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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα έρευνα αφορά στο θέµα της ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από 

το επάγγελµά τους. Αυτό που µας οδήγησε στην επιλογή του θέµατος αυτού, ήταν ο 

προβληµατισµός σχετικά µε το επίπεδο της ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από την 

άσκηση του επαγγέλµατός τους και το προσωπικό µας ενδιαφέρον λόγω του αντικειµένου των 

σπουδών µας.  

Είναι γεγονός ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της 

επαγγελµατικής ζωής και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων γενικότερα. Η επαγγελµατική 

ικανοποίηση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό δείκτη για το πώς το άτοµο διαχειρίζεται τις 

καταστάσεις, σε ένα σηµαντικό τοµέα της ζωής του. Η µη ικανοποίηση από την εργασία συχνά 

αποτελεί ένδειξη προβληµάτων στην ατοµική ή επαγγελµατική ζωή. Για έναν οργανισµό, 

αντίστοιχα, είναι πολύ σηµαντικό να έχει ικανοποιηµένους συνεργάτες, ώστε να διατηρεί την 

οµαλή λειτουργία του.  

Η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί σήµερα, ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα 

στην οργανωτική και βιοµηχανική ψυχολογία, αφού θεωρείται πως συνδέεται τόσο µε το 

άτοµο-εργαζόµενο και τη ψυχική του υγεία, όσο και µε τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 

στις επιχειρήσεις. 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό Ηρακλείου και το δείγµα µας ήταν οι 

εν ενεργεία κοινωνικοί λειτουργοί του νοµού αυτού. Η έρευνα αυτή ήταν µία πρόκληση για τις 

γράφουσες καθώς, παρόµοιες έρευνες στην Ελλάδα δεν είχαν διενεργηθεί, παρά µόνο από την 

κα.Παπαδάκη. Η κα.Παπαδάκη πραγµατοποίησε έρευνα σε όλους τους Νοµούς της Κρήτης το 

2000.  

Στα πλαίσια της έρευνας που πραγµατοποιήσαµε, αποκτήσαµε πολύ ενδιαφέρουσες 

εµπειρίες. Μέσα από την προσωπική µας επαφή µε τους ερωτώµενους, κατά τη διανοµή και 

συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων, γνωρίσαµε συναδέλφους που ασκούν το επάγγελµα του 

κοινωνικού λειτουργού σε ένα από τους µεγαλύτερους Νοµούς της Ελλάδας, το Νοµό 

Ηρακλείου. «Γνωρίσαµε» την εργασία του κοινωνικού λειτουργού στις υπηρεσίες του δηµόσιου 

και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Οι ερωτώµενοι κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ανέφεραν τις θετικές και 

αρνητικές εµπειρίες τους από την άσκηση του επαγγέλµατος. Αποκτήσαµε µία εικόνα για τις 

συνθήκες εργασίας των κοινωνικών λειτουργών, για τον ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά 

εργασίας, για τα προβλήµατα και τις ελλείψεις του προνοιακού συστήµατος. Είναι γεγονός ότι 

οι ανεπαρκείς πόροι, οι ελλείψεις και η µη ευελιξία του συστήµατος, καθιστούν δύσκολο το 

έργο του κοινωνικού λειτουργού. Παρ’ όλα αυτά όµως, οι περισσότεροι επεσήµαναν την ηθική 
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ικανοποίηση που λαµβάνουν στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους σχέσης, κατά την εφαρµογή 

της Κοινωνικής Εργασίας µε Άτοµα, Οµάδες και Κοινότητα.  

Όσον αφορά στη δοµή και στο περιεχόµενό της, η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο 

µέρη, στο θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό µέρος εµπεριέχει τα τρία πρώτα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στη σηµασία της εργασίας και στις θεωρητικές 

προσεγγίσεις σχετικά µε αυτή και στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σηµασία της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης, στους παράγοντες που την επηρεάζουν, στις θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε 

αυτήν και τέλος, στα αποτελέσµατά της. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουµε µία σύντοµη αναφορά 

στην οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα και στις 

κοινωνικές υπηρεσίες της.  

Στο ερευνητικό µέρος εµπεριέχονται τα τρία τελευταία κεφάλαια της εργασίας. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στη µεθοδολογία της έρευνας, στο δείγµα, στα ερευνητικά 

εργαλεία, στις ερευνητικές υποθέσεις και τέλος, γίνεται η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και στο έκτο, αναφέρουµε 

κάποια προσωπικά µας συµπεράσµατα καθώς και, κάποιες προτάσεις για µελλοντικές έρευνες. 

Τέλος, παρατίθενται, ως παράρτηµα, όλοι οι στατιστικοί πίνακες της έρευνας για όσους 

ενδιαφέρονται να µελετήσουν αναλυτικά και λεπτοµερώς κάθε περίπτωση. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε κατά τη συγγραφή της 

επιστηµονικής αυτής εργασίας καθώς και, στις δυσκολίες κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης 

της έρευνας. Όσον αφορά στο θεωρητικό µέρος της µελέτης, οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε 

αφορούσαν στις βιβλιογραφικές πηγές. Η πενιχρή ελληνική βιβλιογραφία έκανε επιτακτική την 

ανάγκη για µεταφράσεις ξένων βιβλίων. Προϋπόθεση για τις µεταφράσεις των βιβλίων και 

άρθρων ήταν η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας -καθώς όλα τα βιβλία και άρθρα είχαν 

εκδοθεί στην αγγλική γλώσσα-, χρόνος και υποµονή. Όσον αφορά στην πραγµατοποίηση της 

έρευνας, η µεγαλύτερη δυσκολία αφορούσε στη µετακίνησή µας από περιοχή σε περιοχή, αφού 

επιθυµούσαµε να απευθυνθούµε προσωπικά στους κοινωνικούς λειτουργούς όλου του Νοµού 

Ηρακλείου και δε διαθέταµε δικό µας µεταφορικό µέσο.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

1.1 Η σηµασία της εργασίας 

Η εργασία, αποτελεί για τις οικονοµικές επιστήµες έναν από τους πρωτογενείς 

συντελεστές της παραγωγής. Ο όρος εργασία περιλαµβάνει το σύνολο των προσπαθειών που 

καταβάλλει ο άνθρωπος για να παράγει οικονοµικά αγαθά και υπηρεσίες. Για παράδειγµα, τέτοιες 

προσπάθειες µπορεί να καταβάλλει ο αγρότης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ο 

οικοδόµος για την κατασκευή σπιτιών, ο συγγραφέας για τη συγγραφή θεατρικών έργων (πνευµα-

τική εργασία), ο δάσκαλος για να διδάξει τους µαθητές του κ. λ. π.  Όλοι αυτοί που είναι σε 

θέση να καταβάλλουν προσπάθειες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αποτελούν το 

εργατικό δυναµικό µιας χώρας. 

Το σύνολο των µυϊκών και πνευµατικών προσπαθειών και δεξιοτήτων που µπορεί να 

προσφέρει στην παραγωγή το εργατικό δυναµικό στη µονάδα του χρόνου αποτελεί τον κυριότερο 

παραγωγικό συντελεστή κάθε κοινωνίας. Η συµβολή του εργατικού δυναµικού στην παραγωγή 

εκφράζεται µε δύο διαστάσεις, την ποσοτική και την ποιοτική. 

Η πρώτη είναι συνάρτηση του αριθµού των εργαζοµένων και του χρόνου που 

εργάζονται, ενώ η δεύτερη εξαρτάται από την πνευµατική στάθµη του πληθυσµού, τις δεξιότητες 

του, την πείρα του και την εκπαίδευση του (γενική και τεχνική). Για τη συµβολή τους στην 

παραγωγή τα άτοµα παίρνουν ορισµένη αµοιβή, η οποία στην οικονοµική ορολογία αποδίδεται 

µε τον όρο µισθός.  (Τροµπέτας, 2005). 

Η εργασία αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα για όλους τους ανθρώπους, σύµφωνα µε την 

Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, την οποία εξέδωσαν τα Ηνωµένα 

Έθνη. Η σηµαντικότητα της εργασίας στη ζωή µας έχει µελετηθεί πολλάκις και είναι πλέον 

δεδοµένη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η εργασία είναι σηµαντική για εµάς. Εκτός 

από το ότι µας παρέχει εισόδηµα, συµβάλλει επίσης στη διανοητική και στη συναισθηµατική 

µας ευηµερία. Η εργασία ικανοποιεί την επιθυµία που νιώθουµε ως άνθρωποι να είµαστε 

παραγωγικά µέλη της κοινωνίας και να έχουµε σκοπό στη ζωή. Επίσης αναπτύσσει µέσα µας 

έναν βαθµό αυτοσεβασµού. Ως εκ τούτου, ακόµη και µερικά άτοµα που έχουν υπεραρκετά 

χρήµατα για να καλύπτουν τις ανάγκες τους ή που πληρούν τις προϋποθέσεις για 

συνταξιοδότηση προτιµούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Η εργασία είναι τόσο σηµαντική 

ώστε η έλλειψή της πολλές φορές προκαλεί σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. 

Φαίνεται τέλος, ότι η αφοσίωση, στην οργάνωση στην οποία εργάζεται κάποιος, έχει 

εκλείψει, σε αντίθεση µε το παρελθόν. Όπως αναφέρει το γαλλικό περιοδικό Λιµπερασιόν, «η 

αφοσίωση στην εταιρία θεωρείται κάτι το ξεπερασµένο», και συνεχίζει, «βέβαια, πρέπει να 

 10



εργάζεσαι, αλλά για τον εαυτό σου, όχι για την εταιρία». 

(http://www.watchtower.org/languages/greek/library/w/2003/2/1/article_01.htm,2003) 

 

1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικές µε την εργασία 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις σηµαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

που αφορούν την εργασία. Σκοπός είναι να κατανοήσουµε τη σηµασία της και τη 

σηµαντικότητα της συµβολής της στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Ακόµα, η ανάλυση των 

βασικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων αποτελεί δοµικό λίθο για την περαιτέρω παρουσίαση 

της εργασίας αυτής. 

 

1.2.α. Οι απόψεις των «κλασσικών»  

Οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στα έργα τους στην εργασία, και προέβησαν σε περαιτέρω 

ανάλυσή της, ήταν οι Μαρξ, Βέµπερ και Ντυρκάιµ. Οι θεωρίες τους διατηρούνται ζωντανές 

µέχρι και τις µέρες µας. «Οι τρεις θεµελιωτές της κοινωνιολογίας της εργασίας εξακολουθούν 

να έχουν τους θιασώτες και τους δυσφηµιστές τους» (Watson, 1987: 112).  

 Ιδιαίτερα, οι απόψεις του Καρλ Μαρξ(Karl Marx), διατηρούνται αναλλοίωτες µέχρι τις 

µέρες µας. Ο Μαρξ θεωρεί, ότι, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε κοινωνίας, οφείλεται στα µέσα 

παραγωγής που διαθέτει και στις παραγωγικές σχέσεις µεταξύ των µελών της. Επίσης, 

επηρεάζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο κάθε κοινωνία συνδυάζει τα παραγωγικά 

µέσα που διαθέτει για να παράγει αγαθά. Τα µέσα παραγωγής που διαθέτει κάθε κοινωνία και 

οι αντίστοιχες παραγωγικές σχέσεις, συνιστούν την υλική υποδοµή, δηλαδή την οικονοµική 

βάση της (Watson, 1995). 

 «Ακόµα, τα άλλα στοιχεία της κοινωνίας, όπως οι νόµοι, η θρησκεία, η εκπαίδευση, οι 

ιδεολογίες, κ.λ.π., συνιστούν το εποικοδόµηµά της. Το περιεχόµενο του εποικοδοµήµατος 

εξαρτάται από την οικονοµική βάση της κοινωνίας. Η οικονοµική βάση και το εποικοδόµηµα 

µιας κοινωνίας, είναι σαν ένα είδος συγκοινωνούντων δοχείων»(Πετρόπουλος, 1998:50) 

 Ακόµα, ο Μαρξ, χρησιµοποίησε και ανέλυσε όρους όπως, ο κοινωνικός 

µετασχηµατισµός και η πάλη των τάξεων, ο καπιταλισµός, η αλλοτρίωση.(Παπαδάκη, 2000).  

«Το έργο του είναι τόσο πολύπλευρο που είναι δύσκολο να χαρακτηρισθεί σαν έργο ενός 

φιλόσοφου ή ενός κοινωνιολόγου ή ενός πολιτικού µαχητή ή ενός ιστορικού….Είναι επίσης 

δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τι από τον Μαρξισµό ανάγεται στην επιστηµονική θεωρία και τι 

ανήκει στο δόγµα» (Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982: 317).  

Μεταγενέστερος του Καρλ Μαρξ είναι ο Εµίλ Ντυρκάιµ (Emile Durkheim). Ο 

Ντυρκάιµ είναι ο πατέρας της γαλλικής κοινωνιολογίας. Σκοπός του ήταν να δηµιουργήσει την 

επιστήµη της κοινωνιολογίας. (Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982). 
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Η συµβολή του Ντυρκάιµ στην κοινωνιολογία της εργασίας προέρχεται βασικά από το έργο του 

«Ο καταµερισµός της εργασίας» και από την ανάλυση του όρου «ανοµία». Γράφτηκε σε µία 

περίοδο που η κοινωνιολογία σχεδόν δεν υπήρχε στην Γαλλία και το έργο αυτό αγωνίζεται για 

την κοινωνική αλληλεγγύη και την συνοχή σε µία περίοδο ραγδαίας κοινωνικής και 

οικονοµικής αλλαγής (Watson, 1987: 101).  

«Σ’ αυτή την εργασία ο Ντυρκάιµ διακρίνει δύο τύπους κοινωνιών: α) Τις κοινωνίες 

που χαρακτηρίζονται από τη µηχανική αλληλεγγύη. Στις κοινωνίες αυτές η διαφοροποίηση των 

ατόµων έχει ελάχιστη σηµασία. Κι αυτό γιατί η εσωτερική συνεκτικότητα των κοινωνιών 

αυτών πηγάζει από τη δύναµη της συλλογικής συνειδήσεως, µια και τα άτοµα έντονα είναι 

δεµένα µεταξύ τους στη βάση του “Ιερού”. β) Στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από την 

οργανική αλληλεγγύη. Σ’ αυτές ο καταµερισµός της εργασίας καθιστά τους ανθρώπους 

διαφοροποιηµένες ατοµικότητες που εκπληρώνουν ειδικές εργασίες η κάθε µια τους και 

πραγµατοποιούν την “έφεσή” τους» (Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982: 367). 

Επίσης, ο Ντυρκάιµ επεξεργάζεται µια έννοια σηµαντική για την κοινωνιολογία, την 

έννοια της «ανοµίας». Με τον όρο «ανοµία» θέλησε να χαρακτηρίσει την ανικανότητα, στην 

οποία βρίσκεται καµιά φορά η κοινωνία, να µη µπορεί να ενσωµατώσει άτοµα, που η 

εξασθένιση της συλλογικής συνείδησης τα αποξένωσε κοινωνικά (Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982). 

Τελευταίος κατά σειρά είναι ο Μαξ Βέµπερ (Max Weber) του οποίου η συνεισφορά 

στην κοινωνιολογία της εργασίας είναι αξιοσηµείωτη και «…εκτείνεται σε αρκετά, µάλλον 

χωριστά, πεδία: πρώτον, η θεωρία του για την στρωµατοποίηση, δεύτερον η ερµηνευτική του 

µεθοδολογία, τρίτο, τα επιχειρήµατά του που αφορούν την άνοδο του ορθολογισµού, την φύση 

της γραφειοκρατίας και το είδος του γραφειοκρατικού ελέγχου. Κατά µία έννοια, αυτά τα τρία 

αυθύπαρκτα πεδία περιλαµβάνουν απόψεις του Μαρξισµού» (Watson, 1987:104).  

Σηµαντική είναι η ανάλυσή του πάνω στη γραφειοκρατία, την οποία και θεωρεί τύπο 

κοινωνικής οργάνωσης. «Όντας ανώτερη µορφή οργανώσεως, από τεχνολογική άποψη, η 

γραφειοκρατία έχει τη δυνατότητα, εξαλείφοντας τις προσωπικές σχέσεις και υποτάσσοντας τον 

καθένα σε κάποιο αντικειµενικό σκοπό, να καθορίζει και να κανονίζει το αποτέλεσµα» (Καζνέβ 

& Βικτόρωφ, 1982:36). Επίσης, ο Βέµπερ ασχολήθηκε µε την ανάλυση του καπιταλισµού. Η 

καινοτοµία στις µελέτες του, σε αντίθεση µε άλλες µελέτες για τον καπιταλισµό, ήταν ότι 

αφορούσαν χώρες στις οποίες δεν είχε αναπτυχθεί ο καπιταλισµός, αν και υπήρχαν σ΄ αυτές 

ευνοϊκές αντικειµενικά συνθήκες για την ανάπτυξή του. Ανέλυσε τον Καλβινισµό σαν σύστηµα 

αξιών που οργανώνει τη δραστηριότητα κάποιων κοινωνικών παραγόντων που µε τη σειρά τους 

οδηγούν στον καπιταλισµό. «Ο πουριτανός επιχειρηµατίας, από τη µία, απαγορεύει στον εαυτό 

του να χρησιµοποιεί για την προσωπική του απόλαυση τα αγαθά που συσσωρεύει, και από την 

άλλη, αναζητά µέσα στην εργασία την πραγµάτωση των κλίσεών του και την επιβεβαίωση των 
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προσόντων του» (Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982:37). Τέλος, µεγάλη ήταν η συνεισφορά του 

Βέµπερ στην µεθοδολογία της κοινωνιολογικής έρευνας η οποία στηρίζεται στην ερµηνευτική 

ανάλυση και όχι στην ποσοτική όπως συµβαίνει σε άλλες επιστήµες. 

 

1.2.β. Η Ταιηλοριστική προσέγγιση της εργασίας 

Μερικά χρόνια αργότερα εµφανίστηκε η θεωρητική προσέγγιση του Φρέντερικ Ταίηλορ 

(Frederic Taylor) η οποία αναφέρεται στην Επιστηµονική Οργάνωση της Εργασίας (Ε. Ο. Ε).  Ο 

Ταίηλορ, εργαζόµενος σαν µηχανολόγος, παρατήρησε ότι η σηµαντικότερη αιτία των 

συγκρούσεων µεταξύ των προϊσταµένων και των υφισταµένων τους είναι η έλλειψη οργάνωσης 

η οποία θα αµβλύνει τις συγκρούσεις και θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής. Πίστευε 

ότι οι εργάτες που αποδίδουν καλύτερα πρέπει να αµείβονται και καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό 

θα αποκτούσαν κίνητρο να εργάζονται πιο αποδοτικά προκειµένου να αυξάνονται οι απολαβές 

τους. «Μπορούµε να πούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο ανακάλυψε την ψυχολογική αρχή του 

κινήτρου» (Ριντώ, 1971:126). 

 Ο Ταίηλορ πιστεύει ότι όλα πρέπει να οργανώνονται, να προβλέπονται και να 

σχεδιάζονται µε στόχο τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. Οι απόψεις του Ταίηλορ περί 

Ε. Ο. Ε  θέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη σε κατώτερη µοίρα από εκείνη των µηχανών 

παραγωγής. Ο Ταίηλορ κατηγορήθηκε ότι θεωρούσε τον άνθρωπο µηχανή. «Ο εργαζόµενος 

περιορίζεται σε τυφλούς αυτοµατισµούς, χωρίς να έχει συνείδηση του σκοπού των εργασιών 

του, χωρίς να έχει καµία ελπίδα για την επαγγελµατική του προαγωγή, και έχοντας µόνο το 

αίσθηµα ότι η αξιοπρέπειά του έχει χαθεί» (Ριντώ, 1971:128). Τέλος, παράλληλα µε το φόβο 

για «τεχνολογική ανεργία» αναπτύχθηκε και ο συνδικαλισµός, εξαιτίας κάποιων σποραδικών 

κινηµάτων οργής και δυσαρέσκειας που αφορούσαν τις νέες συνθήκες εργασίας.  

Τα κινήµατα αυτά οδήγησαν τους «οργανωτές της εργασίας» να κατανοήσουν τα 

ελλείµµατα και µειονεκτήµατα του «Ταιηλορισµού». Η Ε. Ο. Ε. αποδείχθηκε ανεπαρκής όσον 

αφορά τη βελτίωση των σχέσεων εργοδοτών- εργαζοµένων καθώς και την αύξηση της 

παραγωγής. 

 

1.2.γ. Έλτον Μέιο 

Στον απόηχο της δυσαρέσκειας που προαναφέραµε, εµφανίστηκε ο Έλτον Μέιο (Elton 

Mayo), ο οποίος µε τις έρευνες που διεξήγαγε µε τους συνεργάτες του στο εργοστάσιο Western 

Electric Co στο Hawthorne έφερε την επανάσταση στο χώρο της εργασίας. Ήταν εκείνοι που 

πρώτοι διερεύνησαν και επεσήµαναν την επίδραση που ασκούν οι ψυχο-κοινωνιολογικοί 

παράγοντες στους τόπους εργασίας, την έννοια και τον ρόλο της οµάδας, τη σηµαντικότητα της 

πληροφόρησης, καθώς επίσης µελέτησαν και ανέλυσαν γενικότερα παραµέτρους της εργασίας 
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όπως, ο χωρισµός των κινήσεων, ο υπολογισµός των ψυχολογικών δεδοµένων, κ. λ. π. (Ριντώ, 

1971). 

Ο Έλτον Μέιο, µπορούµε να πούµε ότι εισήγαγε τον ανθρώπινο παράγοντα στην 

επιχείρηση. Οι έρευνες του προαναφερθέντος και των συνεργατών του επικεντρώθηκαν στην 

κούραση των εργαζοµένων, στην επίδραση του χρόνου διάρκειας της εργασίας και των 

ενδιάµεσων διαλειµµάτων, στη στάση των απασχολούµενων απέναντι στην εργασία τους και 

στην εταιρία, στην σηµασία του ρόλου της οµάδας στον εργασιακό χώρο. Οι έρευνες αυτές 

διήρκεσαν οχτώ χρόνια και τα αποτελέσµατά τους ήταν ποικίλα και σηµαντικότατα. Η 

µηχανιστική αντίληψη της εργασίας είχε πια ξεπερασθεί και µια νέα εποχή είχε ξεκινήσει, η 

εποχή των ανθρώπινων σχέσεων στη βιοµηχανία. Στόχος και πάλι είναι η άνευ συγκρούσεων 

λειτουργία του εργοστασίου και η χρησιµοποίηση στο µέγιστο βαθµό του δυναµικού του. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών έδειξαν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει: 

α) τα οικονοµικά κίνητρα που παρέχονται στους εργαζόµενους να συνδυάζονται και µε άλλα 

κίνητρα (όπως της δυνατότητας προαγωγής) καθώς από µόνα τους δεν επιτυγχάνουν υψηλό 

βαθµό ικανοποίησης, 

β) το πνεύµα του «µάνατζερ» να διαφοροποιηθεί (αυτό αφορά και τους εργοδηγούς και 

προϊσταµένους). Όπως φάνηκε στις έρευνες, όταν ο εργοδηγός αντικαταστάθηκε από τον 

παρατηρητή της έρευνας, η παραγωγή αυξήθηκε. Αυτό ίσως να σηµαίνει την ανάγκη µείωσης 

της αυταρχικότητας στους χώρους εργασίας, 

γ) οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίζονται ως µοναδικοί και διαφορετικοί, 

δ)να αναπτυχθεί στις επιχειρήσεις η εργασία σε οµάδες. 

Ο Έλτον Μέιο ήταν επίσης εκείνος που εισήγαγε τον θεσµό της συµβουλευτικής 

(counseling) στον εργασιακό χώρο. 

Τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν τα εξής: 

 Ο βασικός στόχος των ανθρώπινων σχέσεων είναι η ψυχική συνένωση του 

εργαζόµενου µε τη λειτουργία του εργοστασίου και µε την υλική ανέλιξη της εργασίας.  

 Η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να πληροφορεί, να πείθει και να διαβεβαιώνει, 

αντί να δίνει χωρίς εξηγήσεις διαταγές. 

 Ο εργάτης πρέπει να ξεφύγει από την προσήλωσή του µόνο στα µερικά καθήκοντα. 

