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
21 75.143 12.080 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 
2 4.143 .606 

0.137 

Απόφοιτος Λυκείου 23 4.137 .442 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 22 4.390 .290 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 22 4.058 .562 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
21 4.150 .385 

 

 Τέλος, στους Πίνακες 16, 17 και 18 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας των εργαζομένων.  Αρχικά, από τον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων υπάρχει σημαντική διαφορά για τα έτη προϋπηρεσίας ως 

προς την συναισθηματική διάσταση (p=0.040<0.05) της ανασφάλειας και ως προς 

την γνωστική διάσταση της ανασφάλειας (p=0.005<0.05). Αντίθετα, δεν προέκυψε 

σημαντική διαφορά ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (p=0.334>0.05), την 

παραγωγικότητα (p=0.738>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.981>0.05).  

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερα έτη 

προϋπηρεσίας (άνω των 20) έχουν χαμηλότερου βαθμού συναισθηματική και 

γνωστική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους εργαζόμενους με λιγότερα έτη 

προϋπηρεσίας. 
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Πίνακας 16. Διαφοροποίηση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας στο σύνολο των 

εργαζομένων 

 N ΜΤ ΤΑ 
p 

 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Έως 1 έτος 6 3.833 .594 

0.334 

1-5 έτη 17 3.588 .878 

6-9 έτη 26 3.356 .691 

10-19 έτη 126 3.474 .606 

20 έτη και άνω 55 3.576 .492 

Γνωστική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Έως 1 έτος 6 3.750 .621 

0.005* 

1-5 έτη 17 3.402 .793 

6-9 έτη 26 3.327 .652 

10-19 έτη 126 3.050 .544 

20 έτη και άνω 55 3.012 .733 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Έως 1 έτος 6 3.933 1.129 

0.040* 

1-5 έτη 17 2.965 1.357 

6-9 έτη 26 2.838 .985 

10-19 έτη 126 2.633 .973 

20 έτη και άνω 55 2.709 1.109 

Παραγωγικότητα 

Έως 1 έτος 6 74.167 16.987 

0.738 

1-5 έτη 17 71.471 12.021 

6-9 έτη 26 76.231 10.355 

10-19 έτη 126 74.500 11.688 

20 έτη και άνω 55 75.455 11.983 

Αποτελεσματικό-

τητα 

Έως 1 έτος 6 4.262 .456 

0.984 1-5 έτη 17 4.176 .355 

6-9 έτη 26 4.214 .479 
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10-19 έτη 126 4.188 .426 

20 έτη και άνω 55 4.218 .481 

 

 Στον Πίνακα 17 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των 

εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

διαφορετικών ετών προϋπηρεσίας στην γνωστική (p=0.338>0.05) διάσταση της 

ανασφάλειας και την  εργασιακή ικανοποίηση (p=0.026<0.05). Αντίθετα, δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την συναισθηματική διάσταση (p=0.670>0.05) 

της ανασφάλειας ενώ δεν υπάρχει διαφορά ως προς την παραγωγικότητα 

(p=0.918>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.570>0.05). 

 Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που έχουν 

λιγότερα έτη προϋπηρεσίας (1 έως 5) εκφράζουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση 

και χαμηλότερου βαθμού γνωστική ανασφάλεια. 

 

Πίνακας 17. Διαφοροποίηση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

1-5 έτη 4 4.000 .557 

0.026* 

6-9 έτη 12 3.257 .569 

10-19 έτη 91 3.320 .579 

20 έτη και 

άνω 
32 3.547 .478 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

1-5 έτη 4 2.667 .624 

0.038* 

6-9 έτη 12 3.236 .566 

10-19 έτη 91 3.011 .525 

20 έτη και 

άνω 
32 2.781 .558 

Συναισθηματική 

διάσταση 

1-5 έτη 4 2.250 .772 
0.670 

6-9 έτη 12 2.450 .719 
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ανασφάλειας 10-19 έτη 91 2.565 .841 

20 έτη και 

άνω 
32 2.375 .979 

Παραγωγικότητα 

1-5 έτη 4 70.750 10.532 

0.918 

6-9 έτη 12 75.167 10.391 

10-19 έτη 91 74.802 11.614 

20 έτη και 

άνω 
32 75.031 12.520 

Αποτελεσματικότη-

τα 

1-5 έτη 4 4.357 .340 

0.570 

6-9 έτη 12 4.167 .544 

10-19 έτη 91 4.177 .427 

20 έτη και 

άνω 
32 4.286 .437 

 

 

 Στον Πίνακα 18 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των 

εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

μεταξύ διαφορετικών ετών προϋπηρεσίας στην συναισθηματική διάσταση 

(p=0.301><0.05) της ανασφάλειας καθώς και στην γνωστική (p=0.150>0.05) 

διάσταση της ανασφάλειας. Παρόμοια, προέκυψε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

ως προς την παραγωγικότητα  (p=0.758<0.05), την εργασιακή ικανοποίηση 

(p=0.120>0.05) και την αποτελεσματικότητα (p=0.849>0.05).  

 

 

Πίνακας 18. Διαφοροποίηση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα 

 N ΜΤ ΤΑ p 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Έως 1 έτος 6 3.833 .594 

0.120 1-5 έτη 13 3.462 .936 

6-9 έτη 14 3.440 .793 
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10-19 έτη 35 3.876 .482 

20 έτη και 

άνω 
23 3.616 .519 

Γνωστική διάσταση 

ανασφάλειας 

Έως 1 έτος 6 3.750 .621 

0.150 

1-5 έτη 13 3.628 .711 

6-9 έτη 14 3.405 .730 

10-19 έτη 35 3.152 .586 

20 έτη και 

άνω 
23 3.333 .835 

Συναισθηματική 

διάσταση 

ανασφάλειας 

Έως 1 έτος 6 3.933 1.129 

0.301 

1-5 έτη 13 3.185 1.443 

6-9 έτη 14 3.171 1.081 

10-19 έτη 35 2.811 1.250 

20 έτη και 

άνω 
23 3.174 1.130 

Παραγωγικότητα 

Έως 1 έτος 6 74.167 16.987 

0.758 

1-5 έτη 13 71.692 12.835 

6-9 έτη 14 77.143 10.625 

10-19 έτη 35 73.714 12.011 

20 έτη και 

άνω 
23 76.043 11.443 

Αποτελεσματικότη-

τα 

Έως 1 έτος 6 4.262 .456 

0.849 

1-5 έτη 13 4.121 .354 

6-9 έτη 14 4.255 .431 

10-19 έτη 35 4.216 .428 

20 έτη και 

άνω 
23 4.124 .532 
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4.3 Σύγκριση εργασιακής ικανοποίησης, ανασφάλειας και παραγωγικότητας-

αποδοτικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  

 

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την διαφοροποίηση της 

εργασιακής ικανοποίησης, ανασφάλειας και παραγωγικότητας-αποδοτικότητας στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ εργαζομένων στο δημόσιο (ΜΤ=3,39, ΤΑ=0,57) και 

ιδιωτικό τομέα (ΜΤ=3,68, ΤΑ=0,64) ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (t(228)=-

3,652, p=0,000<0,05). Επιπλέον, (1) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

εργαζομένων στο δημόσιο (ΜΤ=2,97, ΤΑ=0,55) και ιδιωτικό τομέα (ΜΤ=3,34, 

ΤΑ=0,71) ως προς την γνωστική διάσταση της εργασιακής ανασφάλειας (t(228)=-

4,523, p=0,000<0,05) και (2) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

εργαζομένων στο δημόσιο (ΜΤ=2,50, ΤΑ=0,86) και ιδιωτικό τομέα (ΜΤ=3,09, 

ΤΑ=1,23) ως προς την συναισθηματική διάσταση της εργασιακής ανασφάλειας 

(t(228)=-4,243, p=0,000<0,05). 

 Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι (1) δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ εργαζομένων στο δημόσιο (ΜΤ=74,77, ΤΑ=11,61) και ιδιωτικό 

τομέα (ΜΤ=74,57, ΤΑ=12) ως προς την παραγωγικότητα (t(228)=-0,125, 

p=0,901>0,05) ενώ  (2) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ εργαζομένων 

στο δημόσιο (ΜΤ=4,21, ΤΑ=0,44) και ιδιωτικό τομέα (ΜΤ=4,19, ΤΑ=0,44) ως προς 

την αποτελεσματικότητα (t(228)=0,307, p=0,759>0,05). 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 

τομέα εκφράζουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και χαμηλότερου βαθμού 

γνωστική και συναισθηματικά εργασιακή ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και 

οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν τον ίδιο βαθμό παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας. 
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Πίνακας 19. Αποτελέσματα ως προς τον τομέα εργασίας και σημαντικότητα 

ελέγχου t-test.  

 

Τομέας 

p Δημόσιος Ιδιωτικός 

MT TA MT TA 

1. Εργασιακή ικανοποίηση 3,39 ,57 3,68 ,64 0,000* 

2. Γνωστική διάσταση ανασφάλειας 2,97 ,55 3,34 ,71 0,000* 

3. Συναισθηματική διάσταση 

ανασφάλειας 
2,50 ,86 3,09 1,23 0,000* 

4. Παραγωγικότητα 74,77 11,61 74,57 12,00 0,901 

5. Αποδοτικότητα 4,21 ,44 4,19 ,44 0,759 

 

 

Διαγραμματικά η ανασφάλεια στις δύο ομάδες (γνωστική και 

συναισθηματική) δίνεται στα Διαγράμματα 6 και 7. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη 

μεταβλητότητα στην ανασφάλεια που εκφράζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα που έχουν πολύ υψηλού βαθμού ανασφάλεια και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα που έχουν πολύ χαμηλού βαθμού ανασφάλεια. Αυτή η μεταβλητότητα 

παρατηρείται κυρίως στον συναισθηματικό τομέα της ανασφάλειας (όπως ο φόβος 

και η ανησυχία για το εργασιακό τους μέλλον). 

 

  

Διάγραμμα 6. Κατανομή Γνωστικής ανασφάλειας                       
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  Διάγραμμα 7. Κατανομή Συναισθηματικής ανασφάλειας              

 

 

4.4 Συσχέτιση εργασιακής ανασφάλειας με εργασιακή ικανοποίηση και 

παραγωγικότητα-αποδοτικότητα των εργαζομένων 

 

 Η επόμενη ενότητα αποτελεσμάτων αφορούσε την διερεύνηση της ύπαρξης 

συσχέτισης μεταξύ εργασιακής ανασφάλειας με την εργασιακή ικανοποίηση και την 

παραγωγικότητα-αποδοτικότητα των εργαζομένων τόσο στο σύνολο τους όσο και 

ανά τομέα εργασίας. Αρχικά, στον Πίνακα 20 δίνονται τα αποτελέσματα του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson μεταξύ της εργασιακής ανασφάλειας με την 

εργασιακή ικανοποίηση και την παραγωγικότητα-αποδοτικότητα των εργαζομένων 

τόσο στο σύνολο τους όσο και ανά τομέα εργασίας. 

 Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι: 

 Στο σύνολο των εργαζομένων και ανεξάρτητα από τον τομέα εργασία τους η 

εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

με την γνωστική (r=-0,362, p=0,000<0,05) και συναισθηματική (r=-0,152, 

p=0,02<0,05) εργασιακή ανασφάλεια ενώ σχετίζεται θετικά με την 

παραγωγικότητα (r=-0,303, p=0,000<0,05). Αντίθετα, η εργασιακή 

ικανοποίηση δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων (r=0,113, p=0,087>0,05) 
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 Για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα προκύπτει ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την 

γνωστική (r=-0,374, p=0,000<0,05) και συναισθηματική (r=-0,197, 

p=0,02<0,05) εργασιακή ανασφάλεια ενώ σχετίζεται θετικά με την 

παραγωγικότητα (r=-0,285, p=0,001<0,05). Αντίθετα, η εργασιακή 

ικανοποίηση δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (r=0,444, 

p=0,091>0,05) 

 Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την 

γνωστική (r=-0,555, p=0,000<0,05) και συναισθηματική (r=-0,265, 

p=0,011<0,05) εργασιακή ανασφάλεια ενώ σχετίζεται θετικά με την 

παραγωγικότητα (r=0,353, p=0,001<0,05). Αντίθετα, η εργασιακή 

ικανοποίηση δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (r=0,091, 

p=0,389>0,05) 

 

Παρατηρούμε ότι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά με την γνωστική και συναισθηματική εργασιακή 

ανασφάλεια, ενώ σχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. 

 

Πίνακας 20.  Αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής ανασφάλειας με 

την εργασιακή ικανοποίηση και την παραγωγικότητα-αποδοτικότητα των 

εργαζομένων τόσο στο σύνολο τους όσο και ανά τομέα εργασίας 

Κλίμακες Σύνολο 
Τομέας 

Δημόσιος Ιδιωτικός 

Γνωστική ανασφάλεια 
r -,362 -,374 -,555 

p ,000 ,000 ,000 

Συναισθηματική ανασφάλεια 
r -,152 -,197 -,265 

p ,022 ,020 ,011 
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Παραγωγικότητα 
r ,303 ,285 ,353 

p ,000 ,001 ,001 

Αποδοτικότητα 
r ,113 ,144 ,091 

p ,087 ,091 ,389 

 

 Στον Πίνακα 21 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες τις κλίμακες της 

εργασιακής ανασφάλειας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση 

με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την γνωστική 

και συναισθηματική ανασφάλεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,227)=18,19, 

p=0,000<0,05) με την γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια να ερμηνεύουν το 

13,8% (R2=0,338) της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων. Επιπλέον, 

μπορούμε να δούμε ότι η αύξηση είτε της γνωστικής (b=-0,406, p=0,000<0,05) είτε 

της συναισθηματικής ανασφάλειας (b=-0,261, p=0,039<0,05) συμβάλουν στην 

μείωση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. 

 

Πίνακας 21. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων 

 b t p 

Σταθερά 4,604 24,46 0,000 

Γνωστική ανασφάλεια -0,406 -5,508 0,000 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
-0,261 -1,987 0,039 

 F(2,227)=18,19, p=0,000, R2=0,138 

 

 

 Στον Πίνακα 22 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες τις κλίμακες της 
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εργασιακής ανασφάλειας μόνο για τους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Από τα 

αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την 

εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την γνωστική και συναισθηματική 

ανασφάλεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,136)=11,1, p=0,000<0,05) με την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια να ερμηνεύουν το 14% (R2=0,140) της 

εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μπορούμε 

να δούμε ότι η αύξηση της γνωστικής ανασφάλειας (b=-0,399, p=0,000<0,05) των 

εργαζομένων του δημοσίου τομέα  συμβάλει στην μείωση της εργασιακής 

ικανοποίησης, ενώ αντίθετα η συναισθηματική ανασφάλεια (b=0,014, p=0,831>0,05) 

δεν συμβάλει στην πρόβλεψη της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στον 

δημόσιο τομέα. 

 

Πίνακας 22. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια για τους εργαζομένους στο δημόσιο 

τομέα 

 b t p 

Σταθερά 4,536 18,25 0,000 

Γνωστική ανασφάλεια -0,399 -4,005 0,000 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
0,014 0,214 0,831 

 F(2,136)=11,1, p=0,000, R2=0,140 

 

 

 Στον Πίνακα 23 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες τις κλίμακες της 

εργασιακής ανασφάλειας μόνο για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα Από τα 

αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την 

εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την γνωστική και συναισθηματική 

ανασφάλεια είναι στατιστικά σημαντική (F(2,88)=20,1, p=0,000<0,05) με την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια να ερμηνεύουν το 31,3% (R2=0,313) της 

εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, 
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μπορούμε να δούμε ότι η αύξηση είτε της γνωστικής (b=-0,546, p=0,000<0,05) είτε 

της συναισθηματικής ανασφάλειας (b=-0,242, p=0,039<0,05) συμβάλουν στην 

μείωση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η εργασιακή ανασφάλεια φαίνεται 

να ερμηνεύει σε μεγαλύτερο βαθμό την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων 

στον ιδιωτικό τομέα σε σύγκριση με τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. 

Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της ανασφάλειας επηρεάζει 

περισσότερο την μείωση της εργασιακής ικανοποίησής στους εργαζομένους στον 

ιδιωτικό τομέα.  

 

Πίνακας 23. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό 

τομέα 

 b t p 

Σταθερά 5,376 19,6 0,000 

Γνωστική ανασφάλεια -0,546 -5,577 0,000 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
-0,242 -1,946 0,041 

 F(2,88)==20,1, p=0,000, R2=0,313 

 

 

 

 Στον Πίνακα 24 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής με εξαρτημένη 

μεταβλητή την παραγωγικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και συναισθηματική 

ανασφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η 

παλινδρόμηση δεν είναι στατιστικά σημαντική (F(2,227)=2,95, p=0,54>0,05) με την 

γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια να ερμηνεύουν μόλις το 2,25% 

(R2=0,025) της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι 

αύξηση είτε της γνωστικής είτε της συναισθηματικής ανασφάλειας δεν συμβάλουν 
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στην μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. 