 Η επιχείρηση αποκτά πλεονεκτήµατα όταν ικανοποιεί τους εργαζόµενούς της και οι 

έρευνες απέδειξαν ότι οι εργαζόµενοι προτιµούν τις πιο σύνθετες και µε ποικιλία 

εργασίες και ότι επιθυµούν να γνωρίζουν τους σκοπούς των προσπαθειών τους. (Ριντώ, 

1971:139) 

«Η γενική εξέλιξη τείνει… προς µιαν καλύτερη, αµοιβαία προσαρµογή του ανθρώπου 

και της µηχανής, προς κάτι που ξεπερνά την πρωτόγονη Επιστηµονική Οργάνωση της 
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Εργασίας. Η µεγάλη συµβολή του Elton Mayo είναι ότι επέτρεψε µιαν τέτοια εξέλιξη». (Ριντώ, 

1971:139) 

 

1.2.δ. Ο Κουρτ Λεβίν 

Τη σηµαντικότητα της πληροφόρησης (που είδαµε παραπάνω, στο σηµείο β) τόνισε και 

ο Κουρτ Λεβίν (Kurt Lewin), όπως επίσης διασαφήνισε την έννοια της οµάδας. Οι µελέτες του 

µετατόπισαν το βάρος της έρευνας από το άτοµο στην οµάδα. Θεωρεί ότι η οµάδα «συγκροτεί 

µιαν πραγµατικότητα διαφορετική από το άθροισµα των µελών της» (Ριντώ, 1971: 139). 

Όσον αφορά την πληροφόρηση, πιστεύει ότι πρέπει να παρέχεται στους εργαζόµενους 

µέσω διαλέξεων κ. λ. π. ,ούτως ώστε να πάψει η παλιά αυταρχικότητα από µέρους της 

διεύθυνσης, και οι εργαζόµενοι να αναλαµβάνουν προσωπικά τις ευθύνες για την εκτέλεση των 

εργασιών. Επίσης, µέσω των οµάδων, και η διεύθυνση θα λαµβάνει εύκολα την πληροφόρηση 

που χρειάζεται για θέµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια οµαδικών 

συζητήσεων.(Καζνέβ & Βικτόρωφ, 1982). 

 

1.2.ε. Ο Μάσλοου  

Ο Μάσλοου, το 1943, στη θεωρία του για τις ανθρώπινες ανάγκες, επιχειρεί να ταξινοµήσει 

τις ανάγκες του ατόµου δηµιουργώντας τη γνωστή πυραµίδα του Μάσλοου. Σύµφωνα µε αυτήν, 

οι ανθρώπινες ανάγκες κατατάσσονται σε οµάδες και υπόκεινται σε ιεράρχηση µε βάση τη 

σειρά και τη σηµαντικότητα της ικανοποίησής τους. Η ταξινόµηση των αναγκών είναι η 

ακόλουθη:  

 Φυσιολογικές ανάγκες:  

Είναι οι ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την επιβίωση του ατόµου. Αν αναβληθεί η 

ικανοποίηση τους γίνεται προβληµατική η επιβίωση του. Αυτές είναι η τροφή, η ένδυση, η 

στέγη, κτλ. Όσο χρόνο µένουν οι φυσικές ανάγκες ανικανοποίητες, το άτοµο δεν αισθάνεται 

την ύπαρξη αναγκών υψηλότερου επιπέδου. Μόνο όταν ικανοποιηθούν αυτές, παύουν να 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου (ανάγκη που ικανοποιούν παύει να είναι ανάγκη) και 

παραµένουν στον οργανισµό σε "στάση αναµονής" για να εµφανισθούν, όταν σταµατήσουν να 

υπάρχουν οι συνθήκες που τις ικανοποίησαν (Αργυράκη, 2005). 

 

 

 Ανάγκες ασφάλειας: 

Συνδέονται µε συναισθήµατα φόβου για τους φυσικούς κινδύνους και την αδυναµία 

ικανοποίησης των φυσικών αναγκών, πρόκειται δηλαδή για συναισθήµατα αυτοσυντήρησης. 
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Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται η προστασία εναντίον του κινδύνου, του φόβου, των 

στερήσεων και η επιθυµία για σιγουριά εργασίας.  

Η επιθυµία αυτή µπορεί να είναι πολύ σπουδαίο κίνητρο συµπεριφοράς, επειδή κάθε 

εργαζόµενος εξαρτάται, τουλάχιστον εν µέρει, από την εργασία. Η ανάγκη για σιγουριά παίρνει 

τη µορφή της απαιτήσεως για οικονοµική σιγουριά(µονιµότητα εργασίας, αποταµίευση) 

προτίµηση γνωστού περιβάλλοντος εργασίας, επιθυµία για τάξη στους συνεργάτες και στα 

υλικά. Η ανάγκη αυτή επηρεάζει τους ανθρώπους και στην επιλογή του επαγγέλµατός τους.  

Σχετική µε τις ανάγκες ασφάλειας και εξασφαλίσεων είναι η θέσπιση από την πλευρά των 

Κρατών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από την πλευρά των επιχειρήσεων η ίδρυση 

Ασφαλιστικών Εταιρειών, που σκοπεύουν στην κάλυψη διαφόρων κινδύνων, ώστε τα άτοµα να 

αισθάνονται όσο είναι δυνατό εξασφαλισµένα (Αργυράκη, 2005). 

 

 

 Κοινωνικές Ανάγκες και η έννοια του "ανήκειν":  

Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον έχει ανάγκη να συναναστρέφεται µε άλλους ανθρώπους, να 

ανήκει σε κοινωνικές οµάδες, να προσφέρει την εκτίµησή του και να απολαµβάνει την 

εκτίµηση των άλλων, την κατανόησή τους, την αγάπη τους και να συµπεριφέρεται ανάλογα 

στους άλλους. Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστή η κατηγορία των αναγκών αυτών, µερικά 

ηγετικά στελέχη υποθέτουν, ότι οι ανάγκες αυτές και οι άτυπες σχέσεις και οµάδες που 

προκύπτουν από τις ανάγκες αυτές αποτελούν κίνδυνο για τους στόχους της τυπικής 

οργανώσεως. Τότε προσπαθούν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τις σχέσεις αυτές, µε 

αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να αντιδρούν, να µη συνεργάζονται µαζί τους και να συγκρούονται 

ανοικτά ή καλυµµένα. Τότε αυτή η συµπεριφορά των εργαζοµένων είναι αποτέλεσµα και όχι 

αιτία των ενεργειών του ηγετικού στελέχους (Αργυράκη, 2005). 

 Ανάγκες αυτοεκτίµησης:  

Όταν το άτοµο ικανοποιήσει την ανάγκη εντάξεως σε µια κοινωνική οµάδα, αισθάνεται την 

ανάγκη εκτιµήσεως, τόσο εκ µέρους του ίδιου του εαυτού, όσο και εκ µέρος των άλλων. Αυτό 

σηµαίνει ανάγκη για αυτοπεποίθηση, γόητρο, φήµη, αναγνώριση, δύναµη, ανάγκες τις οποίες 

είχε επισηµάνει ο Alfred Adler και οι οπαδοί του, οι οποίες παραµελήθηκαν από τον Freud και 

τους ψυχαναλυτές. Αν ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, τότε αποκτά το άτοµο το αίσθηµα ότι 

αξίζει ότι είναι ικανό, χρήσιµο και απαραίτητο στον κόσµο. ∆ιαφορετικά είναι πιθανό να 

καταληφθεί από σύµπλεγµα κατωτερότητας και αδυναµίας (Πέιν, 2000:325). 

Υποστηρίζεται ότι οι ανάγκες αυτές σπάνια ικανοποιούνται τελείως, αντίθετα από τις 

ανάγκες κατωτέρων επιπέδων Όταν όµως αποκτήσουν σπουδαιότητα το άτοµο προσπαθεί 

συνεχώς να τις ικανοποιήσει. Παρατηρείται ότι εργαζόµενοι κατώτερων κλιµακίων 
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αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτής της 

κατηγορίας (Αργυράκη, 2005). 

«Μερικές…εργασίες που απαιτούν πολλές ικανότητες δηµιουργούν το αίσθηµα της εξυψώσεως, 

άλλες όµως, κοινές εργασίες, δεν προσφέρουν καµία ικανοποίηση στον εργαζόµενο» (Ριντώ, 

1971:146).    

 Ανάγκες αυτοεκπλήρωσης ή αυτοπραγµατώσεως:  

Ο Μάσλοου υποστηρίζει ότι και αν ικανοποιηθούν όλες οι προηγούµενες ανάγκες, το 

άτοµο πιθανόν να είναι ανικανοποίητο ή και δυσαρεστηµένο, εκτός αν επιτύχει τους στόχους 

τους οποίους έθεσε, αν επιτύχει δηλαδή να ικανοποιήσει τα ιδεώδη του. "Ένα άτοµο πρέπει να 

είναι ότι µπορεί να είναι" τονίζει χαρακτηριστικά ο Μάσλοου. Αυτοπραγµάτωση είναι η 

επιθυµία να γίνει κάποιος αυτό που ένα ικανό άτοµο µπορεί να γίνει. Τα άτοµα ικανοποιούν την 

ανάγκη αυτή µε διαφορετικούς τρόπους. Ένα άτοµο είναι πιθανό να ικανοποιήσει την ανάγκη 

αυτή µε την επιθυµία να γίνει ιδεώδης γονέας, άλλο µε την επιθυµία να διευθύνει σωστά µια 

επιχείρηση, άλλο µε το να γίνει επιτυχηµένος αθλητής, κτλ.  

Υποστηρίζεται επίσης ότι ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται η αυτοπραγµάτωση είναι 

δυνατό να αλλάξει και το άτοµο να αναζητήσει άλλους τοµείς στους οποίους να µεγιστοποιήσει 

το δυναµικό, καθώς οι φυσικές του δυνάµεις αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου ή 

διευρύνονται οι ορίζοντες του (Αργυράκη, 2005). 

Η διαβάθµιση και η ιεράρχηση των αναγκών δεν είναι πάντα όπως εµφανίζεται στο σχήµα 

και αναπτύσσεται κατωτέρω. Αυτή αποτελεί µια λογική σειρά ικανοποιήσεως, πλην όµως είναι 

πιθανόν να λάβει διαφορετική µορφή ανάλογα µε την προσωπική αξιολόγηση και εκτίµηση. 

Είναι ακόµα πιθανό να υπάρχουν άτοµα, µε διαφορετικές συνθήκες ζωής, τα οποία να µην 

αισθάνονται όλες τις κατηγορίες αναγκών, αλλά µόνο κάποιες από αυτές ή µόνο µία κατηγορία, 

όπως π. χ. στις υποανάπτυκτες χώρες επικρατούν κυρίως οι φυσιολογικές ανάγκες συµφωνά µε 

τα υπάρχοντα στοιχεία, ή οι χριστιανοί µάρτυρες ή οι πατριώτες κτλ. Έχει διατυπωθεί η άποψη, 

ότι ο άνθρωπος βαδίζει από τις κατώτερες ανάγκες (φυσιολογικές, ασφάλειας) προς τις 

ανώτερες (κοινωνικές, αυτοεκτίµησης, αυτοπραγµατώσεως) ικανοποιώντας την µία µετά την 

άλλη.  

Οι ανάγκες επίσης αλληλεξαρτώνται και αλληλεπικαλύπτονται. Επειδή η µία ανάγκη δεν 

εξαφανίζεται όταν παρουσιασθεί µία άλλη, όλες οι ανάγκες τείνουν να είναι κάθε φορά µόνο 

κατά ένα µέρος τους ικανοποιηµένες (Αργυράκη, 2005). 

«Η τοποθέτηση της ανάγκης αυτής στην κορυφή της πυραµίδας νοµίζουµε πως 

αιτιολογείται από την άποψη της αξίας. Όµως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ενεργοποίηση 

αυτή υποχρεωτικά απαιτεί την προηγούµενη διαδοχική εκπλήρωση των άλλων τεσσάρων 

κατηγοριών των αναγκών…Νοµίζουµε, σε αντίθεση µε τη γνώµη του Maslow, ότι η 
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ενεργοποίηση του Εγώ, προβολή της προσωπικότητος σε ένα έργο που ξεπερνά και υπερέχει 

του ατόµου, µάλλον επικαλύπτει παρά επιστεγάζει το υπόλοιπο της πυραµίδος» (Ριντώ, 

1971:147).     

«Η θεωρία του Μάσλοου όπως και η ψυχανάλυση, υποθέτει ότι το κίνητρο καθεαυτό της 

δράσης για την επιδίωξη κάποιων σκοπών απορρέει από µιαν ανάγκη η οποία πηγάζει από κάτι 

που µας λείπει» (Πέιν, 2000:325). 

 

 

 

 
«Η θεωρία του Μάσλοου επικρίθηκε λόγω του ότι θεωρούσε ότι όλοι οι άνθρωποι 

λειτουρ

δ

.

1.2.στ. 

γούν µε τον ίδιο τρόπο. Αφαιρούσε το χαρακτηριστικό της µοναδικότητας που ο κάθε 

άνθρωπος έχει. Η ανθρώπινη φύση είναι πολύ πιο πολύπλοκη, οι άνθρωποι ρουν διαφορετικά 

σε διαφορετικές περιστάσεις» (Brown, 1992, στο Παπαδάκη 2000). «Οι απόψεις του Μάσλοου 

θεωρήθηκαν περισσότερο φιλοσοφικές παρά επιστηµονικές» (Huizing, 1970)   

Τέλος, ο ορισµός της αυτοπραγµάτωσης φάνηκε να είναι µπερδεµένος και ακόµα, η 

ικανοποίηση όλων των αναγκών φάνηκε µάλλον ανεπαρκής στο να εξηγήσει την 

αυτοπραγµάτωση. Επίσης, κατηγορήθηκε για το ότι οι απόψεις του δεν ήταν επιστηµονικές 

(Heylighen, 1992). 

 

Ο Χέρτζµπεργκ 

Σε αντίθεση µε την θεωρία του Μάσλοου, η οποία ελάχιστα έχει τεκµηριωθεί από 

εµπειρικές αποδείξεις, εµφανίστηκε η προσέγγιση του Χέρτζµπεργκ  για τα δύο είδη 

παραγόντων. Το 1960, ο Χέρτζµπεργκ προέβη σε µαζικές ερευνητικές µελέτες στους 

Αµερικάνους εργαζόµενους. Χιλιάδες εργαζόµενοι από όλους τους τοµείς εργασίας 
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συµµετείχαν στην έρευνα, προκειµένου να προσδιορίσουν τι είναι αυτό που τους παρακινεί 

στην εργασία. Η θεωρία του για τους παράγοντες βασίστηκε σ’ αυτές τις µελέτες (Αργυράκη, 

2005). Η θεωρία αυτή πρεσβεύει ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν 

την συµπεριφορά των ανθρώπων. Εκείνοι που προκαλούν ικανοποίηση και άλλοι που 

δηµιουργούν δυσαρέσκεια.  

Στους πρώτους, που καλούνται κίνητρα ή ενδογενείς παράγοντες, περιλαµβάνονται η 

επίτευξη, η αναγνώριση, εσωτερικά χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας, η υπευθυνότητα 

και η δυνατότητα ανέλιξης. Οι παράγοντες αυτοί, κατά τον Χέρτζµπεργκ, φαίνεται, ότι είναι 

ικανοί να έχουν θετικό αποτέλεσµα στην ικανοποίηση από την εργασία, που είναι πιθανό να 

καταλήξει και σε αύξηση της αποδόσεως του ατόµου. Υποστηρίζεται, ότι όταν οι ανωτέρω 

παράγοντες πέσουν κάτω από ένα ελάχιστο ανεκτό όριο, τότε δεν υπάρχει µεν ικανοποίηση, 

αλλά κα

παραγόντων. Ο 

Χέρτζµπ

οιβών, γενικότερα, των συνθηκών εργασίας και των άλλων 

παραγόν

 και να αποφύγουν προβλήµατα, τα οποία όµως 

αποτελο

ούν τα κίνητρα που έχει η εργασία µε αύξηση της υπευθυνότητας και 

ι η συµβολή τους στην δηµιουργία δυσαρέσκειας είναι πολύ µικρή. Η πολιτική της 

επιχειρήσεως και η διοίκηση, οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αµοιβή, η 

εποπτεία, η θέση (status) και η σιγουριά αποτελούν την δεύτερη κατηγορία 

εργκ τους αποκαλεί παράγοντες υγιεινής ή εξωγενείς παράγοντες. ∆εν αποτελούν 

ουσιαστικό µέρος της εργασίας αλλά έχουν σχέση µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

εκτελείται το έργο. Η χρήση του όρου υγιεινή γίνεται µε την ιατρική της σηµασία (προληπτική). 

Όσο υπάρχουν οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι δεν συντελούν σε ανάπτυξη της ικανότητας για 

απόδοση, η κατάσταση θεωρείται ουδέτερη, όταν όµως λείψουν δηµιουργείται δυσαρέσκεια. Τα 

κίνητρα αναφέρονται στην ίδια την εργασία, ενώ οι παράγοντες υγιεινής στο περιβάλλον της 

εργασίας.(Αργυράκη, 2005)  

Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή τα ηγετικά στελέχη πρέπει να ενδιαφέρονται και για τις 

δύο κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις και τη συµπεριφορά των 

εργαζοµένων, τόσο για ό,τι τους ευχαριστεί, όσο και για ό,τι τους δυσαρεστεί.  

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, οι παραδοσιακές θεωρίες για την σηµασία των 

χρηµάτων, των χρηµατικών αµ

των υγιεινής σχετικά µε την αύξηση της παραγωγικότητας και την µείωση των 

απουσιών δεν είναι σωστές, κατά τον Davis. Εκείνο που µπορούν να κάνουν οι παράγοντες 

αυτοί, είναι να εξαλείψουν την δυσαρέσκεια

ύν βασικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση των στάσεων των εργαζοµένων. 

Μόνο τα κίνητρα µπορούν να οδηγήσουν τους εργαζοµένους στην ικανοποίηση. Προηγουµένως 

όµως πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί από το εργασιακό περιβάλλον οι αιτίες που προκαλούν 

δυσαρέσκεια. Πρέπει ακόµη, σύµφωνα µε την άποψη του εµπλουτισµού της εργασίας του 

Χέρτζµπεργκ, να αυξηθ
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της ανα

«Ο Χέρτζµπεργκ δέχτηκε ποικίλες κριτικές που αφορούν τις απόψεις του για τα δύο 

υπήρξε εκτενής και σε γενικές γραµµές αποθαρρυντική. 

Επικρίθ

πίτευξης» και της «εργασίας 

 όσον αφορά την ικανοποίηση από την εργασία (Argyle, 1989). 

ς, εφαρµόζοντας διαφορετικούς τύπους 

ν τεχνολογικών επιπτώσεων βασιζόταν στο ότι η τεχνολογία που 

σειρά τους, καθορίζουν σηµαντικά την συµπεριφορά των 

εργατών

 

(1964) κ 58), συµφωνούν πως οι κοινωνικές σχέσεις των εργατών µεταξύ τους, η 

ποιό

λιγότερο ελεύθεροι να συναναστραφούν µε άλλους ακόµα 

και 

γνωρίσεως των εργαζοµένων, καθώς και των ευκαιριών για ενδιαφέρουσα εργασία και 

για εξέλιξη (Αργυράκη, 2005). 

Ο Χέρτζµπεργκ επιχείρησε να διασαφηνίσει τους όρους «κίνητρο» και «επαγγελµατική 

ικανοποίηση» και να δείξει ότι η τελευταία οδηγεί σε παραγωγικότητα και όχι σε χαρά και 

ευτυχία που πρέσβευαν παλαιότερες µελέτες. 

είδη παραγόντων. Η έρευνα 

ηκε  για το διαχωρισµό που έκανε µεταξύ των παραγόντων που οδηγούν σε 

ικανοποίηση και αυτών που οδηγούν σε µη ικανοποίηση (δυσαρέσκεια)» (Bass & Barret, 1981 

στο Παπαδάκη 2000).  

Εντούτοις, η θεωρία επεσήµανε την σηµαντικότητα της «ε

αυτής καθεαυτής», σε αντίθεση µε τους βασικούς κοινωνικούς παράγοντες στους οποίους 

δόθηκε έµφαση στην προσέγγιση των ανθρώπινων σχέσεων. Επίσης, η διαφορά µεταξύ της 

ικανοποίησης και της µη ικανοποίησης αποδείχθηκε σηµαντική (Argyle, 1987), παρόλα αυτά 

δεν προχώρησε περαιτέρω

 

1.2.ζ. Ο Ρόµπερτ Μπλόουνερ 

Η βιοµηχανική κοινωνιολογία στη δεκαετία του ’60 έδωσε µεγάλη προσοχή στο να 

ερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους οι εργάτε

τεχνολογίας ήταν πιθανόν και να ενεργήσουν διαφορετικά. Μια τέτοια προσέγγιση έχει 

ονοµαστεί τεχνολογικές επιπτώσεις «technological implications».  

 «Το σκεπτικό τω

χρησιµοποιείται καθορίζει, ή τουλάχιστον πιέζει, τον τρόπο µε τον οποίο τα καθήκοντα 

καθορίζονται τα οποία, µε τη 

» (Grint, 1991). 

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, ερευνητές όπως ο Woodward (1965), ο Blauner 

αι ο Sayles (19

τητα της εργασιακής τους εµπειρίας και η τάση τους να έρθουν σε σύγκρουση µε τη 

διεύθυνση θα βασιζόταν σηµαντικά στην τεχνολογία.  

 Το γεγονός ότι οι εργάτες παίρνουν τον ρυθµό τους από τις µηχανές, παρά το 

αντίστροφο, θα σηµαίνει ότι είναι 

αν το επιθυµούσαν.  

  Οι Wedderburn και Crompton (1972) τονίζουν τη σπουδαιότητα δύο παραγόντων που 

σχετίζονται µε την τεχνολογία:  

• Η δοµή της ίδιας της δουλειάς 
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• Ο τρόπος µε τον οποίο η σχέση µεταξύ των εποπτών και των χειριστών έχει 

διαµορφωθεί. 

Κατ υ γία που ενεργεί στο άτοµο. Είναι η 

ευκαιρία ε

παίζει στις σ ν διευθυνοµένων (Wedderburn & 

Crompton, 1

Η σ α

µαζέψει διά  που υποτίθεται επηρεάζουν ικανοποιήσεις από την 

εργασία

τας 

 χρησιµοποίησε µια ποικιλία από υλικό για έρευνα για να µελετήσει την 

αποξένω

ηµικά. Υψηλότερη στην υφαντουργία και 

ψιστη στην συναρµολόγηση αυτοκινήτων. Έτσι έχουµε την διάσηµη «ανάποδη καµπύλη». 

71a) έχουν προτείνει ότι  

σηµαντοποιεί τη γνώµη του Marx για την αποξένωση, παρουσιάζοντάς την µε υποκειµενικούς 

όρους. Ο

΄ α τόν τον τρόπο δεν είναι µόνη της η τεχνολο

 µ  την οποία η τεχνολογία επιτρέπει προσωπική διακριτικότητα και το ρόλο που 

χέσεις δύναµης µεταξύ των διευθυνόντων και τω

972 στο: Grint, 1991) 

ηµ ντική µελέτη του Blauner, «αποξένωση και ελευθερία» (1964), προσπάθησε να 

φορους από τους παράγοντες

 και συσχετίζουν αυτές µε την εργασιακή εµπειρία σε διάφορα τεχνολογικά 

περιβάλλοντα.  Χρησιµοποίησε την έννοια της αποξένωσης για να συγκεντρώσει αυτούς τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση. Χαρακτήρισε αυτές τις «τέσσερις διαστάσεις της 

αποξένωσης»: 

• Ανικανότητα, η έλλειψη ευκαιρίας για έλεγχο 

• Χωρίς νόηµα, η έλλειψη ευκαιρίας να αισθανθεί ένα αίσθηµα σκοπού συνδέον

την δουλειά του µε την ολική πορεία παραγωγής 

• Αποµόνωση, η µια ανικανότητα να συσχετιστεί στενά µε άλλους στην εργασία  

• Αυτό αποξένωση, η έλλειψη ευκαιρίας να πετύχει αυτό ανάµειξη ή προσωπική 

ολοκλήρωση στην εργασία. 