 

Πίνακας 24. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την παραγωγικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και 

συναισθηματική ανασφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων 

 b t p 

Σταθερά 82,41 21,59 0,000 

Γνωστική ανασφάλεια -1,602 -1,071 0,285 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
-1,000 -1,098 0,273 

 F(2,227)=2,95, p=0,054, R2=0,025 

 

 

 Στον Πίνακα 25 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής με εξαρτημένη 

μεταβλητή την παραγωγικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και συναισθηματική 

ανασφάλεια για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ξεχωριστά. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση  είναι στατιστικά σημαντική τόσο για τους 

εργαζομένους του δημόσιου τομέα (F(2,136)=5,18, p=0,07<0,05) όσο και για τους 

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (F(2,88)=11,20, p=0,016<0,05). Αναλυτικότερα, 

παρατηρούμε ότι η γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια ερμηνεύουν μόλις το 

7,1% (R2=0,071) της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αλλά 

ερμηνεύουν σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό, 24,8% (R2=0,0248), της παραγωγικότητας 

των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα . Επιπλέον, παρατηρούμε σημαντικές διαφορές 

για το ποιες μορφές ανασφάλειας επηρεάζουν την παραγωγικότητα. Αναλυτικότερα, 

στο δημόσιο τομέα παρατηρούμε ότι η αύξηση της συναισθηματικής ανασφάλειας 

σχετίζεται με την μείωση της παραγωγικότητας (b=-3,996, p=0,04<0,05) ενώ η 

αύξηση της γνωστικής ανασφάλειας δεν σχετίζεται με την μείωση της 

παραγωγικότητας (b=1,305, p=0,538>0,05). Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα 

παρατηρούμε ότι η αύξηση της γνωστικής ανασφάλειας σχετίζεται με την μείωση της 

παραγωγικότητας (b=-4,466, p=0,040<0,05) ενώ η αύξηση της συναισθηματικής 
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ανασφάλειας δεν σχετίζεται με την μείωση της παραγωγικότητας (b=1,188, 

p=0,342>0,05). 

 

Πίνακας 25. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την παραγωγικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και 

συναισθηματική ανασφάλεια στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

 Δημόσιο Ιδιωτικό 

 b t p b t p 

Σταθερά 80,89 15,43 0,000 85,84 14,267 0,000 

Γνωστική 

ανασφάλεια 
1,305 0,618 0,538 

-4,466 -2,081 0,040 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
-3,996 -2,959 0,004 

1,188 0,956 0,342 

Δημόσιο: F(2,136)=5,18, p=0,007, R2=0,071 

Ιδιωτικό: F(2,88)=11,20, p=0,016, R2=0,248 

 

 

 

 Στον Πίνακα 26 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής με εξαρτημένη 

μεταβλητή την αποτελεσματικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και 

συναισθηματική ανασφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση δεν  είναι στατιστικά σημαντική (F(2,227)=2,18, 

p=0,116>0,05) με την γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια να ερμηνεύουν 

μόλις το 1,9% (R2=0,019) της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. Οπότε 

μπορούμε να πούμε ότι αύξηση είτε της γνωστικής είτε της συναισθηματικής 

ανασφάλειας δεν συμβάλουν στην μείωση της αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων. 
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Πίνακας 26. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την αποτελεσματικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική 

και συναισθηματική ανασφάλεια στο σύνολο των εργαζομένων 

 b t p 

Σταθερά 4,470 31,2 0,000 

Γνωστική ανασφάλεια -0,115 -2,057 0,141 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
0,033 0,958 0,339 

 F(2,227)=2,18, p=0,116, R2=0,019 

 

 Στον Πίνακα 27 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής με εξαρτημένη 

μεταβλητή την αποτελεσματικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική και 

συναισθηματική ανασφάλεια για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ξεχωριστά. Από 

τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η παλινδρόμηση  δεν είναι στατιστικά σημαντική 

τόσο για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα (F(2,136)=3,14, p=0,062>0,05) όσο 

και για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (F(2,88)=0,29, p=0,749>0,05). Οπότε 

μπορούμε να πούμε ότι αύξηση είτε της γνωστικής είτε της συναισθηματικής 

ανασφάλειας δεν συμβάλουν στην μείωση της αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Πίνακας 27. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την αποτελεσματικότητα και ανεξάρτητες την γνωστική 

και συναισθηματική ανασφάλεια στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

 Δημόσιο Ιδιωτικό 

 b t p b t p 

Σταθερά 4,696 23,4 0,000 4,245 18,7 0,000 

Γνωστική 

ανασφάλεια 
-0,186 -2,303 0,023 

-0,049 -0,599 0,550 

Συναισθηματική 

ανασφάλεια 
0,025 0,479 0,633 

0,034 0,730 0,468 

Δημόσιο: F(2,136)=3,142, p=0,062, R2=0,044 

Ιδιωτικό: F(2,88)=0,291, p=0,749, R2=0,007 
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4.4.1 Διαμεσολαβητικός ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης στην σχέση 

ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας 

 

 Τέλος, διερευνήθηκε  κατά πόσο η εργασιακή ικανοποίηση είναι σημαντικός 

διαμεσολαβητικός παράγοντας στην σχέση μεταξύ ανασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το τεστ Sobel3. Το 

μοντέλο διαμεσολάβησης δίνεται στην Εικόνα 1. Για την εκτίμηση του πρέπει να 

εκτιμηθούν τρία μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (Ανασφάλεια με Ικανοποίηση, 

Ανασφάλεια με Αποτελεσματικότητα και Ικανοποίηση με Αποτελεσματικότητα) και 

να εκτιμηθούν οι αντίστοιχοι συντελεστές (a, b, και c). Στην συνέχεια με χρήση του 

Sobel τεστ μπορούμε να διερευνήσουμε αν ο διαμεσολαβητικός ρόλος της 

ικανοποίησης είναι στατιστικά σημαντικός.   

 

 

Σχήμα 1. Αναπαράσταση διαμεσολαβητικής μεταβλητής (ικανοποίηση) στην 

σχέση της ανασφάλειας με την αποτελεσματικότητα 

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια δίνεται στον Πίνακα 28. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση δεν παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση 

μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 

                                                           
3 http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm  

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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Πίνακας 28. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της γνωστικής ανασφάλειας με την 

αποτελεσματικότητα  

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,346 t=-1,653 

b=0,081 Τυπικό σφάλμα=0,017 

s(a)4=0,059 p=0,098 

s(b)=0,047  

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

συναισθηματική ανασφάλεια δίνεται στον Πίνακα 29. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο 

στην σχέση μεταξύ συναισθηματικής ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 

 

Πίνακας 29. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποτελεσματικότητα  

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,088 t=-1,382 

b=0,081 Τυπικό σφάλμα=0,005 

s(a) =0,038 p=0,1667 

s(b)=0,047  

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια στο δημόσιο τομέα δίνεται στον Πίνακα 30. Από τα 
                                                           
4 Τυπικό σφάλμα συντελεστών  
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αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα. 

 

Πίνακας 30. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,086 t=-1,376 

b=0,083 Τυπικό σφάλμα=0,011 

s(a) =0,037 p=0,1817 

s(b)=0,041  

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια στον ιδιωτικό τομέα δίνεται στον Πίνακα 31. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Πίνακας 31. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποτελεσματικότητα στον ιδιωτικό τομέα 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,092 t=-1,298 

b=0,076 Τυπικό σφάλμα=0,011 

s(a) =0,031 p=0,1238 

s(b)=0,038  
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4.4.2 Διαμεσολαβητικός ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης στην σχέση 

ανασφάλειας και αποδοτικότητας 

 

 Τέλος, διερευνήθηκε  κατά πόσο η εργασιακή ικανοποίηση είναι σημαντικός 

διαμεσολαβητικός παράγοντας στην σχέση μεταξύ ανασφάλειας και αποδοτικότητας. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το τεστ Sobel. Το μοντέλο διαμεσολάβησης 

δίνεται στην Εικόνα 2. Για την εκτίμηση του πρέπει να εκτιμηθούν τρία μοντέλα 

γραμμικής παλινδρόμησης (Ανασφάλεια με Ικανοποίηση, Ανασφάλεια με 

Αποδοτικότητα και Ικανοποίηση με Αποδοτικότητα) και να εκτιμηθούν οι 

αντίστοιχοι συντελεστές (a, b, και c). Στην συνέχεια με χρήση του Sobel τεστ 

μπορούμε να διερευνήσουμε αν ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ικανοποίησης είναι 

στατιστικά σημαντικός.   

 

 

 

Σχήμα 2. Αναπαράσταση διαμεσολαβητικής μεταβλητής (ικανοποίηση) στην 

σχέση της ανασφάλειας με την αποδοτικότητα 

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια δίνεται στον Πίνακα 32. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ 

γνωστικής ανασφάλειας και  αποδοτικότητας. 
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Πίνακας 32. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της γνωστικής ανασφάλειας με την αποδοτικότητα  

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,346 t=-3,714 

b=5,780 Τυπικό σφάλμα=0,538 

s(a) =0,059 p=0,000 

s(b)=1,204  

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια στο δημόσιο τομέα δίνεται στον Πίνακα 33. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και  

αποδοτικότητας στο δημόσιο τομέα. 

 

Πίνακας 33. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της γνωστικής ανασφάλειας με την αποδοτικότητα στο 

δημόσιο τομέα 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,415 t=-3,691 

b=4.871 Τυπικό σφάλμα=0,491 

s(a) =0,049 p=0,002 

s(b)=1.101  

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

γνωστική ανασφάλεια στον ιδιωτικό τομέα δίνεται στον Πίνακα 34. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και  

αποδοτικότητας στον ιδιωτικό τομέα. 
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Πίνακας 34. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της γνωστικής ανασφάλειας με την αποδοτικότητα 

στον ιδιωτικό τομέα 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,501 t=-3,019 

b=3.999 Τυπικό σφάλμα=0,608 

s(a) =0,042 p=0,017 

s(b)=1,034  

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

συναισθηματική ανασφάλεια δίνεται στον Πίνακα 35. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο 

στην σχέση μεταξύ συναισθηματικής ανασφάλειας και αποδοτικότητας. 

 

Πίνακας 35. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποδοτικότητα 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,088 t=-2,085 

b=5,780 Τυπικό σφάλμα=0,243 

s(a) =0,038 p=0,037 

s(b)=1,204  

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

συναισθηματική ανασφάλεια στο δημόσιο τομέα δίνεται στον Πίνακα 36. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ συναισθηματικής ανασφάλειας και 

αποδοτικότητας στο δημόσιο τομέα. 
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Πίνακας 36. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποδοτικότητα στο δημόσιο τομέα 

 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0,095 t=-2,103 

b=5,091 Τυπικό σφάλμα=0,199 

s(a) =0,045 p=0,042 

s(b)=1,019  

 

 

Η εκτίμηση των συντελεστών και η σημαντικότητα του ελέγχου Sobel για την 

συναισθηματική ανασφάλεια στον ιδιωτικό τομέα δίνεται στον Πίνακα 37. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργασιακή ικανοποίηση παίζει σημαντικό 

διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ συναισθηματικής ανασφάλειας και 

αποδοτικότητας στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Πίνακας 37. Αποτελέσματα ελέγχου Sobel για τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

ικανοποίησης στην σχέση της συναισθηματικής ανασφάλειας με την 

αποδοτικότητα στον ιδιωτικό τομέα 

 