Ο Blauner

ση σε τύπους της βιοµηχανίας: τυπογραφία, υφάσµατα, συναρµολόγηση αυτοκινήτων 

και χηµικά. Υπήρχαν τέσσερις σαφείς τύποι τεχνολογίας εδώ. Τέχνη, φροντίδα µηχανών, σειρά 

συναρµολόγησης και τεχνολογία επεξεργασίας. Και ο Blauner ανακάλυψε πως η αποξένωση 

ήταν σχετικά χαµηλή στην τυπογραφία και στα χ

ύ

 Οι κριτικοί της διατριβής του Blauner όπως ο Eldridge (19

α

ι αναφορές από στοιχεία εκτίµησης για την συµπεριφορά µπορούν να εξεταστούν και η 

αντιπροσωπευτικότητα των πεδίων που µελετήθηκαν µπορεί να αµφισβητηθεί. (Eldridge, 1971a 

στο: Grint, 1991). 

Η τεχνολογία περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από τα εργαλεία και τις µηχανές που οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούν στην εργασία. Αυτό που ο Hill (1988) αποκάλεσε «το απόσπασµα της 

τεχνολογίας» διεισδύει σε κάθε όψη της εργασίας και της οργάνωσής της. Είναι συχνά δύσκολο 

να διαχωρίσεις το τεχνολογικό από το οργανωτικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι άνθρωποι  

συµπαθούν (ικανοποίηση) ή αντιπαθούν (δυσαρέσκεια) το επάγγελµά τους. Μερικοί άνθρωποι 

θεωρούν την εργασία ως κύριο κοµµάτι της ζωής τους, ενώ κάποιοι άλλοι εργάζονται επειδή 

επιβάλλεται για λόγους κυρίως βιοποριστικούς. «Η µελέτη για τις αιτίες και τα αποτελέσµατα 

της επαγγελµατικής ικανοποίησης είναι ένα από τα κύρια αντικείµενα ενδιαφέροντος της 

βιοµηχανικής – οργανωτικής ψυχολογίας και της ργανωτικής συµπεριφοράς» (Spector, 1997). ο

Η επαγγελµατική ικανοποίηση συνδέεται µε πολλές σηµαντικές συµπεριφορές και συνέπειες 

για τους εργαζοµένους οι οποίες έχουν σηµασία στην επαγγελµατική και προσωπική τους 

ευηµερία. (Spector, 1997)  

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των εργαζοµένων 

αποτελεί συχνά τη βάση των πρακτικών των διευθύνσεων στη διαδικασία της οργάνωσης και 

διοίκησης του προσωπικού. Τα κίνητρα µπορεί να είναι ανθρωπιστικά ή και ρεαλιστικά, αλλά η 

επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων αποτελεί κυρίαρχο στόχο για την επιχείρηση. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της IBM, όπου κάθε χρόνο διενεργεί έρευνες σχετικές µε 

την επαγγελµατική ικανοποίηση του προσωπικού της. (Spector, 1997) 

Σύµφωνα µε τον Spector (1997) υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να 

διερευνο ε την επαγγελµατική ικανοποίηση. Ο πρώτος είναι, ότι οι άνθρωποι αξίζουν να ύµ

αντιµετωπίζονται δίκαια και µε σεβασµό. Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων είναι ως 

ένα ορισ ένο βαθµό η αντανάκλαση της καλής συµπεριφοράς των εργαζοµένων. Μπορεί επίσης, µ

να θεωρηθεί ως δείκτης της συναισθηµατικής ευηµερίας ή της φυσικής υγείας των εργαζοµένων. 

Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε συµπεριφορά 

των υπαλλήλων που θα επηρεάσει την λειτουργία της οργάνωσης. Τα συναισθήµατα των 

ί να οδηγήσουν σε θετικές και αρνητικές εργαζοµένων έχουν σηµαντικές συνέπειες και µπορε

συµπεριφορές (Spector, 1997). 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούµε στη σηµασία της επαγγελµατικής ικανοποίησης, 

στους παράγοντες που την επηρεάζουν, στις θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε αυτήν και 

τέλος, στα αποτελέσµατά της. 
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2.1. Η σηµασία της επαγγελµατικής ικανοποίησης 

Ο P. Spector (1997:2) ορίζει την επαγγελµατική ικανοποίηση ως: «µια συναισθηµατική 

αντίδραση στην εργασία ή σε διάφορες όψεις της εργασίας». H επαγγελµατική ικανοποίηση 

είναι µια µεταβλητή της συµπεριφοράς (Spector, 1997). Όπως αναφέρει και ο Baron (1986), η 

επαγγελµατική ικανοποίηση θεωρείται ως µια στάση του ατόµου προς την εργασία του.  

Στο παρελθόν, µερικοί ερευνητές προσέγγισαν το φαινόµενο της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης από την άποψη της εκπλήρωσης αναγκών, δηλαδή από το εάν η εργασία 

ικανοποιούσε ή όχι τις φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες των εργαζοµένων (Spector, 1997). 

Εντούτοις, δε δόθηκε έµφαση σε αυτή την προσέγγιση, επειδή σήµερα οι περισσότεροι ερευνητές 

τείνουν να στρέψουν την προσοχή στη γνωστική διαδικασία παρά στις θεµελιώδεις ανάγκες 

(Spector, 1997). Οι ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν ως προς το ότι η επαγγελµατική 

ικανοποίηση είναι µια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, χωρίς όµως να αρνούνται και 

την ύπαρξη µιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την εργασία (Perie κ.ά., 1997). Όσον 

αφορά στη µελέτη της επαγγελµατικής ικανοποίησης, η συµπεριφοριστική άποψη έχει γίνει η 

κυρίαρχη (Spector, 1997). 

«Η επαγγελµατική ικανοποίηση, µπορεί να εκτιµηθεί από την άποψη της έκτασης των 

θετικών παρά των αρνητικών συναισθηµάτων που έχει βιώσει κάποιος…» (Argyle, 1987:233). 

Ένα άλλο συστατικό της ικανοποίησης από την εργασία, είναι η απουσία ανησυχίας, κατάθλιψης, ή 

άλλων συµπτωµάτων της αρνητικής ψυχικής υγείας (Argyle, 1989).  

Μια άλλη διάσταση του φαινόµενου της επαγγελµατικής ικανοποίησης σχετίζεται 

µε την  δέσµευση», που είναι ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο είναι δεσµευµένο «οργανωτική

µε την , υπό αυτή την έννοια, η σταδιοδροµία του είναι συνδεδεµένη µε την εργασία, εργασία

την αφοσίωση στην οργάνωση ή στην ένωση (Morrow, 1983, στο Ταλιαδώρου, 2004). Η 

οργανωτική δέσµευση που καλλιεργείται στους εργαζόµενους από την εταιρεία έχει ως αποτέλεσµα 

ο κάθε εργαζόµενος να θεωρεί την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ως «οικογένειά του» και να 

ταυτίζει τους προσωπικούς του στόχους µε τους στόχους της εταιρείας (Ταλιαδώρου, 2004). Σ’ 

αυτή την περίπτωση, η αφοσίωση µπορεί να συνδέεται αρνητικά ή θετικά µε την επαγγελµατική 

ικανοποίηση, δηλαδή µπορεί να είναι αποτέλεσµα της επαγγελµατικής ικανοποίησης του ατόµου 

και να συνδέεται µε την παραγωγικότητα και την υγεία, µπορεί όµως να περιλαµβάνει αρνητικές 

συµπεριφορές όπως συχνές απουσίες, σαµποτάζ, και βία (Ταλιαδώρου, 2004). 
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2.1.α. Τρόποι µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης 

Για τη διερεύνηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δύο 

προσεγγίσεις, τη σφαιρική προσέγγιση και τη προσέγγιση πτυχών. Η σφαιρική προσέγγιση 

χρησιµοποιείται όταν µας ενδιαφέρει η γενική ικανοποίηση από την εργασία και µπορεί να 

εκτιµηθεί από απλές γενικές ερωτήσεις όπως «Πόσο ικανοποιηµένος θεωρείται ότι είστε µε την 

εργασία που έχετε σήµερα;» και «Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξεκινήσετε από την αρχή, τι θα 

κάνατε σχετικά µε την εργασία;» (Spector, 1997).  Ένας άλλος τρόπος  να ερευνήσουµε την γενική 

ικανοποίηση από την εργασία είναι να ρωτήσουµε τους εργαζόµενους εάν θα εργάζονταν αν δεν 

ήταν οικονοµικά απαραίτητο (Argyle, 1989). 

Η προσέγγιση πτυχών εργασίας χρησιµοποιείται για να ερευνήσουµε ποιες πτυχές 

εργασίας είναι οι κύριες πηγές ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας. Οι πτυχές είναι συγκεκριµένα 

στοιχεία µιας εργασίας όπως η πρόκληση που παρέχει µια εργασία, το φυσικό περιβάλλον στο 

οποίο η εργασία αναπτύσσεται, και ο µισθός που λαµβάνεται (Conway, Williams  και Green, 

1987). Τα χαρακτηριστικά εργασίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ενδογενείς και εξωγενείς 

µεταβλητές (Rothman, 1987). Ορισµένοι ερευνητές, όπως ο Herzberg (1968), αποδίδουν τους 

ενδογενείς παράγοντες και µε τον όρο κίνητρα. Ο Herzberg εντόπισε πέντε παράγοντες που 

αποτελούν πηγές κινήτρων ή επαγγελµατικής ικανοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί είναι η επίτευξη, 

αναγνώριση του έργου, η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα και η δυνατότητα ανέλιξης. Οι εξωγενείς 

παράγοντες οι οποίοι, όταν απουσιάζουν, αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι 

αποδοχές, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η πολιτική του οργανισµού και ο τρόπος διοίκησης, η 

εποπτεία και οι συνθήκες εργασίας. Και οι δύο προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

χουµε µια πλήρη εικόνα της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εργαζοµένων (Spector, 1997).  έ

Υπάρχουν διάφορες κλίµακες που µετρούν τη γενική ικανοποίηση ή τις διαφορετικές  

πτυχές εργασίας που οδηγούν προς τη γενική ικανοποίηση από την εργασία (Spector, 1997). Ο 

Conway (1987) και ο Koeske κ.α. (1994) ανέπτυξαν κλίµακες επαγγελµατικής ικανοποίησης για 

τις ανθρ .

 

ωπιστικές υπηρεσίες  
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2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικές µε την επαγγελµατική ικανοποίηση  

Είναι σηµαντικό να αναφερθούµε σε κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις που 

σχετίζονται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα τη 

λειτουργία των αιτιών και των αποτελεσµάτων της.   

 

α) Οι θεωρίες για την ικανοποίηση αναγκών: H συµφωνία µεταξύ των αναγκών και των ανταµοιβών 

δίνει µία ισχυρή πρόβλεψη της επαγγελµατικής ικανοποίησης, πολύ καλύτερη από αυτή µε τις 

ανταµοιβές και µόνο (Tziner, 1983, Furnham και Schaeffer, 1984 στο Argyle, 1989). 

Σύµφωνα µε έρευνες που πραγµατοποίησαν οι Hackman και Oldham (1976 και 1980) 

υπήρξε µια σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των ατοµικών αναγκών και των χαρακτηριστικών 

εργασίας ως πηγές ικανοποίησης.. 

  

β) Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg αναφέρει, ότι η θετική ικανοποίηση 

οφείλεται στις καλές εµπειρίες, και αυτές οφείλονται στα «κίνητρα» δηλαδή στην 

επίτευξη, στην αναγνώριση του έργου, στην ίδια την εργασία, στην υπευθυνότητα και στην 

δυνατότητα ανέλιξης. Η δυσαρέσκεια οφείλεται στην κακή εµπειρία που προκαλείται από τους 

παράγοντες «υγιεινής» δηλαδή τις αποδοχές, την εποπτεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την 

πολιτική του οργανισµού και τον τρόπο διοίκησης, τις συνθήκες εργασίας και την προσωπική 

ζωή. (Herzberg, 1968) 

 

γ) Η θεω ία της δικαιοσύνηςρ : Η δικαιοσύνη είναι ένας σηµαντικός προάγγελος για την ικανοποίηση 

από την ργασία. Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων εξαρτάται εν µέρει, από το εάν  ε

θεωρούν ότι η αµοιβή και τα υπόλοιπα οφέλη της εργασίας κατανέµονται δίκαια.  Γι’ αυτούς, η  

σύγκριση µε άλλους συναδέλφους ή συνεργάτες είναι σηµαντική. Οι ίδιοι τείνουν να συγκρίνουν την 

αναλογία της απόδοσης και της ανταµοιβής µε εκείνες των άλλων εργαζοµένων. (Argyle, 1989) 

 

δ) Η θεωρία των φιλοδοξιών   

  Σύµφωνα µε το µοντέλο του Michigan για την ικανοποίηση από την ζωή, οι συγκρίσεις µε 

προηγούµενες εµπειρίες ζωής είναι σηµαντικές για την επίτευξη των στόχων εργασίας. Όταν όµως, οι 

φιλοδοξίες αποκλίνουν σηµαντικά από την επίτευξη των στόχων, τότε δηµιουργείται δυσαρέσκεια. 

Αυτό το πρότυπο έχει επιβεβαιωθεί από τον Michalos (1980). 
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ε) Το µοντέλο επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών. Οι Salancik και ο Preffer (1977), το 

1978 απέδειξαν ότι «η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µια κοινωνικά κατασκευασµένη 

ερµηνεία της κατάστασης εργασίας, και όχι µια άµεση συνέπεια µιας αντικειµενικής 

κατάστασης των συµβάντων» (Salancik και Preffer, 1977). 

Το προαναφερθέν µοντέλο είναι εν µέρει βασισµένο σε συγκρίσεις µε άλλους ανθρώπους, 

αλλά και σε παρατηρήσεις για το επίπεδο της ικανοποίησης (Salancik και Preffer, 1977). Αυτή η 

θεωρία υποστηρίχθηκε και από τους Thomas και Griffin (1983), οι οποίοι έδειξαν ότι οι συγκρίσεις 

µε τους συναδέλφους, επηρέασαν το επίπεδο ικανοποίησης που εκφράστηκε σε µια εργασία, 

καθώς επίσης και την αντίληψη για τα χαρακτηριστικά εργασίας.  

Η παραπάνω θεωρία είναι ενδιαφέρουσα και σηµαντική, αλλά θα ήταν λάθος να αγνοηθούν τα 

πραγµατ ά αποτελέσµατα των αντικειµενικών παραγόντων στην επαγγελµατική ικανοποίηση ικ

(Argyle, 1989).  

 

2.3. Αίτια επαγγελµατικής ικανοποίησης    

Τα αίτια ή καλύτερα οι παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην επαγγελµατική 

ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια και οι οποίοι αποδίδονται και µε τον όρο «πηγές 

ικανοποίησης» (Evans, 1999), σχετίζονται είτε µε το περιεχόµενο της εργασίας είτ  µε το ε

πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται επίσης 

σε ενδογενείς (κίνητρα) και σε εξωγενείς (παράγοντες υγιεινής) σε σχέση µε την εργασία 

(Herzberg, 1968).  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 

θετική ικανοποίηση από την εργασία:  

 

2.3.α. Η ίδια η εργασία 

Ο κύριος παράγοντας ικανοποίησης από την εργασία είναι η ίδια η εργασία. Η πιο 

σηµαντική θεωρία για το πώς τα χαρακτηριστικά της εργασίας επηρεάζουν τους ανθρώπους είναι η 

θεωρία των χαρακτηριστικών εργασίας των Hackman και Oldham (1976 και 1980). Σύµφωνα µ’ 

αυτή τη θεωρία, οι άνθρωποι πρα µατοποιώντας τους στόχους εργασίας, µπορούν να αποκτήσουν γ

την εγγενή ικανοποίηση. Τα πέντε χαρακτηριστικά εργασίας που παράγουν την εγγενή 

ικανοποίηση είναι:    

α) ταυτότητα στόχου, δηλαδή, εάν ένας εργαζόµενος πραγµατοποιεί µια ολόκληρη εργασία ή 

ένα αναγνωρισµένο κοµµάτι µιας εργασίας  

β) σηµασία στόχου, που είναι ο βαθµός στον οποίο η εργασία ασκεί επίδραση στις ζωές των 

ανθρώπων 
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γ) ποικιλία ικανοτήτων, δηλαδή ο αριθµός των διαφορετικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 

σε µια εργασία 

δ) αυτονοµία, που είναι ο βαθµός στον οποίο η εργασία παρέχει την ελευθερία και την 

ανεξαρτησία  

ε) ανατροφοδότηση, που είναι «η πληροφορία η οποία αφορά τον τρόπο που ένα άτοµο ενεργεί, 

συµπεριφέρεται και επηρεάζει άλλα άτοµα» (Παπαδάτου, στο Κανδυλάκη, 2001). Η 

ανατροφοδότηση έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση των γνώσεων ή των συναισθηµάτων που 

έχουν οι άλλοι άνθρωποι για τη συµπεριφορά και τη στάση µας (Douglas, 1991). Σύµφωνα µε 

την Κανδυλάκη (2001), «η ανατροφοδότηση αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία για µια 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική επικοινωνία». 

Το γενικό αποτέλεσµα των χαρακτηριστικών εργασίας φαίνεται να έχει έναν υψηλό 

συσχετισµό µε την επαγγ λµατική ικανοποίηση (Loher κ.ά., 1985,ε  Spector κ.α., 1985). Όµως, το 

αρνητικό της θεωρίας των χαρακτηριστικών εργασίας των Hackman και Oldham (1976 και 1980) είναι 

ότι δεν περιλαµβάνουν στη θεωρία τους τις περισσότερες από τις κοινωνικές πτυχές της εργασίας. 

 

 2.3.β. ∆ιαφορετικά επαγγέλµατα  

Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των διαφορετικών επαγγελµάτων και της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης που αυτά παρέχουν. Σε κάποιες έρευνες φάνηκε ότι, οι πιο ικανοποιηµένοι 

εργαζόµενοι ήταν οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, οι επιστήµονες, οι ιερείς και οι κοινωνικοί 

λειτουργοί (Sales και House, 1971). Ίσως αυτό συνέβη, επειδή η εργασία τους είχε τα σωστά 

χαρακτηριστικά εργασίας, όπως η πρόκληση, η αυτονοµία και η ποικιλία ικανοτήτων (Argyle, 

1989).  

Μερικοί από τους πιο δυσαρεστηµένους εργαζόµενους είναι εκείνοι που έχουν 

περιορισµένη ποικιλία ικανοτήτων, λιγότερη αυτονοµία και δεν ολοκληρώνουν ένα 

αναγνωρισµένο κοµµάτι της εργασίας τους. Με άλλα λόγια, η εργασία τους δεν έχει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εγγενή ικανοποίηση. (Argyle, 1989)  

 

 

2.3.γ. Μισθός 

Σε έρευνες που ζητήθηκε από τους ανθρώπους να ιεραρχήσουν τις διάφορες πηγές 

ικανοποίησης από την εργασία, ο µισθός  φάνηκε να είναι µεταξύ των πρώτων τριών. Συνήθως, 

αναφέρεται ως µια πηγή δυσαρέσκειας παρά ικανοποίησης: σε µερικές µελέτες το 80% των 

υπαλλήλων ήταν δυσαρεστηµένοι µε την αµοιβή τους. Στις κλίµακες µέτρησης ικανοποίησης από την 

εργασία, η ικανοποίηση από το µισθό είναι πάντα ένα από τα κύρια συστατικά, και δίνει µια 

ισχυρή πρόβλεψη της γενικής ικανοποίησης από την εργασία (Lawler, 1971). 
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Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση µε 

οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιοι πραγµατοποιούν απεργίες, άλλοι προσπαθούν να πάρουν προαγωγή, 

άλλοι κάνουν µια δεύτερη εργασία. Εντούτοις, σε ολόκληρο τον πληθυσµό ο µισθός έχει έναν  

εκπληκτικά µικρό συσχετισµό µε την ικανοποίηση από την εργασία (Argyle, 1987). Αλλά και 

µέσα στις οργανώσεις υπάρχει ένας µικρός συσχετισµός µεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και 

του µισθού.  

Οι άνθρωποι όσον αφορά στην εργασία τους, έχουν µια σαφή ιδέα αυτού που οφείλουν να 

πληρωθούν σε σύγκριση µε άλλους, και  σε σχέση µε την ικανότητα, την εµπειρία τους, κ.λπ. 

(Lawler και Porter, 1967). Γενικά, θεωρείται, ότι η απόδοση στην εργασία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, η ηλικία, η εκπαίδευση, κλπ. πρέπει να αναγνωρίζονται και να ανταµείβονται. 

Εάν υπάρχει µια απόκλιση µεταξύ αυτού που οι υπάλληλοι σκέφτονται ότι πρέπει να 

πληρωθούν και αυτού που πληρώνονται, είναι δυσαρεστηµένοι. Οι άνθρωποι συγκρίνουν τον 

παρόντα µισθό µε αυτό που έχουν πληρωθεί στο παρελθόν, αν και ο πληθωρισµός καθιστά 

δύσκολες τις ακριβείς συγκρίσεις, και αυξάνει πιθανώς λίγο την ικανοποίηση µε τον τρέχων 

µισθό (Argyle, 1989).  

 

2.3.δ .  Προοπτικές προαγωγής 

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, υπάρχουν ισχυροί συσχετισµοί µεταξύ της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης και της πιθανότητας για προαγωγή. Η δυνατότητα για προαγωγή ταξινοµείται 

συνήθως πρώτη ή δεύτερη σε σηµασία όσον αφορά στην επαγγελµατική ικανοποίηση (Argyle, 

1989). Ο Herzberg κ.ά. (1959) διαπίστωσε ότι η επίτευξη, η αναγνώριση και η προαγωγή ήταν 

οι κύριοι παράγοντες της θετικής ικανοποίησης από την εργασία. 

Η σηµασία της προαγωγής διαφέρει αρκετά για τους ανθρώπους στις διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις και στα διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. Γι’ αυτούς που βρίσκονται σε 

υψηλότερες θέσεις εργασίας, η προαγωγή είναι µέρος µιας σταδιοδροµίας και είναι εξαιρετικά 

σηµαντική. Σε αντίθεση, για τους ανειδίκευτους ή ηµιειδικευµένους εργαζόµενους, η προαγωγή είναι 

λιγότερο πιθανή και µη αναζητούµενη. (Argyle, 1989) 

περιβάλλον 

 

2.3.ε. Ασφαλές εργασιακό 

Τα αποτελέσµατα στη σηµασία της ασφάλειας είναι αντιφατικά. Εξαρτώνται από τη 

χώρα και την ιστορική περίοδο στις οποίες  πραγµατοποιούνται  οι µελέτες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). 

Εκείνες που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία ή στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1930, έδειξαν ότι η ασφάλεια ήταν το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας εργασίας 

(Viteles, 1954). 
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2.3.στ. Μονιµότητα  

Αυτό που θα ήθελαν πραγµατικά οι εργαζόµενοι είναι η εγγυηµένη απασχόληση (Gruen, 

2004). Για το λόγο αυτό, στην Ελλάδα, η µονιµότητα φαίνεται να είναι µία από τις σηµαντικότερες πηγές 

ικανοποίησης για τους εργαζοµένους.  

 

2.3.ζ. Κοινωνικό γόητρο  

Η αναγνώριση θεωρείται ένας από τους υψηλότερους παράγοντες ικανοποίησης 

ε τη φύση του επαγγέλµατος αυτού καθ’ αυτού (Moutet, 2005). Σύµφωνα καθώς συνδέεται µ

µε τον Argyle (1989), υπάρχει ένας ισχυρός συσχετισµός µεταξύ της κοινωνικής θέσης και 

της ικανοποίησης από την εργασία.  

Οι υψηλότερες θέσεις εργασίας έχουν συνήθως τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά µιας εργασίας 

και τείνουν να αµείβονται καλύτερα από τις χαµηλότερες θέσεις εργασίες. Οι άνθρωποι που 

αµείβονται περισσότερο όπως, οι διευθυντές, οι διοικητές και οι γιατροί είναι λιγότερο 

ικανοποιηµένοι και έχουν περισσότερη πίεση και άγχος από άλλες ειδικότητες. Το κύριο δηλαδή,  

αρνητικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των υψηλών θέσεων εργασίας είναι ότι έχουν περισσότερο 

άγχος. Ωστόσο, µερικοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε χαµηλές θέσεις εργασίας είναι 

πολύ ικανοποιηµένοι εάν χρησιµοποιούν τις δεξιότητές τους και έχουν την υποστήριξη και τη 

συντροφιά των συνεργατών τους. (Argyle, 1989) 

 

 2. 3.η.Ε

ηλεπίδραση µεταξύ του επόπτη και του εποπτευόµενου 

που έχ

οπτεία της κοινωνικής εργασίας, ο 

Kadush

ποπτεία  

Η εποπτεία είναι «µία εξαιρετικά πολύπλοκη δυναµική διαδικασία που στηρίζεται 

στην αλληλεπίδραση µεταξύ επόπτη και εποπτευόµενων και αποβλέπει στη βελτίωση της 

απόδοσης του επαγγελµατία , στη συναισθηµατική του εκφόρτιση και στην εξασφάλιση της 

καλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών» (Κανδυλάκη,2001). Σύµφωνα µε τον Ηess (1980), η 

εποπτεία είναι µια διαπροσωπική αλλ

ει ως κύριο στόχο να βελτιώσει την απόδοση του τελευταίου προκειµένου να 

βοηθήσει πιο αποτελεσµατικά τους εξυπηρετούµενους. Η εποπτεία από τη µια προστατεύει 

τα συµφέροντα των εξυπηρετούµενων και από την άλλη διευκολύνει το έργο του 

επαγγελµατία (Κανδυλάκη, 2001). Σχετικά µε την επ

in (1990) αναφέρει ότι οι κύριοι ρόλοι της εποπτείας είναι τρεις: ο εκπαιδευτικός 

(educative), ο υποστηρικτικός (supportive) και ο διευθυντικός (managerial).   

Στις µελέτες του Herzberg (Herzberg κ.ά., 1959), η εποπτεία ήταν κυρίως µια πηγή 

δυσαρέσκειας και σύµφωνα µε µια άλλη µελέτη µπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις µε τους 

επόπτες (Argyle και Furnham, 1983). Οι επόπτες µπορεί να προβάλουν απαιτήσεις για 

περισσότερες ή καλύτερης ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες, µπορεί να θεωρηθούν 
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απόµακροι, εχθρικοί ή αντιπαθητικοί. Αφ' ετέρου, οι επόπτες µπορούν να παρέχουν οφέλη, είτε 

υλικά είτε κοινωνικά (Locke, 1976).  

Οι επόπτες είναι µεγαλύτερη πηγή οργανικής, απτής βοήθειας από τους συναδέλφους. 

Μπορούν να παρέχουν βοήθεια όσον αφορά στην προαγωγή, στην αύξηση του µισθού και τους όρους 

εργασίας. Επίσης, µπορούν να κάνουν περισσότερα για να λύσουν τις δυσκολίες  στην εργασία απ' ότι 

οι συνάδελφοι και οι σύζυγοι. (Argyle και Furnham, 1983). 

Οι κοινωνικές ανταµοιβές  που µπορούν να παρέχουν οι επόπτες περιλαµβάνουν τον 

έπαινο, την ενθάρρυνση και τη δηµιουργία µιας ευχάριστης κοινωνικής ατµόσφαιρας. Η 

υποστήριξη από τους επόπτες µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των συναισθηµάτων πίεσης, 

ανησυχίας και κατάθλιψης (Caplan κ.ά., 1975).   

 

2.3.θ. Χαρακτηριστικά των οργανώσεων  

∆ιάφορα χαρακτηριστικά της οργανωτικής δοµής µπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση από 

την εργασία: 

(α) Μέγεθος.  Η ικανοποίηση είναι µεγαλύτερη στις µικρότερες επιχειρήσεις, και η απουσία 

είναι πολύ µικρότερη.  

(β) Επίπεδα.  Η ικανοποίηση είναι µεγαλύτερη όταν υπάρχουν λιγότερα επίπεδα στην ιεραρχία, 

δηλαδή στις οργανώσεις που είναι µικρότερες.  

(γ) Η συµµετοχή  στις αποφάσεις ή  τη διοίκηση  παράγει την υψηλότερη ικανοποίηση από την 

εργασία.  

(δ) Άλλες πτυχές της επιχείρησης που αναφέρονται στις έρευνες είναι οι διευθυντές και 

συγκεκριµένα, η κατάρτιση και οι δεξιότητές τους, η πολιτική για την αξιολόγηση του προσωπικού 

κ.ά. (Evans και La Laseau, 1950).  

 

2.3.ι. Συνεργασία µε συναδέλφους και συνεργασία µε άλλες ειδικότητες  

Σύµφωνα µε έρευνες, η συνεργασία µε συναδέλφους ή µε άλλες ειδικότητες είναι 

µία από τις σηµαντικότερες πηγές της επαγγελµατικής ικανοποίησης. Οι συνάδελφοι ή οι 

συνεργάτες είναι µια σηµαντική πηγή βοήθειας στην εργασία και µπορούν να παρέχουν 

κοινωνική υποστήριξη σε περιόδους πίεσης (Argyle, 1989). 

 

 2.3.ια. Ατοµικές διαφορές    

Τα εξωστρεφή άτοµα είναι πιο ικανοποιηµένα από τα εσωστρεφή, και αυτό οφείλεται εν 

µέρει στο ότι έχουν περισσότερο ικανοποιητικές εµπειρίες από την εργασία (Headey και Wearing, 

1986). Τα άτοµα που υστερούν στις κοινωνικές δεξιότητες ή σε άλλες πτυχές της ικανότητας και των 

προσωπικών πόρων είναι πιο δυστυχισµένα (Argyle, 1987).  
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Η εναρµόνιση µεταξύ του ατόµου και της εργασίας έχει αποδειχθεί ότι είναι µια 

σηµαντική επιρροή στην επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων (Kristof, 1996). 

Εάν το σχεδιάγραµµα των αναγκών ενός ατόµου ταιριάζει µε το σχεδιάγραµµα των 

ανταµοιβών που προσφέρονται από την εργασία θα είναι περισσότερο ικανοποιηµένος/η (Furnham  

και Schaeffer, 1984 στο Argyle, 1989). Η προφανέστερη εναρµόνιση που απαιτείται είναι 

µεταξύ της γνώσης ενός εργαζοµένου και των δεξιοτήτων και εκείνων που απαιτούνται  από την 

εργασία.  

Οι άνθρωποι που έχουν υψηλά κίνητρα προτιµούν τις πιο προκλητικές εργασίες, και 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο συσχετισµό µεταξύ της απόδοσης και της ικανοποίησης  (Steers, 1975). 

Εκείνοι που είναι ιδιαίτερα µορφωµένοι είναι γενικά πιο ικανοποιηµένοι, επειδή κάνουν συνήθως 

τις πιο ενδιαφέρουσες και προκλητικές εργασίες. Εντούτοις, εάν δεν κάνουν εργασίες αυτής της 

φύσης είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι (Gruneberg, 1979).   

 

2.3.ιβ Ηλικία.  

Συνήθως διαπιστώνεται, ότι οι ηλικιωµένοι είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τις 

εργασίες τους  (π. . Kalleberg και Loscocco, 1983). Η επίδραση είναι µεγαλύτερη για την χ  

εγγενή ικανοποίηση (Rhodes, 1991). Αυτό συµβαίνει επειδή, οι ηλικιωµένοι έχουν τις 

µεγαλύτερες ανταµοιβές και τις υψηλότερες θέσεις εργασίας (Janson και Martin, 1982). Ο 

πλέον πιθανός λόγος είναι ότι οι ηλικιωµένοι έχουν φτάσει πιο κοντά στις φιλοδοξίες και στα 

επιτεύγµατά  τους (Campbell κ.ά, 1976). Βέβαια, οι ηλικιωµένοι έχουν προσαρµοστεί περισσότερο 

στην κατάσταση εργασίας τους. Επίσης, είναι πιθανό να µπορούν να ρυθµίσουν την κατάσταση 

εργασίας στις ανάγκες τους, για παράδειγµα, µε το να αλλάξουν κάποιος από τους όρους εργασίας 

τους (Argyle, 1989). 

 

 2.3.ιγ. Φύλο.  

Γενικά, υπάρχει µικρή διαφορά στην ικανοποίηση από την εργασία µεταξύ των φύλων, αν και 

οι εργασίες των περισσότερων γυναικών τείνουν να είναι λιγότερο ειδικευµένες και λιγότερο  

καλοπληρωµένες από εκείνες των ανδρών. Η Adelmann (1990) µελέτησε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα 618 αντρών και 330 γυναικών εργαζοµένων. ∆ιαπίστωσε, ότι η 

ικανοποίηση των ανδρών από την εργασία τους επηρεάζεται από την αµοιβή και τα συναισθήµατα 

του ελέγχου, ενώ αυτή των γυναικών επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα εργασίας. Οι 

γυναίκες απολαµβάνουν τις κοινωνικές πτυχές της εργασίας περισσότερο, αλλά σιγά-σιγά ενδιαφέρονται 

όλο και περισσότερο για το επίτευγµα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι γυναίκες είναι 

περισσότερο ικανοποιηµένες από την εργασία και βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση υγείας από τους 
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άντρες. Όµως, οι γυναίκες µπορεί να έχουν πολλά προβλήµατα κατά το συνδυασµό της εργασίας µε τα 

αιτήµατα της οικογένειάς τους (Argyle, 1989).  

Ο Spector (1997) αναφέρει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες µελέτες για να 

εξηγήσουν την ισοδύναµη ικανοποίηση από την εργασία των γυναικών και των ανδρών παρά τις 

µη ισότι ες συνθήκες εργασίας και µισθού. Αρχικά, έχει υποστηριχθεί, ότι οι γυναίκες µπορούν να µ

διαφέρουν στις προσδοκίες (Brush κ.ά., 1987). Ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι γυναίκες έχουν 

περιορισµένες ευκαιρίες απασχόλησης, οι γυναίκες περιµένουν λιγότερα από την εργασία και 

έτσι είναι ικανοποιηµένες µε λιγότερα. ∆εύτερον, οι άνδρες και οι γυναίκες µπορεί να έχουν 

διαφορετικές αξίες. Ο Witt και Nye (1992) αναφέρουν ότι µπορεί να υπάρξουν διαφορές στο φύλο 

όσον αφορά αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη. Οι άνδρες και οι γυναίκες µερικές φορές βλέπουν µε 

διαφορετικό τρόπο εάν η ανταµοιβή κατανέµεται δίκαια. Λόγω των αντιλήψεων τους., οι γυναίκες 

µπορεί να αντιλαµβάνονται τις µικρότερες ανταµοιβές τους ως δίκαιες σε σχέση µε αυτές των 

αντρών. Αν και αυτές είναι οι πιθανές εξηγήσεις, αυτή τη στιγµή δεν είναι σαφές γιατί οι γυναίκες 

έχουν ισοδύναµη ικανοποίηση από την εργασία παρά την µη ισοδύναµη εργασία.  

 

 

 

2.4 Αποτελέσµατα της επαγγελµατικής ικανοποίησης 

ικών λειτουργών είναι σηµαντική και για 

τους ορ

ενους (Gruen, 2004). Είναι γεγονός, ότι η 

επαγγελ

ί την οµαλή λειτουργία του. (Ταλιαδώρου, 2004) 

 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση των κοινων  

γανισµούς και για τους εργαζόµενους. Καθώς οι εργαζόµενοι αντλούν ικανοποίηση από 

το επάγγελµα, είναι περισσότερο πιθανόν να παραµείνουν στην εργασία τους και να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες (Acker, 1999, Oberlander, 1990).  

Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον συνήθως, συνδέεται µε καλή διαχείριση, υψηλή 

παραγωγικότητα και ικανοποιηµένους εργαζόµ

µατική ικανοποίηση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό δείκτη για το πώς το άτοµο 

διαχειρίζεται τις καταστάσεις, σε ένα σηµαντικό τοµέα της ζωής του. Η µη ικανοποίηση από 

την εργασία συχνά αποτελεί ένδειξη προβληµάτων στην ατοµική ή επαγγελµατική ζωή. Για ένα 

οργανισµό αντίστοιχα, είναι πολύ σηµαντικό να έχει ικανοποιηµένους συνεργάτες ώστε να 

διατηρε

2.4.α. Απόδοση στην εργασία και παραγωγικότητα    

Μια συνηθισµένη άποψη είναι ότι η ικανοποίηση από την εργασία θα πρέπει να 

συσχετίζεται µε την απόδοση στην εργασία. Σύµφωνα µε το Spector (1997), η επαγγελµατική 

ικανοποίηση των εργαζοµένων φαίνεται να είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την 
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παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε έρευνες, οι συσχετισµοί µεταξύ αυτών των 

δύο µεταβλητών είναι µέτριοι (Spector, 1997).   

Υποστηρίζεται ότι για τα περισσότερα επαγγέλµατα υπάρχουν ισχυροί συσχετισµοί 

µεταξύ της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της παραγωγικότητας (Gruen, 2004). Η 

ικανοποίηση από την εργασία συσχετίζεται επίσης, µε άλλα είδη επιθυµητής συµπεριφοράς στην 

εργασία δηλαδή, υπάρχει λιγότερη δολιοφθορά και λιγότερες κλοπές (Mangoine και Quinn, 

1975).  

Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ακόµα σαφές αν ικανοποίηση από την εργασία οδηγεί στην 

παραγωγικότητα ή εάν η παραγωγικότητα οδηγεί στην ικανοποίηση από την εργασία. Σύµφωνα µε τον 

Locke (1976), η υψηλή απόδοση µπορεί να οδηγήσει προς την ικανοποίηση από την εργασία, εάν η 

απόδοση ανταµειφθεί. Επίσης, µερικοί παράγοντες, όπως η δίκαιη κατανοµή των ανταµοιβών 

αυξάνει και την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση από την εργασία (Schermerhon  κ.ά., 1985 στο 

Argyle, 1989).  

Σύµφωνα µε τον Argyle (1989), υπάρχουν ατοµικές διαφορές που συγχέουν την εικόνα. 

Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται περισσότερο όταν είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, 

άλλοι είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους όταν βλέπουν τη ζωή από τη θετική της 

πλευρά και υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν πολύ για να ξεχάσουν τα προβλήµατά τους. 

 

2.4.β. Υγεία και ψυχική υγεία 

Σύµφωνα µε έρευνες υπάρχουν συσχετισµοί µεταξύ της υγείας και της ικανοποίησης 

από την εργασία. Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας δείκτης της µακροζωίας των 

εργαζοµένων (Sales και House, 1971). Η µη ικανοποίηση από την εργασία µπορεί να  

προκαλέσει ανησυχία και κατάθλιψη και στη συνέχεια να οδηγήσει σε σωµατικά προβλήµατα 

(French κ.ά., 1982). Και άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν συσχετισµοί µεταξύ της 

µη ικανοποίησης από την εργασία και ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων όπως, πονοκέφαλος και 

διαταραχές στο στοµάχι (Begley και Czajka, 1993, Fox, Dwyer και Ganster, 1993, Lee, Ashford 

και Bobko, 1990, O’ Driscoll και Beehr, 1994). Η δυσαρέσκεια από την εργασία συσχετίζεται 

µε καταστάσεις άγχους (Jex και Gudanowski, 1992, Spector κ.ά.,1985) και κατάθλιψης (Bluen, 

Baling και Burns, 1990, Schaubroeck κ.ά., 1992).  

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης από 

την εργασία συσχετίζεται µε υψηλά ποσοστά ανησυχίας, κατάθλιψης, ψυχοσωµατικών 

συµπτωµάτων και στεφανιαίων καρδιακών παθήσεων (Cooper και Marshall, 1976 στο Argyle 

1989). 
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Η κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους και τους επόπτες είναι µια σηµαντική  

πηγή ικανοποίησης από την εργασία και µπορεί να µειώσει την πίεση που δηµιουργείται 

στην εργασία (Αrgyle, 1989).   

 

2.4.γ. Ικανοποίηση από τη ζωή 

 Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της γενικής 

ανοποίησης από τη ζωή, αν και είναι λιγότερο σηµαντική από το γάµο και την οικογενειακή 

πολλές έρευνες για να διευκρινιστεί αν η 

ικανοπο

ή ή και το αντίθετο». Ένας άνθρωπος που είναι 

ανοποιηµένος από την εργασία του είναι περισσότερο πιθανό να είναι ικανοποιηµένος 

µφωνα µε έρευνες, υπάρχουν 

µέτριοι

 

κάποιος

ικ

ζωή (Campbell κ.ά,1976). Έχουν γίνουν 

ίηση από τη ζωή επηρεάζει την επαγγελµατική ικανοποίηση ή αν η επαγγελµατική 

ικανοποίηση είναι αυτή που επηρεάζει την ικανοποίηση από τη ζωή (Chacko, 1983, στο 

Argyle, 1989). Ο Spector (1997) αναφέρει ότι «η επαγγελµατική ικανοποίηση µπορεί να 

επηρεάσει την ικανοποίηση από τη ζω

ικ

από τη ζωή του γενικότερα (Weaver, 1978). Εντούτοις, σύ

 θετικοί συσχετισµοί µεταξύ της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της 

ικανοποίησης από τη ζωή (Judge και Watanabe, 1993, Lance κ.α., 1989, Schaubroeck κ.ά., 

1992, Weaver, 1978).   

Μια άλλη µελέτη κατέληξε στο εξής συµπέρασµα: «υποψιαζόµαστε ότι το πώς

 αξιολογεί αποτελεσµατικά τις διάφορες ανησυχίες της ζωής αφορά ουσιαστικά ένα 

φαινόµενο σε παγκόσµια κλίµακα...αντιλήψεις για το γενικό καλό» (Andrews και Withey, 

1976, στο Argyle, 1989).  

 

2.4.δ. ∆ραστηριότητες σωµατείων/ συλλόγων  

Οι ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι είναι λιγότερο πιθανό να συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

σωµατείων και συλλόγων, όπως να ψηφίσουν. Οι δραστηριότητες σωµατείων συσχετίζονται 

έντονα µε πηγές οικονοµικής ικανοποίησης όπως αµοιβή και διάφορα άλλα οφέλη 

(Schrlesheim, 1978, στο Argyle, 1989). 

 

2.4.ε. Ά

.  

νεται µε φόβο, ένταση και ανησυχία και που τις περισσότερες 

γχος- Εργασιακό Άγχος (stress- occupational stress) 

Ο άνθρωπος εξελίχθηκε έτσι, ώστε, όταν αντιµετωπίζουµε κίνδυνο ή δεχόµαστε 

επίθεση, το σώµα µας να αντιδρά µε έντονη κινητοποίηση, ώστε να παλέψει ή να τραπεί σε 

φυγή. Το άγχος, η εσωτερική κατάσταση που προκαλεί τη φυγή, είναι έµφυτη, φυσιολογική 

αντίδραση που υπαγορεύθηκε από την εξέλιξη του είδους σε όλο τον κόσµο (Spielberg, 2004)

Ας δούµε όµως τι ακριβώς είναι τι άγχος. Άγχος είναι ένα διάχυτο, δυσάρεστο, συχνά 

ασαφές συναίσθηµα που εκδηλώ
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φορές συνοδεύεται από σωµατικά συµπτώµατα (ταχυκαρδία, καρδιακή αρρυθµία, πεπτικές 

εσωτερικές διαταραχές, ξηροστοµία, ωχρότητα, τρόµος, κεφαλαλγία, κ.α.).  

Όταν µιλάµε για άγχος πρέπει να κάνουµε διάκριση ανάµεσα στο φυσιολογικό και το 

παθολογικό άγχος. Το πρώτο, το φυσιολογικό άγχος, είναι µία υγιής, φυσιολογική αντίδραση 

που συµβαίνει σε καταστάσεις ανησυχίας ή σε στιγµές πραγµατικού κινδύνου ή απειλής. Αυτό 

το άγχος είναι κάτι σαν «σινιάλο» που προειδοποιεί για έναν επερχόµενο κίνδυνο. Μέτριος 

βαθµός άγχους στην πραγµατικότητα, βελτιώνει την απόδοση του ανθρώπου σε δύσκολες 

στιγµές και αποτελεί δηµιουργικό και παράγοντα κινητοποίησης για τη ζωή.  

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, το παθολογικό άγχος συµβαίνει σε στιγµές που δεν 

υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος ή συνεχίζεται για πολύ ακόµα µετά την παρέλευση του 

παράγοντα που το προκαλεί. Το παθολογικό άγχος είναι πέρα από τη φυσιολογική αντίδραση 

του οργανισµού στην πίεση, ή στις καθηµερινές δυσκολίες που αντιµετωπίζει το άτοµο και 

ε  έντονο, πιο συχνό ή πιο επίµονο από εκείνο που γενικά θεωρείται ως φυσιολογικό.  ίναι πιο

Αυτό το παθολογικό άγχος εκφράζεται µε δύο κατηγορίες συµπτωµάτων: τα συναισθηµατικά 

και τα σωµατικά συµπτώµατα.  

Τα συναισθηµατικά ή ψυχικά συµπτώµατα του άγχους µπορεί να είναι ανησυχία, 

εκνευρισµός, δυσφορία, ταραχή, υπερένταση, στενοχώρια, αναστάτωση, αγωνία, έννοια, 

νευρικότητα ή αίσθηµα ότι κάτι κακό θα συµβεί.  

Πολλά και ποικίλα είναι όµως και τα σωµατικά συµπτώµατα του παθολογικού άγχους 

όπως ταχυπαλµίες, τρεµούλα, πονοκέφαλος, πόνος ή πλάκωµα στο στήθος, κόµπος στο λαιµό, 

δύσπνοια, φούντωµα και εξάψεις ή κρυάδες και ρίγη, κοντανάσαιµα, ναυτία και ζαλάδες, τάση 

ια λιπογ θυµία, µουδιάσµατα και µυρµηγκιάσµατα, ξηροστοµία, διάρροια ή συχνουρία.  

Τα σωµατικά συµπτώµατα του άγχους είναι αυτά που µ ς τροµάζουν συνήθως πιο 

πολύ. Νοµίζουµε ότι κινδυνεύει η σωµατική µας υγεία και ότι βρισκόµαστε 

α

σε κίνδυνο. Αυτή η 

ανησυχία προκαλεί περισσότερο άγχος και αυτό µε τη σειρά του φέρνει περισσότερα σωµατικά 

συµπτώµατα. Μπαίνουµε δηλαδή σ' ένα φαύλο κύκλο που χειροτερεύει τελικά το άγχος 

(www.mednet.gr/agogi/aghos/htm,2004). 

 Μία άλλη λέξη που η οποία συνήθως αντικαθιστά την ελληνική λέξη «άγχος» είναι και 

λέξη «στρες» η οποία σηµαίνει πίεση. Το είδος του στρες που θα περιγράψουµε παρακάτω είναι 

ο εργα

γασιακού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δρα, 

του τρό

τ σιακό ή επαγγελµατικό στρες. Όταν µιλάµε για εργασιακό στρες εννοούµε «τη 

συναισθηµατική και ψυχοσωµατική αντίδραση ενός ατόµου σε δυσµενείς και επιβλαβείς 

παραµέτρους της καθηµερινής εργασίας του, του ερ

που οργάνωσης της εργασίας του. Το στρες είναι αναµφίβολα µια κατάσταση που 

συνδέεται άµεσα µε υψηλό βαθµό δραστηριοποίησης και εργασιακής υπερφόρτωσης, καθώς και 
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µε το αίσθηµα της αδυναµίας να ανταποκριθεί κανείς στις απαιτήσεις µιας εργασιακής 

κατάστασης χ» (Χριστοφιλίδης, 2003).  

 Το εργασιακό άγχος αποτελεί διογκούµενο πρόβληµα για τη σύγχρονη κοινωνία λόγω 

των σηµαντικών επιπτώσεων που έχει στην επαγγελµατική και προσωπική ζωή του 

εργαζόµενου όσο και στην οικονοµία και τη σταθερότητα της επιχείρησης.  

  «Ο µεταβαλλόµενος κόσµος της εργασίας – και ιδιαίτερα η αύξηση της εργασιακής 

ανασφά

ω ά κ υ ι 

ας µας διαφορετικά. 