Συντελεστής Αποτέλεσμα Sobel test 

a=-0.101 t=-3.124 

b=6.051 Τυπικό σφάλμα=0,348 

s(a) =0,071 p=0,039 

s(b)=1,346  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η εργασιακή ανασφάλεια είναι ένα συναίσθημα το οποίο βιώνουν οι 

εργαζόμενοι, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο βαθμό το οποίο επηρεάζει σημαντικά 

τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή. Ουσιαστικά, η εργασιακή 

ανασφάλεια είναι ένας στρεσσογόνος παράγοντας ο οποίος προκαλεί σοβαρά 

προβλήματα στην υγεία του εργαζόμενου, ψυχική και σωματική καθώς επίσης και 

στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του. Όπως είναι φυσικό, η εργασιακή 

ανασφάλεια επιδρά αρνητικά και στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις, που 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι καθώς η περιορισμένη παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητα τους, έχει άμεσο αντίκτυπο και στη συνολική 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

Ωστόσο, η εργασιακή ανασφάλεια δεν αποτελεί συναίσθημα το οποίο βιώνουν 

στον ίδιο βαθμό όλοι οι εργαζόμενοι καθώς υπάρχουν οι περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον σε 

αντίθεση με άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες η αβεβαιότητα, είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα όπως και σε πολλές ακόμη χώρες ο δημόσιος τομέας 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας τα οποία συμβάλουν στη 

μείωση της εργασιακής ανασφάλειας σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο 

δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η παρούσα εργασία μέσα από τη διενέργεια πρωτογενούς 

έρευνας προσπάθησε να διερευνήσει το φαινόμενο της εργασιακής ανασφάλειας και 

πως αυτό επιδρά στους εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 139 εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα και 91 

εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων, κατείχαν τη θέση 

τους για πάνω από 10 έτη, γεγονός που καθιστά σαφές ότι υπάρχει ένα περιβάλλον 

ασφάλειας καθώς ακόμη και μέσα στην κρίση έχουν καταφέρει να μην απωλέσουν 

την εργασία τους. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ως προς το φύλο φαίνεται το 

δείγμα να είναι ίσα μοιρασμένο, με μία μικρή υπεροχή των γυναικών έναντι των 

αντρών. Ακόμη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν εργαζόμενοι 
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ηλικίας 26 έως και 55 ετών καθώς μόλις 7 άτομα ήταν κάτω των 25 ετών και μόλις 12 

άνω των 56 ετών.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε εμφανές ότι το επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην έρευνα κυμαίνεται σε μέτρια προς υψηλά 

επίπεδα. Πρόκειται, για ένα θετικό στοιχείο καθώς μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση έγινε αντιληπτό ότι όσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση που 

αισθάνονται τα άτομα από την εργασία τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση 

τους. Επίσης, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα βιώνουν 

μέτρια γνωστική εργασιακή ανασφάλεια που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στο 

περιβάλλον που εργάζονται έντονη αβεβαιότητα. Παρομοίως, έγινε εμφανές ότι οι 

συμμετέχοντες βιώνουν μέτρια προς χαμηλή συναισθηματική εργασιακή ανασφάλεια, 

που καθιστά σαφές ότι ο φόβος απώλειας της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένος. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι που 

συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα όπως επίσης και 

αποτελεσματικότητα, στοιχεία πολύ θετικά τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις στους οποίους απασχολούνται.  

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, επιδρούν στην εργασιακή ανασφάλεια, στην 

εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνουν, στην παραγωγικότητα και στην 

αποτελεσματικότητα τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, έγινε αντιληπτό ότι το 

φύλο σχετίζεται με τη συναισθηματική ανασφάλεια καθώς οι άντρες αισθάνονται πιο 

έντονο το φόβο ότι ενδέχεται να χάσουν την εργασία τους, συγκριτικά με τις 

γυναίκες. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα των Awan και Salam (2014) και των  Kinnunen, et al. (1999). Ο φόβος 

αυτός μπορεί να είναι εντονότερος στους άντρες καθώς δέχονται σημαντικότερες 

πιέσεις από την κοινωνία λόγω ότι υποστηρίζεται πως ο άντρας είναι το μέλος εκείνο 

της οικογένειας που πρέπει να διασφαλίσει την οικονομική ευημερία της οικογένειας.  

Ακόμη, έγινε αντιληπτό, ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 25 έχουν 

υψηλότερου βαθμού γνωστική και συναισθηματική ανασφάλεια σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Πρόκειται για ένα εύρημα το οποίο προκύπτει 

λόγω του φόβου που αισθάνονται οι νεότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι νεότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πιστεύουν ότι μπορεί 
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ευκολότερα να χάσουν την εργασία τους, συγκριτικά με τους εργαζόμενους 

μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, το εύρημα αυτό δε συμφωνεί με τα αντίστοιχα 

ευρήματα του De Witte (1999) σύμφωνα με τα οποία οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας 

αισθάνονται εντονότερα το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας. Ιδιαίτερη μνεία 

πρέπει να γίνει και στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των 

εργαζομένων και της εργασιακής ανασφάλειας που αισθάνονται. Ειδικότερα, οι 

άγαμοι και οι χήροι εργαζόμενοι νιώθουν εντονότερο φόβο ότι μπορεί να χάσουν την 

εργασία τους. Το εύρημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναμενόμενο καθώς δεν 

υπάρχει ο μισθός του συζύγου ή του συντρόφου, που μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο 

ασφαλές περιβάλλον.   