ι

οι παράγοντες: η πίεση 

ης δου

ν

οι πιεστικές προθεσµίες και ο 

εκφοβισ

νικούς λειτουργούς, οι Bradley και Sutherland 

ανακάλυψα

και του κλίµατο

 Εκτός α ατικά συµπτώµατα που αναφέραµε παραπάνω 

ότι προκαλεί

και τα εξής: τ που παρουσιάζεται µε ολοένα µεγαλύτερη 

συχνότητα, τ

και αρρυθµίες ή αρ ο . κό

λειας – έχουν καταστήσει το εργασιακό άγχος µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιµετ πίζουν σήµερα οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την ασφ λεια αι την γεία» λέε ο κ. Pat 

Cox, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ww.osha.eu.int/news/press_releases /el / 

02_07_2002/html). 

 Τα γεγονότα που προκαλούν στρες τα αντιλαµβάνεται ο καθέν

Εντούτοις, κάποιοι συγκεκρ µένοι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί από τους επιστήµονες ως 

«τυπικές πηγές στρες» (Jones & Fletcher,1999). 

Έχει διαπιστωθεί µέσω ερευνών ότι δύο είναι οι πιο στρεσογόν

τ λειάς, π.χ. η υπερβολική γραφειοκρατία, και η έλλειψη οργανωτικής υποστήριξης, π.χ. 

προβλήµατα µε τους προϊσταµένους, δυσκολίες στις σχέσεις µε τους συναδέλφους, ελλιπείς ή 

κακές διαδικασίες (Spielberg,2004). Επίσης, πολύ συχνά συµβαίνει οι εργαζόµενοι να µην 

έχουν αποσαφηνίσει σωστά το ρόλο τους. Σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο του 

Πανεπιστηµίου του Κάρντιφ, Ντέιβιντ Φοντάνα, «πολλοί εργαζόµενοι ταυτίζονται υπερβολικά 

µε την εργασία τους, έχου  εξωπραγµατικά υψηλές προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα δεν µπορούν να 

επηρεάσουν µε κανένα τρόπο τα κέντρα λήψης των αποφάσεων». (Πηγή ΑΠΕ 2004, 

www.health.in.gr/narticle.asp?arcode=260)    

Κάποιοι ακόµα στρεσογόνοι παράγοντες στην εργασία είναι η ανάπτυξη καριέρας, το 

κλίµα στην οργάνωση, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σπίτι και τη δουλειά 

(www.epsilonacademy.gr). Η ανασφάλεια της εργασίας, η έλλειψη ελέγχου στο πλαίσιο της 

εργασίας, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η µονοτονία, 

µός (www.osha.eu.int/news/press_releases/el/02_07_2002/html). 

 Συγκεκριµένα για τους κοινω

ν ότι βιώνουν στρες σαν αποτέλεσµα της οργανωτικής δοµής της υπηρεσίας τους 

ς που επικρατεί σ’ αυτήν (Storey & Billingham, 2001). 

πό τα συναισθηµατικά και σωµ

 το άγχος, ο εργαζόµενος που βιώνει εργασιακό άγχος ενδέχεται να παρουσιάσει 

ο σύνδροµο χρόνιας κόπωσης 

ο σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου και άλλες γαστρεντερικές διαταραχές, καθώς 

 άλλα κ διολ γικά προβλήµατα Παράλληλα, η πωση και η ψυχολογική 
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κατάπτωση προ  α

εργαζόµενοι να εις, στις οποίες είναι 

πολύ περισσ

εγκαταλείπει τη υ, χάνει τα κεκτηµένα του, έχει χαµηλό ηθικό και προβλήµατα που 

µεταφέροντα

εργαζόµενος απο ο ίδιος να γνωρίζει ότι 

 Το 28% των εργαζοµένων στην ΕΕ (που µεταφράζεται σε 40 εκατοµµύρια 

ζουν προβλήµατα άγχους που 

τές, κοινωνικοί λειτουργοί, παραιατρικό 

αναφέρεται η 

κατάσταση

καλούν έκπτωση του ανοσοποιητικού συστήµ τος, µε αποτέλεσµα οι 

αναρρώνουν µε πολύ βραδύτερο ρυθµό από τις λοιµώξ

ότερο ευάλωτοι η απόδοσή του µειώνεται ανεξέλεγκτα, θέλει να εγκαταλείψει ή 

θέση το

ι από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα,  Το στρες σωµατοποιείται και ο 

φεύγει την εργασία του δηλώνοντας ασθενής, χωρίς 

πράγµατι είναι (www.health.in.gr/narticle.asp?arcode=260).  

 Έρευνες που διεξήχθησαν από τον Ευρωπαικό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία το 2002 έδειξαν ότι: 

εργαζόµενους) αναφέρουν ότι αντιµετωπί

οφείλονται στην εργασία τους, 

 οι γυναίκες εµφανίζονται να υποφέρουν κάπως περισσότερο από εργασιακό 

άγχος σε σχέση µε τους άνδρες, 

 οι εργαζόµενοι που πλήττονται περισσότερο από το εργασιακό άγχος είναι 

κυρίως οι: επιχειρηµατίες, εκπαιδευτικοί, επαγγελµατίες υγείας, 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευ

προσωπικό, επαγγελµατίες (δικηγόροι, λογιστές κ. λ. π), 

 πάνω από το 50% των απουσιών από την εργασία οφείλεται στο εργασιακό 

άγχος, 

 εκτιµάται ότι το πρόβληµα κοστίζει στην ΕΕ τουλάχιστον €20 δισεκατοµµύρια 

ετησίως σε απώλεια χρόνου και κόστους περίθαλψης.  

                            (ww.osha. eu.int/news/press_releases/el/02_07_2002/html). 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα µε τα παραπάνω είχε καταλήξει και έρευνα που διεξήχθη 

από τον ∆ιεθνή Εργατικό Οργανισµό το 2000 (www.epsilonacademy. gr / show. php?=126). 

 

2.4.στ. Σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout) 

Με τoν όρo burnout, ή σύνδρoµo επαγγελµατικής εξουθένωσης, 

 εκείνη, κατά την oπoία τo άτoµo βιώνει εξάντληση, απoπρoσωπoπoίηση και 

αίσθηµα αναπoτελεσµατικότητας, ως απoτέλεσµα ψυχoπιεστικών συνθηκών στην 

επαγγελµατική τoυ ζωή. Τo σύνδρoµo εµφανίζεται συχνότερα σε άτoµα πoυ επιτελoύν 

κoινωνικό λειτoύργηµα, όπως σε ιατρoύς, νoσηλευτές, εκπαιδευτικoύς και κoινωνικoύς 

λειτoυργoύς (∆ριτσάς και Μουρτζούκου, 2005). 
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Τo σύνδρoµo burnout, ή σύνδρoµo επαγγελµατικής εξουθένωσης, απoτελεί µια 

µακρoπρόθεσµη αντίδραση στo επαγγελµατικό stress και εµφανίζεται κυρίως σε άτoµα πoυ 

ασκoύν

 γρήγoρη κατανάλωση των ενεργειακών απoθεµάτων, στoν επηρεασµό της ψυχικής 

και σω

 µόνο στη δουλειά. «Αρχίζουν κι 

αισθάνο

ς ψυχoλoγικής κατάστασης και 

των έντ

γ

 κoινωνικό λειτoύργηµα (Gabassi  κ.α., 2002). 

 Έχει περιγραφεί ως ένα τρισδιάστατo σύνδρoµo: εξάντληση, απoπρoσωπoπoίηση και 

αίσθηµα αναπoτελεσµατικότητας απoτελoύν τις συνιστώσες τoυ. Η συναισθηµατική και 

ψυχoλoγική επιβάρυνση πoυ χαρακτηρίζει τα επαγγέλµατα πoυ πρoσβάλλoνται συχνότερα από 

τo σύνδρoµo -ιατρoί, νoσηλευτές, εκπαιδευτικoί (Friedman, 2000), κoινωνικoί λειτoυργoί- 

oδηγεί στη

µατικής υγείας και, τελικά, στην εξάντληση (Maslach, κ.α., 2001). Τo αίσθηµα 

αναπoτελεσµατικότητας oφείλεται στη µείωση των επαγγελµατικών επιδόσεων και 

αντικατoπτρίζει τη χαµηλή αυτoεκτίµηση τoυ πάσχoντoς (Shanafelt κ.α., 2002). 

Η αίσθηση της αποτυχίας δεν περιορίζεται πλέον

νται βαθύτατα ανίκανοι» εξηγεί ο Pierce Johnson Howard. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 

δεν υπάρχει κοινωνική αξία σε αυτό που κάνουν». Η απoπρoσωπoπoίηση, η τρίτη συνιστώσα 

τoυ συνδρόµoυ, απoτελεί έναν τρόπo έκφρασης της επιβαρυµένη

oνων συναισθηµάτων πoυ δεν εκδηλώνoνται και εκφράζεται µε συναισθηµατική 

απoµάκρυνση, αδιαφoρία, πρoσβλητική συµπεριφoρά και κυνισµό πρoς τoυς ανθρώπoυς αλλά 

και πρoς την εργασία (Gorman, 1993). «Το burnout, στη χειρότερή του µορφή, αντιπροσωπεύει 

τη διάβρωση της αξιοπρέπειας, του πνεύµατος και της θέλησης» αποκαλύπτει ο Michael P. 

Leiter. 

Τα αίτια τoυ συνδρόµoυ, σε γενικές γραµµές, εστιάζoνται στη σχέση τoυ ατόµoυ µε την 

εργασία τoυ και τη χρόνια επίδραση συναισθηµατικών και διαπρoσωπικών στρεσoγόνων 

παραγόντων στo χώρo της εργασίας. Η αιτιoπαθoγένεια τoυ συνδρόµoυ είναι πoλυδιάστατη, 

ενώ έρευνες των τελευταίων 25 ετών έχoυν απoδείξει την επίδραση ψυχoλoγικών, κoινωνικών, 

µoρφωτικών και oικoνoµικών παραγόντων στη διαµόρφωσή τoυ (∆ριτσάς και Μουρτζούκου, 

2005). 

Όσον αφορά στους κοινωνικούς λειτουργούς, το burnout δεν δηµιουργείται από την 

συµµετοχή στα συναισθηµατικά προβλήµατα των πελατών, όπως υποστηρίζεται συχνά, αλλά 

µάλλον το αντίθετο συµβαίνει. Το burnout δηµιουρ είται από την έλλειψη τέτοιων στενών και 

αληθινών σχέσεων µε τους πελάτες (Moren S.,1994).  

Η δυσαναλoγία µεταξύ της συνεισφoράς τoυ ατόµoυ στην εργασία τoυ και της 

ανταµoιβής τoυ -oικoνoµική, ηθική, πρooπτικές ανόδoυ στην επαγγελµατική κλίµακα- έχει 

συσχετισθεί θετικά µε τo εργασιακό stress (Bakker κ.α., 2000). 

Έχει, επίσης, απoδειχθεί ότι άτoµα µε αυξηµένη ανάγκη για άσκηση ελέγχoυ στην 

εργασία τoυς, πoυ εκφράζεται ως ανάγκη για επιβεβαίωση, ανταγωνιστικότητα, ευερεθιστότητα 
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και ανικανότητα απόσυρσης από τις επαγγελµατικές τoυς υπoχρεώσεις, έχoυν περισσότερες 

πιθανότητες να εκδηλώσoυν συµπτώµατα burnout (Lavanco, 1997). Oρισµένoι ψυχίατρoι 

θεωρoύν τo σύνδρoµo µια κλινική µoρφή κατάθλιψης, ενώ υπάρχoυν έρευνες πoυ 

υπoστηρίζoυν τη συσχέτιση µεταξύ των δύo oντoτήτων, µε τη διαφoρά ότι τo σύνδρoµo 

burnout επηρεάζει µόνo την επαγγελµατική ζωή (Iacovides κ.α.,1999). Άλλες έρευνες 

εντoπίζo

 ιδιωτικό τοµέα, ενώ από την άποψη 

 βλαβών στα οποία ενδέχεται να οδηγήσει, τον µεγαλύτερο κίνδυνο 

ντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι µε βάρδιες (ΓΣΕΕ, 2004). Επιβαρυντικoύς παράγoντες 

πoτελoύν η µειωµένη κoινωνική αναγνώριση της εργασίας, oι χαµηλές oικoνoµικές απoλαβές, 

 αυξηµένoς φόρτoς εργασίας και oι ώρες εβδoµαδιαίας εργασίας, η έλλειψη υπoστήριξης από 

υναδέλφoυς και ανωτέρoυς (∆ριτσάς, και Μουρτζούκου, 2005).  

Τo σύνδρoµo burnout έχει περιγραφεί ως µια κατάσταση κόπωσης και απoγoήτευσης 

 σχέση, πoυ απέτυχε 

α παράγει τα αναµενόµενα απoτελέσµατα. Oι δυσµενείς επιδράσεις τoυ συνδρόµoυ πρέπει να 

πoτελέ

 α

ίηση. Έγινε εκτενής αναφορά στην έννοια της επαγγελµατικής 

ανοποίησης, στους τρόπους µέτρησής της, στους πιθανούς παράγοντες καθώς και στα 

ή στην 

ανοποίηση ενός ανθρώπου από την εργασία του, πολύτιµος οδηγός ήταν οι βιβλιογραφικές 

ηγές π

 

υν µεγαλύτερη επίπτωση τoυ συνδρόµoυ σε νεαρότερες ηλικίες, γεγoνός πoυ 

απoδίδεται στη συνειδητoπoίηση από τoυς νέoυς ότι υπάρχει σηµαντική διαφoρά ανάµεσα στις 

πρoσδoκίες για ιδεώδη επαγγελµατική απόδoση και την πoλύ λιγότερo ικανoπoιητική 

πραγµατικότητα (∆ριτσάς και Μουρτζούκου, 2005). 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες, το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

πλήττει εξίσου τους εργαζόµενους στον δηµόσιο και τον

των σωµατικών

α

α

o

σ

πoυ πρoκαλείται από την αφoσίωση σε ένα σκoπό, έναν τρόπo ζωής ή µια

ν

α σoυν έρεισµα για τo σχεδιασµό παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση και, κυρίως, την 

πρόληψή τoυ.  ∆υστυχώς, στην Ελλάδα, δεν έχει ακόµα ναγνωρισθεί ως νόσος. Παρόλα 

αυτά, πανεπιστηµιακές ψυχιατρικές κλινικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ετοιµάζουν 

παρεµβάσεις για την αντιµετώπισή του (www.greekforum.de/forum/archive/index.php,2005).  

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε σε καίρια θέµατα που σχετίζονται µε την 

επαγγελµατική ικανοπο

ικ

πιθανά αποτελέσµατά της. Για την αναφορά µας σ’ αυτό το σηµαντικό θέµα, δηλαδ

ικ

π ολλών αξιόλογων θεωρητικών και ερευνητών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

 Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των 

κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στόχο έχει να παρουσιάσει την σηµερινή 

πραγµατικότητα της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Επίσης, αναλύεται και ο ρόλος του 

κοινωνικού λειτουργού στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών προκειµένου να κατανοήσουµε τις 

βασικές αρχές άσκησης της κοινωνικής εργασίας και να αναγνωρίσουµε τις αρµοδιότητες του 

κοινωνικού λειτουργού. 

 

3 γάνωση και λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα  

 

 Το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα αποτελεί ένα σύστηµα κεντρικά 

κατευθυνόµενο που αφορά στην παροχή επιδοµάτων και παροχές σε είδος προς τις 

ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού, όπως επίσης  και προσωπικές κοινωνικές 

υπηρεσίες που κατά βάση παρέχονται από κοινωνικούς λειτουργούς. 

Το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί ένα από τα τρία στοιχεία του εθνικού µας 

συστήµατος, το οποίο αποτελείται επίσης από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και το 

σύστηµα προστασίας της υγείας. (Αµίτσης, 2001)  

.1. Ορ

αδυνατούν να τα επιλύσουν χωρίς 

παγγελ

γορίες υπηρεσιών που αναφέραµε, µπορεί να γίνει 

ιο σαφής και κατανοητή αν λάβουµε υπόψη το σκοπό προσέγγισης της υπηρεσίας από το 

εση µε την άλλη. Στην πρώτη κατηγορία 

πηρεσιών, ο χρήστης θα επισκεφθεί την υπηρεσία µε σκοπό να εκφράσει κάποιο αίτηµά του, 

ρεσίας θα γίνει µόνο στην 

 Οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση κοινωνικών 

αναγκών και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις πρωτογενείς υπηρεσίες και τις δευτερογενείς. 

Οι πρωτογενείς, είναι εκείνες που ασχολούνται µόνο µε κάποιες οµάδες του πληθυσµού οι 

οποίες αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα και 

ε µατική υποστήριξη και οι οποίες είναι οι συνήθεις χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Οι δευτερογενείς οργανώσεις αποτελούν τµήµατα άλλων οργανώσεων, των οποίων οι σκοποί 

λειτουργίας είναι διαφορετικοί από αυτούς που αναφέραµε παραπάνω, και χειρίζονται τα 

προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται στα άτοµα και σχετίζονται µε τη λειτουργία της 

οργάνωσης αυτής.(Παπαφλέσσα, 1985-86). 

 Η διαφορά ανάµεσα στις δύο κατη

π

χρήστη της µίας κατηγορίας υπηρεσιών σε αντίθ

υ

το οποίο θα αφορά κάποιο πιθανό κοινωνικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει. Αντίθετα, στην 

δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών, το αίτηµά του θα αφορά τις εκάστοτε παρεχόµενες υπηρεσίες 

π.χ. της νοσοκοµειακής περίθαλψης, και η χρήση της κοινωνικής υπη
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π ση που κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο, θα προκύψει κάποιο αίτηµα σχετικό 

µε τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αυτής. 

 Ο κύριος φορέας για την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής 

πρόνοιας, είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Στο έργο αυτό, σηµαντικό ρόλο παίζουν 

και άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εργασίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδίας και Θρησκευµάτων, κ. α.   

 Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, 

γίνονται προσπάθειες στο να υιοθετήσει ένα αποκεντρωµένο

ερίπτω

 µοντέλο το οποίο θα αποτελείται 

πό κεν διοίκηση. Ακόµα, 

γίνεται δου διοίκησης και να 

µεταφε

την τοπική οίκηση.(Αµίτσης, 2001). 

 

3.2. Οι

 

 

παραγωγή κών 

υπηρεσιών µε την ευρύτερη έννοια του όρου»(Σταθόπουλος, 1999). 

 

ς σ

µατοδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Λιγότερες είναι οι υπηρεσίες που εντάσσονται 

στον ι

υπάρχο υπης φροντίδας όπως η γειτονιά, οι 

φίλοι, τ

 

ας. 

νικής ευθύνης και λειτουργικότητας των πολιτών  

ίσεων και κοινωνικών παρεµβάσεων µε σκοπό την 

ς πολίτες 

ρµόδιους φορείς για θεσµοθέτηση µέτρων προκειµένου 

 για τους πολίτες.  

α τρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νοµαρχιακή και τοπική αυτο

 προσπάθεια στο να οριστούν οι αρµοδιότητες κάθε επιπέ

ρθούν προνοιακές αρµοδιότητες από την κεντρική διοίκηση προς την νοµαρχιακή και 

 αυτοδι

 κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα  

«Στην εποχή µας, αναγνωρίζεται ότι ένα µίγµα προνοιακών φορέων συµβάλλει στην 

και διανοµή κοινωνικών υπηρεσιών σε χρήµα, είδος και παροχή συµβουλευτι

Οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, είναι, κυρίως, επιφορτισµένες µε το έργο της 

παροχή  στους πολίτες όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι οργανώ εις αυτές, ανήκουν στην 

πλειοψηφία τους, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αποτελούν, δηλαδή, νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτέυονται όµως και χρηµατοδοτούνται ή 

συγχρη

διωτικό κερδοσκοπικό τοµέα, τον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα, όπως επίσης, 

υν και υπηρεσίες που παρέχονται από τα δίκτυα άτ

ο οικογενειακό και ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον.  

Στόχοι των κοινωνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Pascal είναι οι : 

 Προστασία ατόµων µε διάφορες µορφές ανικανότητ

 Προβολή του έργου, της σηµασίας και της χρησιµότητας της υπηρεσίας προς το 

κοινό 

 Ανάπτυξη της κοινω

 Προώθηση νοµοθετικών ρυθµ

παροχή ίσων ευκαιριών προς του

 Άσκηση πίεσης προς τους α

να επιτυγχάνεται η στοιχειώδης οικονοµική επάρκεια
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ε βάση τον 

κοπό δράσης τους και τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό. Οι κατηγορίες που έχουµε 

ρησιµο

υχικής Υγείας και Υγιεινής, Ψυχιατρικές 

δ

ε ροκοµεία, κ.α. 

ζ

θ

 
 
3.3 

 
 

αναζητο υπηρετούµενος αντιµετωπίζει, 

και

κάποια 

εργασία ατα αυτά 

αφο ς ν

Αυτά, µ ούν στα παρακάτω: 

πληθυσµιακές 

ίες λειτουργούν µε το 

 ώ  

Οι κοινωνικές υπηρεσίες, µπορούν να χωριστούν σε ευρύτερες κατηγορίες µ

σ

χ ποιήσει στην παρούσα µελέτη έχουν οριστεί µε βάση τα παραπάνω και το είδος των 

οργανώσεων που θα χρησιµοποιήσουµε σαν δείγµα στην έρευνά µας. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι: 

α)Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίες αφορούν τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις 

Πρόνοιας  και αποτελούν υποχρέωση του κράτους, 

β)Υπηρεσίες  Υγείας, όπως νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κ.λ.π 

γ)Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπως Κέντρα Ψ

Κλινικές, Ξενώνες Ψυχιατρικής αποκατάστασης, κ.λ.π. 

)Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων, π.χ. Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων, Π.Ι.Κ.Π.Α,  

)Υπηρεσίες Προστασίας Ηλικιωµένων, Κ.Α.Π.Η, Γη

στ)Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α 

)Υπηρεσίες Κατ’ οίκον βοήθειας 

η)Υπηρεσίες Εξαρτηµένων Ατόµων 

)Σωφρωνιστικά Καταστήµατα 

ι)Υπηρεσίες Προώθησης στην αγορά εργασίας. 

Προβλήµατα στο χώρο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού στην Ελλάδα 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται, καθηµερινά πρέπει  να 

ύν και να βρίσκουν λύσεις στα προβλήµατα που κάθε εξ

 τα οποία αναστέλλουν παροδικά ή χρόνια την λειτουργικότητά του. Υπάρχουν όµως και 

άλλα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο κοινωνικός λειτουργός στο χώρο 

ς του, και τα οποία τις περισσότερες φορές είναι ανυπέρβλητα. Τα προβλήµ

ρούν κυρίω  τη δοµή, τη  οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε οργάνωσης. 

πορούν να συνοψιστ

 Οι στόχοι και οι σκοποί των οργανώσεων αυτών θέτονται συνήθως από 

οµάδες οι οποίες συνήθως δεν έχουν καµία σχέση µε τους χρήστες των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι οργανώσεις (Παπαφλέσσα, 1985-86).  

 Η γραφειοκρατική οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών οι οπο

συγκεντρωτικό µοντέλο (Καλλινικάκη, 1998). 

Η στελέχωση της πλειοψηφίας των κοινωνικ ν υπηρεσιών και οργανώσεων από µη 

ειδικευµένο προσωπικό (Καλλινικάκη, 1998). 
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 Η έλλειψη του απαραίτητου αριθµού κοινωνικών λειτουργών στις κοινωνικές 

υπηρεσίες (Καλλινικάκη, 1998).  

 Η κατεύθυνση και το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην κοινωνική 

εργασία (Καλλινικάκη, 1998). 

 Η άνιση χωροταξική κατανοµή των κοινωνικών υπηρεσιών ανάµεσα στα µεγάλα 

προσφέρουν αυτά που θα µπορούσαν. 

φηµιζόταν, πιθανόν µετά να 

 καταγραφή των εµπειριών και προτάσεων των κοινωνικών λειτουργών 

 ξη της κοινωνικής έρευνας (Καλλινικάκη, 1998). 

α π ι χ

 και όχι προοληπτικό (Σταθόπουλος,1999). 

 στις διάφορες υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να 

ρείται ανεπάρκεια σε άλλους τοµείς (Σταθόπουλος,1999).  

 συγκεκριµένα προνοιακά προγράµµατα (Καλλινικάκη, 1998). 

λ

 ο φτώχειας στην χώρα µας (Καλλινικάκη, 1998). 

 σ ελ µ Κ ι

 )

 , 1998).  

 Η προκατάληψη και η έλλειψη εµπιστοσύνης προς τους επαγγελµατίες (Καλλινικάκη, 

1998).  

 Η έλλειψη αξιολόγησης των προγραµµάτων και του έργου του κοινωνικού λειτουργού 

(Καλλινικάκη, 1998).  

 Η διστακτικότητα για τις προτάσεις εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων. 

(Καλλινικάκη,1998).  

 Οι κοινωνικοί λειτουργοί, επίσης, δεν συµµετέχουν  στον σχεδιασµό των προνοιακών 

προγραµµάτων (Καλλινικάκη, 1998). 

αστικά κέντρα και την περιφέρεια (Καλλινικάκη, 1998). 

 Οι κοινωνικές οργανώσεις πολλές φορές δεν 

Αυτό συµβαίνει επειδή γνωρίζουν ότι αν το έργο της δια

µην µπορούσε να επαρκέσει στην αυξηµένη ζήτηση (Παπαφλέσσα,1985-86).  

Η µη 

(Καλλινικάκη, 1998). 

Η περιορισµένη ανάπτυ

 Σε ντίθεση µε τις υ όλο πες ώρες, τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες στην Ελλάδα, 

έχουν συνήθως, ρόλο θεραπευτικό

 Η ασυνέχεια στις παρεχόµενες υπηρεσίες (Καλλινικάκη, 1998).  

Μη ορθός καταµερισµός εργασίας 

σπαταλάται το ανθρώπινο δυναµικό που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες και να 

παρατη

 Η επικάλυψη των παρεχόµενων υπηρεσιών προς µία συγκεκριµένη πληθυσµιακή 

οµάδα, ή µε κάποια

 Οι δυσκολίες στη συνεργασία και τον συντονισµό των κοινωνικών υπηρεσιών και 

προγραµµάτων λόγω έ λειψης διασύνδεσης (Καλλινικάκη, 1998).  

Το µη προσδιορισµένο επίπεδ

 Τα υπάρχοντα κενά την ληνική νο οθεσία ( αλλ νικάκη, 1998). 

Οι ελλείψεις εξοπλισµού (Καλλινικάκη, 1998 . 

Οι ελλείψεις απαιτούµενων πόρων (Καλλινικάκη
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 Η απουσία επιστηµονικής εποπτείας στους κοινωνικούς λειτουργούς από την υπηρεσία 

τους.  

 Η ανύπαρκτη αξιολόγηση όσον αφορά το έργο και την αποτελεσµατικότητα της 

υπηρεσίας.  

 Η έλλειψη διεπιστηµονικής συνεργασίας, η οποία θα µπορούσε να διευκολύνει στην 

αποτελεσµατικότερη προσέγγιση του εξυπηρετούµενου από το επιστηµονικό 

προσωπικό της επιχείρησης. 

 Ο «διαµελισµός του πελάτη». Συχνά, οι πολυπροβληµατικές οικογένειες 

παραπέµπονται σε διάφορες υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 

πολύπλευρες ανάγκες της (Σταθόπουλος,1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

4 οδ λογία έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσουµε το επίπεδο της ικανοποίησης των 

κοινωνικών λειτουργών από την εργασία τους. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό 

Ηρακλείου και συγκεκριµένα σε υπηρεσίες και προγράµµατα που εργάζονται κοινωνικοί 

λειτουργοί. 

.1.Μεθ ο

 

 α

 να ωφεληθούµε από τυχόν 

ις των ερωτηθέντων. Το δείγµα αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς του Τµήµατος 

Κοινωνι

υ τελικού ερωτηµατολογίου η λέξη 

«αξιολο

 θεωρήσαµε σκόπιµο να τις 

. α τ

Στην έρευνα συµµετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε διάφορα πεδία 

εργασίας προκειµένου να είναι δυνατή η παρατήρηση σηµαντικών διαφορών στα 

αποτελέσµατα. Η έρευνα διήρκεσε ένα µήνα (15/09/2004 – 15/10/2004). Χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο, του οποίου η πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν κλειστού τύπου. Το δείγµα 

µας ήταν 102 κοινωνικοί λειτουργοί και το ποσοστό των απαντηµένων ερωτηµατολογίων 

έφτασε στο 100%. 

 

4.2.Πιλοτική έρευνα  

Πριν την κυρίως έρευνα θεωρήσ µε σηµαντικό να πραγµατοποιήσουµε µία προέρευνα 

για να εντοπίσουµε τυχόν ασάφειες του ερωτηµατολογίου καθώς και

παρατηρήσε

κής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕ.Ι. Κρήτης. Η 

επιλογή αυτή έγινε καθώς οι εκπαιδευτικοί ήταν πιο οικείοι σε εµάς.   

 Η προέρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2004 µέσω αποστολής 

ηλεκτρονικού µηνύµατος στο δείγµα. Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε δέκα εκπαιδευτικούς 

αλλά δεν απαντήθηκαν παρά µόνο από έναν. Κατόπιν προσεγγίσαµε προσωπικά κάποιους απ’ 

αυτούς, οι οποίοι και µας ανέφεραν τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους. Οι παρατηρήσεις 

αυτές ήταν σηµαντικές για την τελική µορφή του ερωτηµατολογίου.  

Η πρώτη παρατήρηση ήταν ότι το ερωτηµατολόγιο δεν απευθυνόταν άµεσα σε 

εκπαιδευτικούς αλλά σε κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονταν σε τοµείς εκτός απ’ αυτόν 

της εκπαίδευσης. Επίσης, στην ερώτηση «13» το

γείστε» αντικατέστησε τη λέξη «ιεραρχείστε» καθώς θεωρήθηκε λανθασµένη και αυτό 

καθιστούσε δύσκολη την απάντησή της. Επιπρόσθετα, το µέγεθος του ερωτηµατολογίου 

φάνηκε να είναι αρκετά µεγάλο, γεγονός που θα δυσκόλευε την επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων. Έτσι, επιχειρήσαµε να κάνουµε µερικές συµπτύξεις αλλά επειδή, η 

πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν αρκετά σηµαντικές, δε

αφαιρέσουµε Έπειτα, προχωρήσ µε στην διαµόρφωση και εκτύπωση του ελικού 

ερωτηµατολογίου προκειµένου να ξεκινήσει η φάση της έρευνας.     
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4.3.∆είγµα 

Κατά την πραγµατοποίηση της εργαστηριακής µας άσκησης στα διάφορα πλαίσια που 

είχαµε τοποθετηθεί, φάνηκε ότι το επίπεδο της ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από 

το επάγγελµά τους διαφέρει. Αυτό που µας οδήγησε στην επιλογή του πληθυσµού της 

παρούσας έρευνας ήταν ο προβληµατισµός σχετικά µε το επίπεδο της ικανοποίησης των 

κοινωνικών λειτουργών από την άσκηση του επαγγέλµατός τους και το προσωπικό µας 

ενδιαφέ

ονή µας 

όγω τω

λειτουργούς του Νοµού Ηρακλείου. 

 

υρα καθώς αρκετοί από τους 

κοινωνι  λειτουργούς είτε είχαν αλλάξει πλαίσια εργασίας είτε δεν ήταν εν ενεργεία 

λειτουργοί. Επίσης, σε κάποιες υπηρεσίες βρέθηκαν κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

µένοι στο Σ.Κ.Λ.Ε. Κρήτης, δεν ήταν εγγεγραµµένοι ως εν ενεργεία 

οινωνικοί λειτουργοί. Τέλος, στην έρευνα συµµετείχα  οποίοι δεν 

ρι την ηµέρα που µα  το αρχείο, δηλαδή τον Ιούνιο 

λες τις υπηρεσίες και προγ ατα του  Ηρακλεί  για τα 

.Λ Κρήτης, είτε έσω άλλω τρόπων 

 ∆ηµοτικές ρήσεις. 

νωνικοί λειτουργοί που ερ ται σε κοινωνικές 

µµατα στο Νοµό Ηρακλείου. Τα µατολόγια ήταν ανώνυµα και 

οφασίζαµε µε τους υς για τη οµηνία παραλαβής 

µα, µ ικά ερωτη λόγια απαντήθηκαν 

αν απ’ τους ίδιους ταχυδροµικώς λόγ ης χιλιο ετρικής 

των ερω ατολογίων είχαµε διευκρινίσεις 

τώµενους.      

ρον λόγω του αντικειµένου των σπουδών µας. Το δείγµα της έρευνάς µας ήταν οι εν 

ενεργεία κοινωνικοί λειτουργοί του Νοµού Ηρακλείου. Επιλέξαµε το δείγµα αυτό λόγω της 

εύκολης πρόσβασής µας στην περιοχή αυτή. Σ’ αυτό συντέλεσε η προσωρινή παραµ

λ ν σπουδών µας. Επίσης, το δείγµα αυτό ήταν αντιπροσωπευτικό αφού το Ηράκλειο 

αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. 

Θεωρήσαµε ότι το δείγµα θα ταυτιζόταν µε τους εγγεγραµµένους κοινωνικούς 

λειτουργούς στο Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.). Μετά από έγκριση του προέδρου του Περιφερειακού Τµήµατος του 

Σ.Κ.Λ.Ε. Κρήτης για την πρόσβασή µας στο αρχείο των µελών του συλλόγου, επιλέξαµε τους 

εν ενεργεία κοινωνικούς 

Στη συνέχεια, αρχίσαµε να προσεγγίζουµε τις διάφορες υπηρεσίες. Όµως, 

διαπιστώσαµε ότι τα περισσότερα στοιχεία δεν ήταν έγκ

κούς

κοινωνικοί 

οποίοι ενώ ήταν εγγεγραµ

κ ν κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

ήταν µέλη του Σ.Κ.Λ.Ε. Κρήτης µέχ ς δόθηκε

του 2004. 

Απευθυνθήκαµε σε ό ράµµ Νοµού ου

οποία λάβαµε γνώση είτε µέσω του αρχείου του Σ.Κ

όπως η επικοινωνία µε κοινωνικούς λειτουργούς, ∆ήµους

.Ε. 

 και

 µ

 Επιχει

ν 

 Το δείγµα µας ήταν 102 κοι γάζον

υπηρεσίες και προγρά  ερωτη

δόθηκαν στον καθένα προσωπικά. Απ  ίδιο ν ηµερ

τους, η οποία γινόταν από τις γράφουσες. Ακό ερ µατο

ενώπιόν µας ενώ πέντε στάλθηκ ω µεγάλ µ

απόστασης. Κατά την παράδοση και παραλαβή τηµ  παρ

στους ερω
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Οι  κατηγορίες των υπηρεσιών, καθώς επίσης και ο αριθµός των ερωτηθέντων που 

ργάζονται σε αυτές, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:   

Πίνακα

 

 

 

νας 

 της έρευνας (βλ. Παράρτηµα Ι) αποτελείται από 28 ερωτήσεις. Στο 

µατολόγιο που χρησιµοποίησε  

ientation and 

b satisfaction in public social services in Crete” που εκδόθηκε στο Universitet Umea της 

εις που χρησιµοποιήσαµε έπειτα από τη συγκατάθεση της κυρίας 

απαδά ις.  

ε

 

ς Ι. 

Κατηγορίες Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ερωτηµατολόγια έρευ

 

4.4.Ερευνητικά εργαλεία    

Το ερωτηµατολόγιο

ερωτηµατολόγιο εµπεριέχονται κάποιες ερωτήσεις από το ερωτη

η κ.Παπαδάκη στη µεταπτυχιακή της έρευνα, µε θέµα: “Social workers’ work or

jo

Σουηδίας το 2000. Οι ερωτήσ

Π κη, υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο είτε αυτούσιες είτε µε κάποιες τροποποιήσε

Στο ερευνητικό µέρος αυτής της µελέτης χρησιµοποιήθηκε η σφαιρική προσέγγιση και η 

προσέγγιση πτυχών προκειµένου να έχουµε µια πλήρη εικόνα της επαγγελµατικής ικανοποίησης 

των κοινωνικών λειτουργών.  

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µπορούν να ενταχθούν σε έξι θεµατικές ενότητες: 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 6 5,9 

Υπηρεσίες Υγείας 20 19,6 

Υπηρεσίες ψυχικής Υγείας 4 3,9 

Υπηρεσίες Υποστήριξης και Προστασίας Ανηλίκων 11 10,8 

Υπηρεσίες Προστασίας Ηλικιωµένων 18 17,6 

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α. 2 2,0 

Υπηρεσίες "Κατ' οίκον Βοήθειας" 30 29,4 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων 4 3,9 

Σωφρονιστικά Καταστήµατα 1 1,0 

Υπηρεσίες Προώθησης στη Αγορά Εργασίας 6 5,9 

Σύνολο 102 100,0 
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Θεµατική Ενότητα Ι: Προσωπικά στοιχεία όπως ηλικία, φύλο, ικογενειακή κατάσταση, 

σπουδές.  

ο

εµατική Ενότητα IΙ: Επαγγελµατική αποκατάσταση όπως χρόνια ανεργίας, χρόνια άσκησης 

γασία.  

εµατι

α IV: Αξιολόγηση από τους κοινωνικούς λειτουργούς της ικανοποίησής τους 

πό την εργασία και την οργάνωση και της ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων από τις 

αρεχόµενες υπηρεσίες.     

εµατική Ενότητα V: Ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

εµατική Ενότητα VI: Προτάσεις και αλλαγές σχετικά µε τους τοµείς εργασίας  

.5.Ερευνητικές υποθέσεις 

η έρευνα ήταν οι ακόλουθες: 

) Το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελµά τους οδηγεί 

ροχή υπηρεσιών. Περιµέναµε ότι όσο περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι οι 

κοινωνι

οποίησης συντελούν στην ικανοποίηση των 

κοινωνι

 

 

 

 

Θ

επαγγέλµατος, παρούσα ερ

Θ κή Ενότητα IΙΙ: Χαρακτηριστικά (της λειτουργίας) της οργάνωσης όπως αριθµός 

κοινωνικών λειτουργών και η επάρκειά τους , ύπαρξη διεπιστηµονικής οµάδας, ύπαρξη 

επαγγελµατικής εποπτείας. 

Θεµατική Ενότητ

α

π

Θ

Θ

 

4

 Οι ερευνητικές υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε 

α

στην καλύτερη πα

κοί λειτουργοί από τη εργασία τους τόσο η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν θα 

είναι καλύτερη.    

β) Παράγοντες όπως η µονιµότητα, ο µισθός, το πεδίο εργασίας, η δυνατότητα προαγωγής κλπ. 

συντελούν στην ικανοποίηση του κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελµά τους. Περιµέναµε 

ότι οι προαναφερθέντες παράγοντες ικαν

κών λειτουργών από την εργασία τους.    

 

4.6.Στατιστική ανάλυση 

 Η στατιστική ανάλυση έγινε µέσω του προγράµµατος SPSS 12. Χρησιµοποιήσαµε το x² 

για να γίνει ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων και εφαρµόσαµε έλεγχο συσχέτισης Spearman 

για διαβαθµιζόµενα δεδοµένα. Τέλος, έγινε ερµηνεία των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 
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ΚΕΦΑ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι γυναίκες (90,2%) και ανήκουν στην ηλικιακή 

οµάδα των "23 έως 45" ετών (86,7%). Επίσης, εφτά στους δέκα είναι έγγαµοι, ενώ σχεδόν δύο 

στους δέκα είναι άγαµοι (διαζευγµένοι και χήροι είναι µόλις 7%). Έτσι θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε "αναµενόµενο" το γεγονός ότι 76,5% του δείγµατος έχει παιδιά (80,5% έχουν 

ένα ή δύο παιδιά και 19,5% τρία ή τέσσερα). 

Όσον αφορά στις σπουδές και την επαγγελµατική αποκατάσταση των ερωτηθέντων, το 

74% έχουν µονάχα το πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, το 6% έχουν και ένα µεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, το 18% έχουν ένα ακόµη Πανεπιστηµιακό πτυχίο σε ανθρωπιστικά ή σχετικά µε την 

υγεία επαγγέλµατα και, τέλος, τρία άτοµα έχουν δύο επιπλέον τίτλους σπουδών. Το µεγαλύτερο 

µέρος του δείγµατος (61%) έµειναν άνεργοι για κάποιο χρονικό διάστηµα, από τους οποίους, 

27% για

ας εάν η υπηρεσία όπου εργάζονται ήταν στις αρχικές τους προτιµήσεις η 

απάντησ

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων δε συνεργάζονται µε άλλους κοινωνικούς λειτουργούς 

στην υπηρεσία τους (55%), το 17% συνεργάζεται µε 1 έως 4 κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ το 

28% µε 5 και πάνω (ποσοστό που προέρχεται κυρίως από τα νοσοκοµεία). ∆εν είναι λοιπόν 

περίεργο το γεγονός ότι 58 από τους ερωτηθέντες δε θεωρούν τον αριθµό των κοινωνικών 

λειτουργών επαρκή. 

ΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1.Συχνότητες  

 λιγότερο από ένα χρόνο, 21% για 2 έως 3 χρόνια, 26% για 4 έως 6 χρόνια και 26% για 

πλέον των επτά ετών. Οι παρακάτω πίνακες 1 και 2, παρουσιάζουν τα χρόνια άσκησης του 

επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού και τα χρόνια εργασίας στην υπηρεσία όπου τους 

συναντήσαµε, αντίστοιχα. 

Σε ερώτησή µ

η ήταν θετική σε πολύ µεγάλο βαθµό (85,1%), ενώ όσοι βρέθηκαν στην υπηρεσία αυτή 

χωρίς να το έχουν επιλέξει, επικαλούνται κυρίως οικονοµικούς λόγους. 

  

Πίνακας 2. 
Πίνακας 1.  

 Συχνότητα Ποσοστό % 
Λιγότερο από 1 5 

 Συχνότητα Ποσο τό % σ
Λιγότερο από 1 2 2,0 

4,9 

1 
1 έως 2 19 18,6 

έως 2 13 12,7 
3 έως 5 19 18,6 
6 έως 10 20 19,6 
11 έως 20 35 34,3 

3 έως 5 25 24,5 
6 έως 10 14 13,7 
11 έως 15 11 10,8 

21 και άνω
16 έως 20 21 20,6 

 13 12,7 
21 και άνω 7 6,9 
Σύνολο 102 100,0 
 

Σύνολο 100,0  102 
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Στις περισσότερες υπηρεσίες λειτουργεί διεπιστηµονική οµάδα (52,5%), η οποία 

συναντιέται συστηµατικά σε ποσοστό 63%, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε ποσοστό (17,6%) ή 

τα µέλη της συνεργάζονται περιστασιακά (17,6%). 

Η ανάγκη για επαγγελµατική εποπτεία είναι έντονη καθώς το 40,2% την χρειάζονται 

πολλές ή πάρα πολλές φορές, το 30,4% αρκετές ενώ το 29,4% σπάνια ή λίγες φορές. Τέσσερις 

στις πέντε υπηρεσίες παρόλα αυτά δεν παρέχουν επαγγελµατική εποπτεία. Από τους 

κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εποπτεία µονάχα ένας  θεωρεί ότι αυτή δε συµβάλει στην 

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση, ενώ από αυτούς που δεν έχουν µόλις 16,5% θεωρούν ότι 

δεν θα βελτίωνε την εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας. 

Το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζει τους τοµείς στους οποίους θα επιθυµούσαν 

βελτίωση οι ερωτώµενοι: 

Γράφηµα 1. Τοµείς Βελτίωσης 

0.00%
         Τοµείς Βελτίωσης

10.00%
20.00%

0%30.0
40.00%
50.00%
60.00%
70.00% Πρόληψη

Συµβουλευτικό έργο

Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα

Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες

Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα

Συνεργασία µε φορείς

∆ιεκδίκηση πόρων

∆ιεπιστηµονική συνεργασία

Παρακολούθηση σεµιναρίων, συνεδρίων

Κοινωνική έρευνα

 

 

Σε ανοικτή ερώτησή µας «εάν ήσασταν προϊστάµενος στην υπηρεσία σας τι αλλαγές θα 

κάνατε», η δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν αλλαγή στη δοµή και οργάνωση (45,5%). Επίσης, 

µεγάλος αριθµός απαντήσεων στόχευε στο προνοιακό σύστηµα γενικότερα (38,2%). Άλλες 

αλλαγές περιλάµβαναν την εκπαίδευση-εξειδίκευση και την αναγνώριση του έργου των 

κοινωνικών λειτουργών (16,7% και 10,8% αντίστοιχα). 

Το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (55,4%) αν ξεκινούσε από την αρχή θα επέλεγε 

την ίδια δουλειά που έχουν και σήµερα ή θα εργάζονταν ως κοινωνικοί λειτουργοί σε άλλη 

υπηρεσία (34,7)⊕.  

Γενικά, θα χαρακτηρίζαµε την ικανοποίηση από την εργασία µεγαλύτερη από την 

ικανοποίηση από την οργάνωση. Το παρακάτω γράφηµα παρουσιάζει τη σύγκριση αυτή: 

                                                 
⊕ σε συνδυασµό µε την ερώτηση αν η υπηρεσία ήταν στις προτιµήσεις τους, υποδηλώνει µη ικανοποίηση 
από την οργάνωση 
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Γράφηµα 2. Σύγκριση ικανοποίησης από εργασία και οργάνωση  

            

0

10

20

30

40

50

60

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα
πολύ

Ικανοποίηση από την εργασία Ικανοποίηση από την οργάνωση

 
 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί, κατά τη γνώµη τους, παρέχουν αρκετά ή πολύ καλές 

υπηρεσίες µέσα στην οργάνωση όπου εργάζονται (86,3%) και πιστεύουν ότι οι 

εξυπηρετούµενοι είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από αυτήν (73,7%). Οι λόγοι για τους 

οποίους η οργάνωσή τους, προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες είναι η καλή συνεργασία των 

εργαζοµένων, οι προσωπικές αξίες του κοινωνικού λειτουργού, η κατάρτιση κ.α. Ως λόγοι για 

ις κακής ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες αναφέρονται κυρίως η κακή οργάνωση του 

µατος και η έλλειψη επαρκούς προσωπικού. 

5.2.α.Συ

τ

προνοιακού συστή

 

5.2.Συσχετίσεις 

 

σχέτιση παραγόντων ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση και βαθµού 

ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση  

Για να εξετάσουµε εάν ο βαθµός ικανοποίησης από την εργασία µπορεί να επηρεάζεται 

από τους δεκαεπτά παράγοντες ικανοποίησης, εφαρµόσαµε  το στατιστικό τεστ x2. Θέσαµε την 

αρχική υπόθεση ότι η ικανοποίηση από την εργασία δεν διαφέρει για το επίπεδο του παράγοντα 

ικανοποίησης. Ο Πίνακας 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία είναι: 1) Πεδίο Εργασίας 

(p=0,000), 2) ∆υνατότητα για προαγωγή (p=0,002), 3) Συνεργασία µε συναδέλφους (p=0,028), 

4) Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες (p=0,033), 5) Εργασιακή αυτονοµία (p=0,010), 6) Ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον (p=0,001), 7) Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας (p=0,000), 
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8) Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (p=0,000), 9) Η δυνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα (p=0,003) και 10) Τα τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία (p=0,015). 