Επίσης, φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού έχουν χαμηλότερου βαθμού συναισθηματική 

ανασφάλεια σε σύγκριση με τους εργαζόμενους άλλου μορφωτικού επιπέδου. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο τους 

καθιστά πιο σημαντικούς για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που 

απασχολούνται και ότι αποτελεί εφόδιο για την ανταγωνιστικότητα τους. Τέλος, ως 

προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων προέκυψε ότι οι 

εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας αισθάνονται πιο σίγουροι για την 

εργασία τους και ο φόβος απώλειας της, είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.  

Συγκριτικά, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα εκφράζουν υψηλότερη 

εργασιακή ικανοποίηση και χαμηλότερου βαθμού γνωστική και συναισθηματικά 

εργασιακή ανασφάλεια σε σύγκριση με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, 

γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της σταθερότητας και της βεβαιότητας που 

επικρατεί στο δημόσιο τομέα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στον ιδιωτικό τομέα, 

υπάρχουν εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι 

κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους και εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται ότι ο 

κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε διαφορά ως 

προς την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα που παρουσιάζουν οι 

εργαζόμενοι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

αρνητικής σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής ανασφάλειας, 

εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Reisel et al., 2007; 
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Sverke et al., 2002; Artz & Kaya, 2014). Ωστόσο, έγινε εμφανές ότι δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων, εύρημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες έρευνες που 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών (Roznowski & Hulin, 1992;  Koustelios  & Kousteliou, 2001). Τέλος, 

προέκυψε ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο 

στην σχέση μεταξύ γνωστικής ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας και επίσης δεν 

παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

ανασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο 

ενδιαφέρον καθώς καταδεικνύουν ευρήματα για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει 

διερευνηθεί σημαντικά στην Ελλάδα και ειδικότερα σε μία περίοδο οικονομικής 

κρίσης και αβεβαιότητας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους 

για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια που 

βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς το 

δείγμα ενώ πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία προέρχεται από 

συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και δεν αντιπροσωπεύει όλες τις Περιφέρειες 

της χώρας. Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές ότι υπάρχει αναγκαιότητα διεξαγωγής 

μελλοντικής έρευνας σε εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ονομάζομαι Γρηγοριάδου Ελένη και εργάζομαι στον Δήμο Εορδαίας. Παράλληλα είμαι 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση». Το ερωτηματολόγιο αυτό διανέμεται στο πλαίσιο της 

διπλωματικής μου εργασίας του ανωτέρου μεταπτυχιακού προγράμματος και αποσκοπεί 

στην αποτύπωση της διερεύνησης της επίδρασης της εργασιακής ανασφάλειας πάνω στην 

απόδοση των εργαζομένων. Οι απαντήσεις είναι απολύτως ανώνυμες κι εμπιστευτικές, 

ενώ θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικό σκοπό. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σωστές 

και λάθος απαντήσεις, σας παρακαλώ να είστε ειλικρινείς κατά την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α. ΦΥΛΟ:        1. Άνδρας              2. Γυναίκα  

Β. ΗΛΙΚΙΑ: . 1. 18-25       2. 26-35        3. 36-45      4. 46-55     5. 56-65   

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

1. Άγαμος/η        2. Έγγαμος/η        3. Διαζευγμένος/η         4. Χήρος/α   

Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

1. Απόφοιτος Γυμνασίου          2.    Απόφοιτος Λυκείου     3. Πτυχιούχος ΤΕΙ  

4. Πτυχιούχος ΑΕΙ       5.    Μεταπτυχιακό   6. Διδακτορικό   7. Άλλο 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1.Λιγότερο από 1 χρόνο  2. 1-5 χρόνια   3. 6-9 χρόνια               

4. 10-19 χρόνια       5. 20 χρόνια και άνω  

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ:  

1. Δημόσιος             2.   Ιδιωτικός  

 

 

A. Οι ερωτήσεις αφορούν την εργασία σας. Παρακαλούμε 

σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας, 

κυκλώνοντας τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα την άποψή 

σας.  
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1. Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα.                 1 2 3 4 5 

2. 
Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος/η από την τωρινή 

δουλειά μου.                                
1 2 3 4 5 

3. 
Φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο ενδιαφέρουσες 

τις δουλειές τους.                         
1 2 3 4 5 
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4. 
Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα επέλεγα την ίδια 

δουλειά. 
1 2 3 4 5 

5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

6. 

Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου, αισθάνομαι πως 

έχω κάνει κάτι  

αξιοσημείωτο.                                                        

1 2 3 4 5 

7. Είμαι δυσαρεστημένος/η από τη δουλειά μου.                                                      1 2 3 4 5 

8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου.         1 2 3 4 5 

9. 
Είμαι ικανοποιημένος/η από την  κοινωνική επαφή που 

έχω μέσω της δουλειάς μου.   
1 2 3 4 5 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές.                                                      1 2 3 4 5 

11. 
Νομίζω πως η κάθε μέρα στη δουλειά δεν τελειώνει 

ποτέ.                                                
1 2 3 4 5 

12. 
Τις περισσότερες μέρες είμαι ενθουσιασμένος/η με τη 

δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

13. 
Πιστεύω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι σε αυτή του 

δουλειά.                 
1 2 3 4 5 

14.  Υπάρχει μικρή πιθανότητα να μείνω άνεργος/η. 1 2 3 4 5 

15. Είμαι βέβαιος/η για το εργασιακό μου περιβάλλον.                         1 2 3 4 5 