Για να ενισχύσουµε την θεωρητική µας υπόθεση, ότι ο παράγοντας επηρεάζει θετικά την 

ικανοποίηση από την εργασία, εφαρµόσαµε έλεγχο συσχέτισης Spearman για διαβαθµιζόµενα 

δεδοµένα. Θέσαµε ως αρχική υπόθεση ότι δεν µεταβάλλονται ανάλογα και είµαστε σε θέση να 

την απορρίψουµε για τους εξής παράγοντες: 1) µονιµότητα (p=0,004), 2) πεδίο εργασίας 

(p=0,000), 3) δυνατότητα για προαγωγή (p=0,000), 4) συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 

(p=0,029), 5)εργασιακή αυτονοµία (p=0,001), 6) εποπτεία εντός της υπηρεσίας (p=0,048), 7) 

κοινωνικό γόητρο (p=0,001), 8) ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (p=0,000), 9) πρόκληση που 

σας προσφέρει η εργασία σας (p=0,000), 10) συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (p=0,000), 11) η 

ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων (p=0,001), 12) η δυνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσ

 επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να 

ανταποκ

ν (p=0,000), 13) Η ύπαρξη 

ετε τα προγράµµατα (p=0,000) και 13) τα τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη 

εργασία (p=0,000) (βλ.Πίνακα 2 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

Μέσα από τις θεωρητικές µας υποθέσεις προκύπτει η ανάγκη για να εξετάσουµε κατά 

τον παραπάνω τρόπο και την ικανοποίηση από την οργάνωση. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, είµαστε σε θέση να απορρίψουµε την αρχική µας αυτή υπόθεση για τους 

εξής παράγοντες: 1) Μονιµότητα (p=0,043), 2) Πεδίο εργασίας (p=0,000), 3) ∆υνατότητα να 

βοηθάτε (p=0,000), 4) ∆υνατότητα για προαγωγή (p=0,001), 5) ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 

(p=0,009), 6) Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες (p=0,006), 7) Εργασιακή αυτονοµία (p=0,000), 

8) Εποπτεία εντός της υπηρεσίας (p=0,012), 9) Κοινωνικό γόητρο (p=0,022), 10) Ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον (p=0,001), 11)Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας (p=0,000), 

12) Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (p=0,000), 13) Η ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και 

πόρων (p=0,000), 14) Η δυνατότητα να

ρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων (p=0,000) και 15) Τα τεχνικά µέσα που 

παρέχονται για άνετη εργασία (p=0,000). 

Η αρχική υπόθεση για τον στατιστικό έλεγχο συσχέτισης ήταν ότι ο βαθµός 

ικανοποίησης από την οργάνωση δεν αυξάνεται καθώς αυξάνεται και ο παράγοντας 

ικανοποίησης. Υπάρχουν αρκετές στατιστικές ενδείξεις για να απορρίψουµε την αρχική µας 

υπόθεση για τους εξής παράγοντες ικανοποίησης: 1) Μονιµότητα (p=0,000), 2) Μισθός 

(p=0,002), 3) Πεδίο εργασίας (p=0,000), 4) ∆υνατότητα να βοηθάτε (p=0,015), 5) ∆υνατότητα 

για προαγωγή (p=0,000), 6) Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες (p=0,002), 7) Εργασιακή 

αυτονοµία (p=0,000), 8) Εποπτεία εντός της υπηρεσίας (p=0,001), 9) Κοινωνικό γόητρο 

(p=0,007), 10) Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (p=0,000), 11) Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας (p=0,000), 12) Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεω
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επαρκών προγραµµάτων και πόρων (p=0,000) και 14) Τα τεχνικά µέσα που παρέχονται για 

άνετη εργασία (p=0,000). (βλ. Πίνακα 4 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)  

 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση από την εργασία και την 

οργάνωση είναι η ηλικία του εργαζοµένου. Εξετάσαµε αυτόν τον παράγοντα λαµβάνοντας τις 

σχετικές πληροφορίες από τα δηµογραφικά στοιχεία. Η αρχική µας υπόθεση ήταν ότι η ηλικία 

ν επη ι την ικανοποίηση από την εργασία και την οργάνωση. Εφαρµόζοντας το x² test, η 

5.2.β.Συ

ίηση από 

ην εργασία και την οργάνωση, βελτιώνεται και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Και 

5.2.γ.Συ

earman φάνηκε ότι καθώς 

αυξάνετ

ικοί λειτουργοί και της ικανοποίησης τους από την οργάνωση και την 

ργασία όπως επίσης και µεταξύ των ετών εργασίας και της ικανοποίησης από την οργάνωση 

αι την εργασία..      

 

δε ρεάζε

υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε.   

   

σχέτιση ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και ικανοποίησης από την εργασία και 

την οργάνωση. 

Θέσαµε την αρχική υπόθεση ότι η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών δε διαφέρει 

από το επίπεδο της ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση. Χρησιµοποιώντας το x² 

test η παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Εντούτοις, εφαρµόσαµε τον έλεγχο συσχέτισης 

Spearman για διαβαθµιζόµενα δεδοµένα , και φάνηκε ότι καθώς αυξάνεται η ικανοπο

τ

µάλιστα, αυτό ισχύει περισσότερο όσον αφορά την ικανοποίηση από την οργάνωση.  

 

σχέτιση ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων και της ικανοποίησης από την εργασία 

και την οργάνωση 

Για να εξετάσουµε εάν η ικανοποίηση των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες µπορεί να επηρεάζεται από την ικανοποίηση από την εργασία και την οργάνωση των 

κοινωνικών λειτουργών, εφαρµόσαµε το στατιστικό έλεγχο x². Θέσαµε την αρχική υπόθεση ότι 

η ικανοποίηση των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες δεν επηρεάζεται από την 

ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών από την εργασία και την οργάνωση, η οποία και 

επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο συσχέτισης Sp

αι η ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών από την οργάνωση αυξάνεται και η 

ικανοποίηση των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες.. 

Εκτός από τις υποθέσεις που αναλύθηκαν παραπάνω, θεωρήσαµε σηµαντικό να 

εξετάσουµε αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της κατηγορίας των υπηρεσιών στις οποίες 

εργάζονται οι κοινων

ε

κ
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5.2.δ.Συ

 κοινωνικοί λειτουργοί συσχετίζεται µε την ικανοποίηση 

που λαµ

κον βοήθειας, ποσοστό που αποτελεί το 76,6% των ερωτηθέντων από τις εν 

όγω υπ

και οι κοινωνικοί λειτουργοί από τις 

πηρεσίες προστασίας ανηλίκων µε ποσοστό 63, 7%. 

.2.ε.Συ

λοιπόν

 εργάζονται. Ακολουθούν εκείνοι που εργάζονται 

τις υπη

ινωνικοί λειτουργοί που 

ργάζονται στις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων µε ποσοστό 63,6%. 

5.2.στ.Συσχέτιση

 x². ∆εν φάνηκε να υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές ενδείξεις για µεταξύ 

ους συσχέτιση.   

 

σχέτιση κατηγορίας υπηρεσιών και ικανοποίησης από την εργασία 

Σύµφωνα µε το x² test υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές ενδείξεις ότι το είδος της 

υπηρεσίας στην οποία εργάζονται οι

βάνει από την εργασία του.  

Πιο συγκεκριµένα, το 52% των κοινωνικών λειτουργών, απάντησαν ότι είναι λίγο ή 

µέτρια ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Απ’ αυτούς, το 22,5% προέρχεται από τις 

υπηρεσίες κατ’ οί

λ ηρεσίες.  

 Το 100% των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στις υπηρεσίες υποστήριξης 

εξαρτηµένων ατόµων και σε σωφρονιστικά καταστήµατα δηλώνουν πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιηµένοι από την εργασία τους και ακολουθούν µε 66,7% οι κοινωνικοί λειτουργοί που 

εργάζονται σε υπηρεσίες προστασίας ηλικιωµένων 

υ

 

5 σχέτιση κατηγορίας υπηρεσιών και ικανοποίησης από την οργάνωση 

 Όπως και παραπάνω σύµφωνα µε το x² test υπάρχουν στατιστικά πάρα πολλές ενδείξεις 

για συσχέτιση µεταξύ της κατηγορίας της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και της ικανοποίησης τους από την οργάνωση αυτή. Βλέπουµε , ότι το 93,4% 

από τις υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας απάντησαν ότι είναι από λίγο έως καθόλου 

ικανοποιηµένοι από την οργάνωση στην οποία

σ ρεσίες υγείας µε ποσοστό 75%.  

 Αντίθετα, όλοι όσοι εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και σε 

σωφρονιστικά καταστήµατα δήλωσαν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την οργάνωσή 

τους (ποσοστό 100%). ∆εύτεροι κατά σειρά βρίσκονται οι κο

ε

 

 ετών εργασίας και ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση  

Για να εξετάσουµε αν τα έτη εργασίας στην παρούσα οργάνωση µπορούν να 

συσχετιστούν µε την ικανοποίηση από την εργασία και την οργάνωση εφαρµόσαµε τον 

στατιστικό έλεγχο

τ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

                                           

6.1.Συζήτηση 

 Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσουµε το επίπεδο της ικανοποίησης των 

κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελµά τους. Η ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών 

ερευνήθηκε σε σχέση µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η πρώτη υπόθεση 

εργασίας µας ήταν ότι το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από το 

επάγγελµά τους οδηγεί στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Μία συνηθισµένη άποψη είναι ότι η 

επαγγελµατική ικανοποίηση ή η ικανοποίηση από την εργασία θα µπορούσε να οδηγήσει  στην 

απόδοση εργασίας/παραγωγικότητα (Spector, 1997). H δεύτερη υπόθεση εργασίας ήταν ότι, 

παράγοντες όπως ο µισθός, η δυνατότητα προαγωγής, κ.λ.π. συντελούν στην ικανοποίηση του 

κοινωνικού λειτουργού από το επάγγελµά του. Οι παράγοντες ικανοποίησης αναφέρονται από 

τον Herzberg ως παράγοντες παραγωγικότητας (Moutet, 2005). Θεωρεί ότι οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν κίνητρα για αποδοτικότητα ή παραγωγικότητα 

   Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (90,2%), σε ποσοστό 86,7% οι 

ερωτηθέντες ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από «23 έως 45 ετών». Το 74% έχει µονάχα το 

πτυχίο κοινωνικής εργασίας ενώ µόλις το 6% έχει έναν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το 

γεγονός ότι µόνο το 6% έχει ένα µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ίσως να αποδεικνύει το ότι στην 

Ελλάδα οι δυνατότητες για µεταπτυχιακές σπουδές είναι περιορισµένες και δει σε περιπτώσεις 

που κάποιος ήδη εργάζεται.  

 Η πλειοψηφία του δείγµατος (61%) υπήρξαν άνεργοι για κάποιο χρονικό διάστηµα. Εξ’ 

αυτών, το 26% για διάστηµα από «4 έως 6 χρόνια» και 26% για πλέον των 7 ετών.  

 Στην συντριπτική τους πλειοψηφία (85,1%), οι ερωτηθέντες εργάζονται σε υπηρεσίες 

που ήταν στις αρχικές τους προτιµήσεις. Το 55% των οργανώσεων απασχολεί έναν κοινωνικό 

λειτουργό και σε ερώτησή µας για το αν ο αριθµός των κοινωνικών λειτουργών επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας, ένα σηµαντικό ποσοστό(42,6%) απαντά ότι ο υφιστάµενος 

αριθµός κοινωνικών λειτουργών επαρκεί, σε αντίθεση µε προηγούµενη έρευνα (Papadaki, 

2000) όπου ουδείς είχε αναφέρει το παραπάνω.  

 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (52,5%) απάντησαν θετικά στην ερώτησή µας για την 

ύπαρξη διεπιστηµονικής οµάδας, η οποία και συναντιέται συστηµατικά σε ποσοστό 63%. «Για 

τον κοινωνικό λειτουργό η καλή συνεργασία µε την διεπιστηµονική οµάδα είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξή του» (Κανδυλάκη, 2001:61). Κατά 

την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ενώπιόν µας, οι περισσότεροι από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς που εργάζονταν σε προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαντούσαν θετικά στην 
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παραπάνω ερώτηση καθώς θεωρούσαν ότι η ύπαρξη και µόνο διαφορετικών ειδικοτήτων στο 

πρόγραµµα, αποτελούσε διεπιστηµονική οµάδα.  

 Σε ερώτησή µας για το αν η υπηρεσία τούς παρέχει επαγγελµατική εποπτεία, το 15,7% 

απάντησε θετικά και το 94,1% απ’ αυτούς αναφέρει ότι τους βοηθάει στο έργο τους, απάντηση 

αµφισβητήσιµη ως προς την αξιοπιστία της καθώς δεν έχει αναπτυχθεί στις κοινωνικές 

υπηρεσίες της χώρας µας ακόµα επαγγελµατική εποπτεία που να αφορά την κοινωνική εργασία 

(Κουσίδου, 1985, Καφαντάρη, 1987, στο Papadaki 2000). ∆εκατέσσερα από τα ογδόντα πέντε 

άτοµα που απάντησαν αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση, πιστεύουν ότι η παροχή 

επαγγελµατικής εποπτείας δε θα συντελούσε στο να γίνουν οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους 

εξυπηρετούµενους πιο αποτελεσµατικές. Όµως, σύµφωνα µε την Κανδυλάκη (2001:237) «η 

συµβολή της εποπτείας…ως προς την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των 

εξυπηρετούµενων...είναι ουσιαστική. Η αναγκαιότητά της τονίζεται αφενός για την βελτίωση 

της παροχής υπηρεσιών και αφετέρου για τη συναισθηµατική εκφόρτιση και τη συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση για τους επαγγελµατίες». Επίσης, κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από 

αρκετούς ερωτώµενους εν παρουσία µας, παρατηρήσαµε ότι υπήρχε σύγχυση όσον αφορά στη 

σηµασία του όρου «επαγγελµατική εποπτεία» Οι περισσότεροι απ’ αυτούς ζήτησαν διευκρίνιση 

για τη σηµασία του όρου αυτού, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι επαγγελµατική εποπτεία 

είναι η επιτήρηση από τους προϊστάµενους.  

 Όσον αφορά στους τοµείς που θα ήθελαν να βελτιώσουν, τα µεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνονται στην διεκδίκηση πόρων (64,7%), παρακολούθηση σεµιναρίων, συνεδρίων 

(63,7%), πρόληψη (60,8%), διεπιστηµονική συνεργασία (57,8%) και κοινωνική έρευνα (50%). 

Από τις απαντήσεις αυτές γίνεται αντιληπτό ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί θα επιθυµούσαν να 

βελτιώσουν τοµείς που δεν άπτονται άµεσα των προσωπικών τους καθηκόντων αλλά 

εξαρτώνται από τη δοµή της οργάνωσης και εν γένει του προνοιακού συστήµατος. 

 Σε ανοικτή ερώτησή µας «εάν ήσασταν προϊστάµενος στην υπηρεσία σας τι αλλαγές θα 

κάνατε;» η δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν αλλαγές στη δοµή και οργάνωση της υπηρεσίας σε 

ποσοστό 45,5% και στο προνοιακό σύστηµα γενικότερα (38,2%). ∆εχθήκαµε κριτική από 

κάποιους ερωτώµενους σχετικά µε την παραπάνω ερώτηση, καθώς πίστευαν ότι ακόµα και από 

την θέση του προϊστάµενου οι δυνατότητες για αλλαγές θα ήταν περιορισµένες λόγω έλλειψης 

ευελιξίας. Ίσως να εξέφρασαν αυτή την άποψη λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα της 

εξουσίας στην Ελλάδα. Εξηγήσαµε όµως, ότι θέσαµε αυτή την ερώτηση προκειµένου να µας 

απαντήσουν για τις αλλαγές που θα έκαναν µε βάση τις ρεαλιστικές τους δυνατότητες στην 

περίπτωση που θα ήταν προϊστάµενοι.  

 Έπειτα, δώσαµε την ευκαιρία στους ερωτώµενους, να αναφέρουν σε ανοικτή ερώτηση 

µία µε δύο προτάσεις σχετικά µε το τι θα τους έκανε περισσότερο ικανοποιηµένους από το 
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επάγγελµά τους. Ανέφεραν κυρίως την καλύτερη λειτουργία του προνοιακού συστήµατος 

(40,2%), τη θεωρητική κατάρτιση και συνεχή επιµόρφωση (24,5%), και τις οικονοµικές 

απολαβές (20,6%). ∆ύο από τις παραπάνω προτάσεις αναφέρθηκαν και σε παλαιότερη έρευνα, 

σε παρόµοια ερώτηση, που έγινε από την κα.Παπαδάκη το 2000. Οι  ερωτώµενοι εξέφρασαν 

την ανάγκη της θεωρητικής κατάρτισης και της συνεχούς επιµόρφωσης όµως, οι ευκαιρίες για 

εκπαιδευτικά προγράµµατα στη χώρα µας είναι πολύ περιορισµένες. Η δεύτερη πρόταση αφορά 

στη διεκδίκηση πόρων και προγραµµάτων, η οποία εντάσσεται στην καλύτερη λειτουργία του 

προνοιακού συστήµατος.  

 Παρά τις ελλείψεις της οργάνωσης και γενικότερα του προνοιακού συστήµατος, 

πενήντα έξι άτοµα απάντησαν ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία να ξεκινήσουν από την αρχή θα 

επέλεγαν την ίδια δουλειά που έχουν σήµερα, ενώ τριάντα πέντε θα ήθελαν να εργάζονται ως 

κοινωνικοί λειτουργοί αλλά όχι στην οργάνωση που είναι σήµερα και µόλις δέκα θα ήθελαν να 

εργάζονται, αλλά όχι ως κοινωνικοί λειτουργοί. 

 Στην ερώτηση αναφορικά µε τους παράγοντες οι κοινωνικοί λειτουργοί απάντησαν ότι 

είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιηµένοι από τους εξής: 

 

α) ∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους (65,7%)  

 

β) ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους (74,5%). Η σχέση εξυπηρετούµενου και κοινωνικού 

λειτουργού θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία της µεταξύ 

τους συνεργασίας (Κανδυλάκη, 2001). 

 

γ) Συνεργασία µε συναδέλφους (75,5%) και συνεργασία µε άλλες ειδικότητες (66,4%). 

Σύµφωνα µε έρευνες, η συνεργασία µε συναδέλφους ή µε άλλες ειδικότητες είναι µία από τις 

σηµαντικότερες πηγές της επαγγελµατικής ικανοποίησης (Argyle, 1989).  

 

δ) Εργασιακή αυτονοµία (67,7%), η οποία είναι ο βαθµός στον οποίο η εργασία παρέχει 

ελευθερία, ανεξαρτησία και ικανότητα κρίσης ( Hackman & Oldham, 1980). 

 

ε) Κοινωνικό γόητρο (54,9%). Η αναγνώριση θεωρείται ένας από τους υψηλότερους 

παράγοντες ικανοποίησης καθώς συνδέεται µε τη φύση του επαγγέλµατος αυτού καθ’ αυτού 

(Moutet, 2005). 

  

στ) Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (51,5%) 
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ζ) Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας (51,9%) 

 

  Αντίθετα, από καθόλου έως λίγο ικανοποιηµένοι δήλωσαν για τους παρακάτω 

παράγοντες: 

 

α) ∆υνατότητα για προαγωγή  (64,4%). Στη συγκεκριµένη έρευνα, η δυνατότητα για προαγωγή 

αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας καθώς στις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες η δυνατότητα αυτή 

είναι περιορισµένη. Η µόνη πιθανότητα είναι να γίνει κάποιος προϊστάµενος αν έχει περισσότερα 

χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

β) Εποπτεία εντός της υπηρεσίας (50%). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οργανωτικές δοµές για να 

ενισχύσουν το θεσµό της εποπτείας σε µια κοινωνική υπηρεσία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο 

επαγγελµατίας συχνά αναζητάει άτυπες δοµές εποπτείας, όπως συζητήσεις µε συναδέλφους ή 

ανωτέρους του προκειµένου να επιλύσει τα προβλήµατά του. (Κανδυλάκη, 2001) 

 

γ) Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων που παρέχει η οργάνωση (52%). Στις 

κοινωνικές υπηρεσίες της Ελλάδας, οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι (Καλλινικάκη, 

1998).  

 

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες των οποίων οι απαντήσεις κατανέµονται σε όλα τα 

επίπεδα ικανοποίησης και είναι οι εξής:  

 

α) Μισθός. Σύµφωνα µε κάποιες µελέτες, ο µισθός φαίνεται να είναι περισσότερο µια πηγή 

δυσαρέσκειας παρά ικανοποίησης (Argyle, 1989). Όσο υπάρχουν παράγοντες όπως ο µισθός, οι οποίοι 

δε συντελούν στην ανάπτυξη της ικανότητας για απόδοση, η κατάσταση θεωρείται ουδέτερη, όταν όµως 

λείψουν δηµιουργείται δυσαρέσκεια  (Αργυράκη, 2004). Σύµφωνα µε τον Elton Mayo, τα οικονοµικά 

κίνητρα που παρέχονται στους εργαζόµενους πρέπει να συνδυάζονται και µε άλλα κίνητρα καθώς από 

µόνα τους δεν επιτυγχάνουν υψηλό βαθµό ικανοποίησης. 

 

β) Πεδίο εργασίας, το οποίο υπάγεται στις κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.  

 

γ) Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.  

 

δ) ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των εξυπηρετούµενων.  

 59



    

ε) Τα τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία. 

 

Τέλος, στον παράγοντα µονιµότητα, οι απαντήσεις συγκεντρώνονται στα δύο άκρα της 

κλίµακας µέτρησης της ικανοποίησης (καθόλου και πολύ). Η µονιµότητα δεν έχει αναφερθεί σε 

άλλες έρευνες ως παράγοντας ικανοποίησης. Στην έρευνά µας χρησιµοποιήθηκε προκειµένου 

να ελεγχθεί η συσχέτισή του µε την ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών. Όπως 

αποδεικνύουν και τα αποτελέσµατα, οι απαντήσεις είναι χωρισµένες στα δύο άκρα καθώς, όσοι 

εργάζονται µόνιµα σε κάποια υπηρεσία απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι είναι πολύ 

ικανοποιηµένοι ενώ, στην περίπτωση των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε 

προγράµµατα που απασχολούνται µε συµβάσεις εργασίας, φάνηκαν να είναι από καθόλου έως 

λίγο ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. 

 Σε γενική ερώτησή µας για το πόσο ικανοποιηµένοι θεωρούν ότι είναι µε την εργασία 

που έχουν σήµερα, µας απάντησαν σε ποσοστό 46,1% µέτρια ικανοποιηµένοι και 48% πολύ 

έως πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Σε αντίστοιχη ερώτηση για το πόσο 

ικανοποιηµένοι θεωρούν ότι είναι από την οργάνωση στην οποία εργάζονται, µας απάντησε 

καθόλου έως µέτρια ικανοποιηµένο το 68,7% του δείγµατος. Εντάξαµε τις δύο παραπάνω 

ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο προκειµένου να δώσουµε τη δυνατότητα στους ερωτώµενους 

να αξιολογήσουν σφαιρικά την ικανοποίηση που λαµβάνουν από την εργασία και την 

οργάνωσή τους. Ο διαχωρισµός της ικανοποίησης από την εργασία και της ικανοποίησης από 

την οργάνωση έγινε µε σκοπό να διερευνήσουµε εάν η ικανοποίηση που λαµβάνουν οι 

κοινωνικοί λειτουργοί από την εργασία τους αυτή καθ’ αυτή  είναι διαφορετική από εκείνη που 

λαµβάνουν από την οργάνωση. 

Τέλος, ογδόντα οχτώ από τους εκατόν δύο ερωτηθέντες, θεωρούν ότι παρέχουν αρκετά 

έως πολύ καλές υπηρεσίες στην οργάνωση που βρίσκονται. Σε ποσοστό 43,1% θεωρούν ότι το 

παραπάνω οφείλεται στη συνεργασία τους µε συναδέλφους ή άλλες ειδικότητες και σε ποσοστό 

42,2% σε προσωπικές αξίες του κοινωνικού λειτουργού. Οι προσωπικές αξίες αναφέρονται στα 

εσωτερικά κίνητρα του ατόµου και τα προσωπικά βιώµατα που φέρνει µαζί του στην 

εργασία (Spector, 1997). Ενενήντα εννέα κοινωνικοί λειτουργοί γνωρίζουν την άποψη των 

εξυπηρετούµενων σχετικά µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και συγκεκριµένα εβδοµήντα 

τρεις από αυτούς µας απάντησαν ότι οι εξυπηρετούµενοι είναι πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιηµένοι. Οι παραπάνω ερωτήσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών βασίζονται στις 

υποκειµενικές απόψεις των κοινωνικών λειτουργών βάσει της εµπειρίας τους και δεν 

εµπεριέχουν την άποψη των εξυπηρετούµενων για τις υπηρεσίες που λαµβάνουν.  
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Συσχετίσεις 

Θέλοντας να διαπιστώσουµε αν οι υποθέσεις εργασίας επιβεβαιώθηκαν ή 

διαψεύσθηκαν, προχωρήσαµε σε συσχετίσεις µε τη χρήση του στατιστικού x2 test και του 

ελέγχου συσχέτισης Spearman για διαβαθµιζόµενα δεδοµένα.  