16. 
Είμαι σίγουρος/η ότι είμαι ικανός/η να παραμείνω στην 

εργασία μου. 
1 2 3 4 5 

17. Με αγχώνει η πιθανότητα να μείνω άνεργος/η. 1 2 3 4 5 

18. 
Αισθάνομαι αβεβαιότητα για το μέλλον της δουλειάς 

μου. 
1 2 3 4 5 

19.  Ανησυχώ για την πορεία της καριέρας μου. 1 2 3 4 5 

20. Φοβάμαι ότι μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

21.  Φοβάμαι ότι μπορεί να απολυθώ. 1 2 3 4 5 

22. 
 Υπάρχει πιθανότητα να χάσω τη δουλειά μου στο 

άμεσο μέλλον. 
1 2 3 4 5 

23.  Φοβάμαι μήπως τεθώ σε διαθεσιμότητα. 1 2 3 4 5 
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 B. Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, πόσο συχνά 
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υ
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ά
 

Σ
χε
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ό
ν
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ά
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α
 

1 Αφιχθήκατε ή αναχωρήσατε νωρίς από την εργασία; 1 2 3 4 5 

2 Κάνατε μεγαλύτερα διαλείμματα για φαγητό ή καφέ; 1 2 3 4 5 

3 Δεν εργαστήκατε καθόλου, κατά τις ώρες που θα 

αναμενόταν από εσάς να εργάζεστε; 
1 2 3 4 5 

4 Συλλάβατε τον εαυτό σας να ονειροπολεί, να ανησυχεί, ή 

να κοιτάζει στο κενό, ενώ θα έπρεπε να εργάζεστε; 
1 2 3 4 5 

5 Έπρεπε να επαναλάβετε μία εργασία, γιατί κάνατε κάποιο 

λάθος, ή γιατί έτσι σας ανέθεσε ο προϊστάμενός σας; 
1 2 3 4 5 

6 Σπαταλήσατε χρόνο αναζητώντας προμήθειες, υλικά, 

έγγραφα, τηλεφωνικούς αριθμούς, τα οποία ήταν σε λάθος 

μέρος;  

1 2 3 4 5 

7 Διαπιστώσατε ότι έχετε ξεχάσει να τηλεφωνήσετε σε 

κάποιον; 
1 2 3 4 5 

8 Διαπιστώσατε ότι έχετε ξεχάσει να απαντήσετε σε κάποιο 

αίτημα; 
1 2 3 4 5 

9 Ενοχληθήκατε ή προκληθήκατε από συναδέλφους, το 

αφεντικό/προϊστάμενο, τους πελάτες/πωλητές ή άλλα 

άτομα; 

1 2 3 4 5 

10 Χάσατε την υπομονή σας με άλλα άτομα στην εργασία 

σας; 
1 2 3 4 5 

11 Αποφύγατε να παραστείτε σε συναντήσεις προσωπικού; 1 2 3 4 5 

12 Αποφύγατε την επαφή με συναδέλφους, πελάτες, πωλητές 

ή προϊσταμένους;  
1 2 3 4 5 

13 Ανατέθηκε σε κάποιον συνάδελφό σας να επαναλάβει 

κάποια εργασία, την οποία δεν είχατε ολοκληρώσει; 
1 2 3 4 5 

14 Δυσκολευτήκατε να συγκεντρωθείτε στην εργασία, με την 

οποία ασχολούσασταν; 
1 2 3 4 5 

15 Σας πήρε ο ύπνος ξαφνικά, ή νιώσατε έντονη υπνηλία εν 

ώρα εργασίας; 
1 2 3 4 5 

16 Σας έπιασε ανησυχία εν ώρα εργασίας; 1 2 3 4 5 

17 Παρατηρήσατε ότι η παραγωγικότητά σας για τον χρόνο 

που δαπανήθηκε, ήταν κατώτερη του αναμενόμενου; 
1 2 3 4 5 

18 Παρατηρήσατε ότι η απόδοσή σας για τον χρόνο που 

δαπανήθηκε, ήταν κατώτερη του αναμενόμενου; 
1 2 3 4 5 

19 Χάσατε το ενδιαφέρον, ή βαρεθήκατε την εργασία σας; 1 2 3 4 5 

20 Εργαστήκατε με βραδύτερο ρυθμό, ή χρειάστηκε 

περισσότερος χρόνος για να ολοκληρώσετε τις εργασίες, 

από ό, τι αναμενόταν; 

1 2 3 4 5 

21 Χρειάστηκε το αφεντικό ή οι συνάδελφοί σας να σας 

υπενθυμίσουν να εκτελέσετε κάποιες εργασίες; 
1 2 3 4 5 

22 Δεν θέλατε ή αναβάλλατε να απαντήσετε σε 1 2 3 4 5 
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τηλεφωνήματα; 

23 Αντιμετωπίσατε πρόβλημα κατά την οργάνωση της 

εργασίας ή τον καθορισμό προτεραιοτήτων; 
1 2 3 4 5 

24 Αποτύχατε να ολοκληρώσετε τις εργασίες που σας 

ανατέθηκαν; 
1 2 3 4 5 

25 Αισθανθήκατε υπερβολική εξάντληση κατά την εκτέλεση 

της εργασίας σας; 
1 2 3 4 5 

 

 

 

  Γ. Γενικά, πόσο συχνά συμβαίνουν τα παρακάτω στην εργασία 

σας; 
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1 Ολοκληρώνετε επαρκώς τα καθήκοντα που σας 

ανατίθενται; 
1 2 3 4 5 

2 Εμπλέκεστε σε δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα την 

απόδοσή σας; 
1 2 3 4 5 

3 Δεν καταφέρνετε να πραγματοποιήσετε βασικά καθήκοντα 

σας; 
1 2 3 4 5 

4 Εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 

περιγραφή της εργασίας σας; 
1 2 3 4 5 

5 Εκπληρώνετε τις τυπικές απαιτήσεις απόδοσης της δουλειάς 

σας; 
1 2 3 4 5 

6 Παραμελείτε κομμάτια της δουλειάς σας που είστε 

υποχρεωμένος/η να εκτελέσετε; 
1 2 3 4 5 

7 Πραγματοποιείτε τα καθήκοντα που αναμένονται από εσάς; 1 2 3 4 5 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 
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