 Αρχικά, θελήσαµε να εξετάσουµε εάν ο βαθµός ικανοποίησης από την εργασία µπορεί 

να επηρεάζεται από τους δεκαεπτά παράγοντες ικανοποίησης. Σύµφωνα µε το x2 test, υπάρχουν 

πάρα πολλές στατιστικές ενδείξεις (p=0,000), ότι αυτό συµβαίνει για τους παράγοντες: πεδίο 

εργασίας, πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

Το παραπάνω ενισχύθηκε µε τον έλεγχο συσχέτισης Spearman, που σηµαίνει ότι ο 

βαθµός ικανοποίησης αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο παράγοντας ικανοποίησης, και 

προστέθηκαν οι παράγοντες: δυνατότητα για προαγωγή, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, 

δυνατότητα να επηρεάσετε/ βελτιώσετε προγράµµατα και τα τεχνικά µέσα για άνετη εργασία. 

Κατόπιν, πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης από την οργάνωση 

και των παραγόντων ικανοποίησης. Οι παράγοντες µε το µεγαλύτερο βαθµό συσχέτισης 

(p=0,000), ήταν το πεδίο εργασίας, η δυνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους, η εργασιακή 

αυτονοµία, η πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας, η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, 

η ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων, η δυνατότητα να επηρεάσετε/ βελτιώσετε τα 

προγράµµατα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων και τα τεχνικά 

µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία.  

Επιπρόσθετα, εφαρµόστηκε έλεγχος συσχέτισης Spearman για διαβαθµιζόµενα 

δεδοµένα. Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες προστέθηκαν οι εξής: µονιµότητα, πεδίο 

εργασίας, δυνατότητα για προαγωγή και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.(βλ. Παράρτηµα 

Συσχετίσεων). 

Θέλοντας να εξετάσουµε εάν το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία και την 

οργάνωση επηρεάζει την ποιότητα  των παρεχόµενων υπηρεσιών, εφαρµόσαµε το x2 test όπου 

και φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές ενδείξεις  για µεταξύ τους συσχέτιση.  

Εντούτοις χρησιµοποιώντας τον έλεγχο συσχέτισης Spearman για διαβαθµιζόµενα 

δεδοµένα, φάνηκε ότι καθώς αυξάνεται η ικανοποίηση από την εργασία και ακόµα περισσότερο 

από την οργάνωση, τόσο βελτιώνεται και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Σε επόµενη συσχέτιση φάνηκε, σύµφωνα µε τον έλεγχο συσχέτισης Spearman, ότι 

καθώς αυξάνεται η ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών από την οργάνωση, αυξάνεται και 

η ικανοποίηση των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

Τέλος, θεωρήσαµε σηµαντικό να διερευνήσουµε εάν το πλαίσιο εργασίας επηρεάζει 

την ικανοποίηση του κοινωνικού λειτουργού από την εργασία του. Για τον λόγο αυτό 

εφαρµόσαµε το στατιστικό x2 test όπου φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές ενδείξεις 
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για την συσχέτιση αυτή. Πιο συγκεκριµένα, το 52% των κοινωνικών λειτουργών φάνηκε ότι 

είναι µέτρια ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, από τους οποίους το 22,5% προέρχεται από 

τις υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας, ποσοστό που αποτελεί το 76,6% των ερωτηθέντων από τις 

εν λόγω υπηρεσίες. Αντίθετα, το 100% των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στις 

υπηρεσίες υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και σε σωφρονιστικά καταστήµατα δηλώνουν 

πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την εργασία τους και ακολουθούν όσοι εργάζονται σε 

υπηρεσίες προστασίας ηλικιωµένων και ανηλίκων.  

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την οργάνωση, υπάρχουν στατιστικά πάρα πολλές 

ενδείξεις για συσχέτισή της µε τις κατηγορίες υπηρεσιών. Το 93,4% από τις υπηρεσίες κατ’ 

οίκον βοήθειας απάντησαν ότι είναι από καθόλου έως λίγο ικανοποιηµένοι από την οργάνωση 

στην οποία εργάζονται, και ακολουθούν εκείνοι που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας σε 

ποσοστό 75%. Αντίθετα, όλοι όσοι εργάζονται σε υπηρεσίες υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων 

και σε σωφρονιστικά καταστήµατα δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την 

οργάνωσή τους και ακολουθούν όσοι εργάζονται σε υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων. 

 Από τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την ικανοποίηση από την εργασία και την 

οργάνωση και των κατηγοριών των υπηρεσιών, φαίνεται να υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ 

των απαντήσεων κυρίως, από τα προγράµµατα «Κατ’ οίκον βοήθειας» 

και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Αυτό ίσως να σηµαίνει ότι το επίπεδο ικανοποίησης διαφέρει 

εξαιτίας του παράγοντα «µονιµότητα». 

Στην έρευνά µας προβήκαµε σε συσχέτιση της κατηγορίας των υπηρεσιών µε την 

ικανοποίηση από την εργασία και την οργάνωση. Προχωρήσαµε σε αυτή τη συσχέτιση 

παρακινούµενες από την πρόταση της κας.Παπαδάκη στην έρευνα της “Social workers’ Work 

Orientation and Job Satisfaction in public social services in Crete”, που έγινε το 1998 όπου και 

ανέφερε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί σε µελλοντική έρευνα η διαφορά µεταξύ του 

επιπέδου ικανοποίησης και του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.    
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6.2.Συµπεράσµατα 

Τα γενικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η έρευνά µας ήταν τα εξής: 

 

 Ένας παράγοντας ικανοποίησης και συγκεκριµένα αυτός της µονιµότητας, ο 

οποίος δεν είχε ερευνηθεί στο παρελθόν, χρησιµοποιήθηκε στο 

ερωτηµατολόγιό µας προκειµένου να φανεί εάν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα σε 

αυτόν και την ικανοποίηση από την εργασία. Φάνηκε λοιπόν, ότι σε µεγάλο 

ποσοστό, όσοι δήλωναν «καθόλου ικανοποιηµένοι» από τον παράγοντα 

µονιµότητα, απαντούσαν και λίγο έως µέτρια ικανοποιηµένοι από την εργασία 

τους. Αντίθετα, εκείνοι που απαντούσαν ότι είναι «πολύ ικανοποιηµένοι» από 

τον παράγοντα µονιµότητα, δήλωναν, αντίστοιχα, πολύ ικανοποιηµένοι από 

την εργασία τους. Συνεπώς, ο παράγοντας «µονιµότητα» διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην ικανοποίηση που οι κοινωνικοί λειτουργοί λαµβάνουν 

από την εργασία τους. 

  Φάνηκε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από 

την εργασία τους παρά από την οργάνωση στην οποία εργάζονται. Αυτό µπορεί 

να συνάδει και µε τον διαχωρισµό των παραγόντων(ενδογενείς- εξωγενείς) 

στον οποίο προέβη ο Herzberg. ∆εν είναι τυχαίο, επίσης, το γεγονός ότι στην 

ερώτησή µας «αν ξεκινούσα από την αρχή θα επέλεγα να…» στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα επέλεγαν να εργαστούν ως 

κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ µικρό ποσοστό απάντησε ότι θα εργάζονταν στην 

υπηρεσία που εργάζεται σήµερα. 

     Η ανοιχτή ερώτηση: «θα ήσασταν περισσότερο ικανοποιηµένος αν…», 

αποτελούσε ερώτηση ελέγχου για την ερώτηση: «τι θα αλλάζατε εάν ήσασταν 

προϊστάµενος στην υπηρεσία σας» η οποία και επαληθεύτηκε. Οι απαντήσεις 

των κοινωνικών λειτουργών αφορούσαν κυρίως αλλαγές στο προνοιακό 

σύστηµα και γενικότερα σε «εξωγενείς» παράγοντες. Αυτό, πιθανόν να 

συσχετίζεται µε το παραπάνω συµπέρασµα, δηλαδή, ότι δήλωσαν µη 

ικανοποιηµένοι από την οργάνωση και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. 

Επίσης, είναι πιθανόν να υποδηλώνει την «ευκολία» µε την οποία εντοπίζουµε 

λάθη και ελλείψεις στην οργάνωση, ενώ δυσκολευόµαστε να το πράξουµε σε 

σχέση µε πράγµατα που αφορούν εµάς τους ίδιους (ενδογενείς παράγοντες). 

   Η πλειονότητα των κοινωνικών λειτουργών, φάνηκε να µην γνωρίζει τους 

όρους «επαγγελµατική εποπτεία» και «διεπιστηµονική οµάδα». Αυτό το 

συµπέρασµα προέκυψε από τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε αλλά κυρίως 
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από την συζήτηση που είχαµε µε αρκετούς ερωτώµενους κατά τη διάρκεια της 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων.  

 

 

 

6.3.Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες 

Όσον αφορά έρευνες που θα πραγµατοποιηθούν στο µέλλον θα προτείναµε, βασιζόµενες 

στην εµπειρία που αποκοµίσαµε από την παρούσα έρευνα, τα παρακάτω: 

 

 Σηµαντικό, και κυρίως ερευνητικά αξιόπιστο, θα ήταν να ερευνηθεί το επίπεδο της 

ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών και η συσχέτιση αυτού µε την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών πραγµατοποιώντας παράλληλη έρευνα σε κοινωνικούς 

λειτουργούς και εξυπηρετούµενους. 

 Επίσης, θα ήταν σηµαντικό να ερευνηθεί κατά ποσόν θα ήταν διατεθειµένοι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί να συµµετέχουν σε προγράµµατα επαγγελµατικής εποπτείας εάν 

αυτά θα παρείχετο από τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται.    
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                                                                    Σπουδάστριες:                             

                                                                                        Βενετάκη Αναστασία  

                                                                                        Ξενίκα Μαριέττα        

  
                                                                                 Υπεύθυνος Καθηγητής:  

 
                                                                                Βάντσης ∆ηµήτριος  

 
                                              
 
 
 
 
 
                                                ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 
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Οι σπουδάστριες Κοινωνικής Εργασίας Βενετάκη Αναστασία και Ξενίκα 
Μαριέττα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την υλοποίηση της πτυχιακής 
µας εργασίας µε θέµα « Η ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελµά 
τους στο Νοµό Ηρακλείου », επιθυµούµε να πραγµατοποιήσουµε έρευνα στο σύνολο 
των εν ενεργεία κοινωνικών λειτουργών του Νοµού Ηρακλείου. 
 Σκοπός της έρευνάς µας είναι να διερευνήσουµε το επίπεδο της ικανοποίησης 
των κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελµά τους και  τη σχέση αυτού µε την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 Για την πραγµατοποίηση της έρευνας συντάχθηκαν ερωτηµατολόγια, όπως αυτό 
που έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγµή, που  απευθύνονται στους κοινωνικούς 
λειτουργούς που εργάζονται σε όλες τις υπηρεσίες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
στο Νοµό Ηρακλείου.                                  

Σας ενηµερώνουµε ότι για τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τηρηθεί απόλυτη 

εχεµύθεια, γι’ αυτό παρακαλούµε για τις ειλικρινείς απαντήσεις σας. 

 
 
 
 

                                         Προσδοκώντας στη συνεργασία σας, σας ευχαριστούµε. 
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ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Σας παρακαλούµε, διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και σηµειώστε ένα Χ στο 

τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντηση που σας εκφράζει ή διατυπώστε σύντοµα 

και µε σαφήνεια την άποψή σας ό,που αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
 
1) Προσωπικά στοιχεία 
 α) Φύλο 
         Άντρας                                            Γυναίκα 

 

β) Ηλικία:     

 

γ) Οικογενειακή κατάσταση:  

     Άγαµη-ος        Έγγαµη-ος         ∆ιαζευγµένη-ος        Χήρα-ος          

      Άλλο ..............................................  

 

δ)Έχετε παιδιά; 

        Ναι                                 Όχι 

  

ε) Αν ναι, πόσα; 

        1                     2                     3                      4 και άνω 

 

2) Τι σπουδές έχετε κάνει; 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3) Υπήρξατε άνεργη-ος πριν ασκήσετε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού;  

      Ναι               Όχι 

 

4)Αν ναι, για πόσα χρόνια; 

      µέχρι 1          2-3         4-6          7-10          10 και άνω 
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5) Πόσα χρόνια ασκείτε το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού; 

            λιγότερο από 1           1-2          3-5          6-10          11-20            21 και άνω 

 

6) Πόσα χρόνια εργάζεστε στην τελευταία δουλειά; 

    λιγότερο από 1         1-2        3-5          6-10        11-15         16-20         21 και άνω 

 

7) Η υπηρεσία στην οποία εργάζεστε ήταν στις προτιµήσεις σας; 

 

Ναι                              Όχι 

 

8) Αν όχι, γιατί αποφασίσατε να εργαστείτε στην παρούσα υπηρεσία; 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
9) Εκτός από εσάς, πόσοι άλλοι κοινωνικοί λειτουργοί υπάρχουν στην υπηρεσία 

που εργάζεστε; 

      Κανένας              1                     2                     3                  4              5 και άνω  

 
10) Πιστεύετε ότι ο αριθµός των κοινωνικών λειτουργών επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες της υπηρεσίας;  

 
Ναι                                      Όχι     

 
 
11) Στην υπηρεσία που εργάζεστε λειτουργεί διεπιστηµονική οµάδα; 

 

Ναι                                       Όχι    

 
12) Αν ναι, πώς λειτουργεί; 

      Συναντιέται συστηµατικά        

      Συναντιέται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις   

      Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται περιστασιακά   

      Άλλο( διευκρινίστε )……………………………………………….......... 
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13) Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένη/ος,από την εργασία σας σε καθένα από τις 

παρακάτω παραµέτρους; Αξιολογήστε από 1(καθόλου ικανοποιηµένη/ος) µέχρι 5 (πολύ 

ικανοποιηµένη/ος):  

 

      Μονιµότητα 

      Μισθός 

      Πεδίο εργασίας      

      ∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους     

      ∆υνατότητα για προαγωγή 

      ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους   

      Συνεργασία µε συναδέλφους  

      Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες  

      Εργασιακή αυτονοµία 

      Εποπτεία εντός της υπηρεσίας  

      Κοινωνικό γόητρο              

      Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

      Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας 

      Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

      Η ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα οποία παρέχει η οργάνωση για    

      τις ανάγκες του εξυπηρετούµενου πληθυσµού 

      Η δυνατότητα να επηρεάσετε-βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να       

      ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων 

      Τα τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία( άνετος χώρος, µέσα, κλπ. ) 

      

14) Στο χώρο που εργάζεστε πόσες φορές νιώσατε ότι χρειάζεστε επαγγελµατική 

εποπτεία; 

 

    σπάνιες           λίγες          αρκετές        πολλές          πάρα πολλές 
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15) Στην υπηρεσία σας παρέχεται επαγγελµατική εποπτεία; Αν όχι, προχωρήστε 

στην ερώτηση 17. 

 

Ναι                                    Όχι 

  

16) Με την υπάρχουσα επαγγελµατική εποπτεία πιστεύετε ότι βοηθάτε µε πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο τους εξυπηρετούµενους;   

Ναι                                Όχι 

 

17) Αν υπήρχε επαγγελµατική εποπτεία, πιστεύετε ότι θα βοηθούσατε µε πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο τους εξυπηρετούµενους;  

         Ναι                                    Όχι 

 

18) Ποιους από τους παρακάτω τοµείς θα θέλατε να βελτιώσετε: 

     Πρόληψη 

     Συµβουλευτικό έργο  

      Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα         

      Κοινωνική εργασία µε Οµάδες  

      Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα 

      Συνεργασία µε φορείς    

      ∆ιεκδίκηση πόρων     

      ∆ιεπιστηµονική συνεργασία 

      Παρακολούθηση σεµιναρίων, συνεδρίων 

      Κοινωνική έρευνα 

      Άλλο ( διευκρινίστε )…………………………………….. 

 

19) Αν ήσασταν προϊσταµένη/ος στην υπηρεσία που εργάζεστε τί είδους αλλαγές θα 
θέλατε να κάνετε και σε ποιους τοµείς; 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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 20) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξεκινήσετε από την αρχή: 

Θα επέλεγα την ίδια δουλειά που έχω σήµερα 

                  Θα προτιµούσα να µη δουλεύω καθόλου 

                 Θα ’θελα να εργάζοµαι αλλά όχι ως κοινωνική/ος λειτουργός 

                 Θα ’θελα να εργάζοµαι ως κοινωνική/ος λειτουργός αλλά όχι στην   

                οργάνωση που είµαι σήµερα 

 

 

21) Τελικά, πόσο ικανοποιηµένη/ος θεωρείτε ότι είστε µε την εργασία που έχετε 

σήµερα; 

 

      Καθόλου              Λίγο             Μέτρια                Πολύ                  Πάρα πολύ 

 

 

22) Τελικά, πόσο ικανοποιηµένη/ος θεωρείτε ότι είστε από την οργάνωση στην 

οποία εργάζεστε; 

 

      Καθόλου              Λίγο             Μέτρια                Πολύ                  Πάρα πολύ 

 

 

23) Πιστεύετε ότι στην οργάνωση που βρίσκεστε παρέχετε: 

 

     Ελάχιστες υπηρεσίες  

     Μέτριες υπηρεσίες 

     Αρκετά καλές υπηρεσίες 

     Πολύ καλές υπηρεσίες     

     Άριστες υπηρεσίες    

 

 

24) Το παραπάνω οφείλεται σε: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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25) Πιστεύετε ότι η ικανοποίηση που σας προσφέρει το επάγγελµά σας, επηρεάζει 
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχετε; 
 
    Καθόλου          Λίγο   Μέτρια          Πολύ  Πάρα πολύ 
 

 

26) Γνωρίζετε την άποψη των εξυπηρετούµενων σχετικά µε το αν είναι 

ικανοποιηµένοι µε τις υπηρεσίες που προσφέρει η οργάνωσή σας; 

 

     Ναι                                              Όχι 

 

 

27) Αν  ναι, πόσο ικανοποιηµένοι γνωρίζετε ότι είναι: 

 

      Καθόλου              Λίγο             Μέτρια                Πολύ                  Πάρα πολύ 

 

 

28) Πιστεύετε ότι θα ήσασταν περισσότερο ικανοποιηµένη/ος από το επάγγελµά 

σας αν: ( Αναφέρετε µία ή δύο προτάσεις ) 

 

1)........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

2)........................................................................................................................... 

..............................................................................................................................   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
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Συχνότητες προσωπικών στοιχείων 

 
Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Άντρας 10 9,8 

Γυναίκα 92 90,2 

Σύνολο 102 100,0 

 

Ηλικιακές Οµάδες 

 Συχνότητα Ποσοστό %
Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

23 έως 35 31 37,3 37,3 

36 έως 45 41 49,4 86,7 

45 και άνω 11 13,3 100,0 

Σύνολο 83 100,0   

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Άγαµη/-ος 22 21,6 

Έγγαµη/-ος 72 70,6 

∆ιαζευγµένη/-ος 7 6,9 

Χήρα/-ος 1 1,0 

Σύνολο 102 100,0 

 

Έχετε παιδιά; 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 24 23,5 

Ναι 78 76,5 

Σύνολο 102 100,0 

 

Αριθµός παιδιών 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

1 15 19,5 

2 47 61,0 
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3 13 16,9 

4 2 2,6 

Σύνολο 77 100,0 

 

Σπουδές ( Επιπλέον του Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ) 

 

 
Συχνότητα Ποσοστό % 

Μόνο πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 75 73,5 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 6 5,9 

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επαγγελµάτων 17 16,7 

Πτυχίο Επαγγελµάτων Υγείας 1 1,0 

∆ύο ακόµη πτυχία  

(ανθρωπιστικά, υγείας, ή  δηµοσιογραφία)
3 2,9 

Σύνολο 102 100,0 

                            
Συχνότητες απαντήσεων σχετικές µε την επαγγελµατική αποκατάσταση  

 

Υπήρξατε άνεργη/-ος πριν ασκήσετε το επάγγελµα του Κοινωνικού Λειτουργού; 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 40 39,2 

Ναι 62 60,8 

Σύνολο 102 100,0 

 

Χρόνια ανεργίας 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Μέχρι 1 17 27,4 

2 έως 3 13 21,0 

4 έως 6 16 25,8 

7 έως 10 11 17,7 

10 και άνω 5 8,1 

Σύνολο 62 100,0 
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Χρόνια άσκησης επαγγέλµατος του Κοινωνικού Λειτουργού 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Λιγότερο από 1 2 2,0 

1 έως 2 13 12,7 

3 έως 5 19 18,6 

6 έως 10 20 19,6 

11 έως 20 35 34,3 

21 και άνω 13 12,7 

Σύνολο 102 100,0 

Χρόνια εργασίας στην τελευταία δουλειά 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Λιγότερο από 1 5 4,9 

1 έως 2 19 18,6 

3 έως 5 25 24,5 

6 έως 10 14 13,7 

11 έως 15 11 10,8 

16 έως 20 21 20,6 

21 και άνω 7 6,9 

Σύνολο 102 100,0 

Η υπηρεσία στην οποία εργάζεστε ήταν στις προτιµήσεις σας; 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Όχι 15 14,9 

Ναι 86 85,1 

Σύνολο 101 100,0 

 
Απόφαση για εργασία στην παρούσα υπηρεσία 

 Συχνότητα  Ποσοστό % Σ. Ποσοστό % 

Οικονοµικοί λόγοι 8 66,7 7,8 

Εµπειρία 3 25,0 2,9 

Μοριοδότηση για τον Α.Σ.Ε.Π 1 8,3 1,0 

Σύνολο 12 100,0 11,8 
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Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξεκινήσετε από την αρχή: 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Θα επέλεγα την ίδια δουλειά που έχω 

σήµερα 
56 55,4 

Θα ήθελα να εργάζοµαι αλλά όχι ως 

κοινωνικός λειτουργός 
10 9,9 

Θα ήθελα να εργάζοµαι ως κοινωνικός 

λειτουργός σε άλλη οργάνωση 
35 34,7 

Σύνολο 101 100,0 

 

Συχνότητες απαντήσεων σχετικές µε τα χαρακτηριστικά ( της λειτουργίας ) της 

οργάνωσης     

 
 Αριθµός άλλων Κοινωνικών Λειτουργών στην υπηρεσία σας 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Κανένας 53 55,2 

1 3 3,1 

2 5 5,2 

3 7 7,3 

4 1 1,0 

5 και άνω 27 28,1 

Σύνολο 96 100,0 

 

 Ο αριθµός Κοινωνικών Λειτουργών επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας; 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Όχι 58 57,4 

Ναι 43 42,6 

Σύνολο 101 100,0 

 

 

Λειτουργία διεπιστηµονικής οµάδας 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Όχι 48 47,5 

Ναι 53 52,5 

Σύνολο 101 100,0 
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Τρόπος λειτουργίας διεπιστηµονικής οµάδας 

 Συχνότητα Ποσοστό % Σ. Ποσοστό % 

Συναντιέται συστηµατικά 32 62,7 31,4 

Συναντιέται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 9 17,6 8,8 

Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται περιστασιακά 9 17,6 8,8 

Άλλο 1 2,0 1,0 

Σύνολο 51 100,0 50,0 

 

Ανάγκη για επαγγελµατική εποπτεία 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Σπάνια 13 12,7 

Λίγες φορές 17 16,7 

Αρκετές φορές 31 30,4 

Πολλές φορές 31 30,4 

Πάρα πολλές φορές 10 9,8 

Σύνολο 102 100,0 

 

Παροχή επαγγελµατικής εποπτείας στην υπηρεσία 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 85 83,3 

Ναι 16 15,7 

Σύνολο 101 99,0 

 

 Πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση λόγω επαγγελµατικής εποπτείας στην υπηρεσία 

 Συχνότητα Σ. Ποσοστό %  Ποσοστό % 

Όχι 1 1,0 5,9 

Ναι 16 15,7 94,1 

Σύνολο 17 16,7 100,0 

 

  

 

Πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση εάν υπήρχε επαγγελµατική εποπτεία στην υπηρεσία 

 Συχνότητα Σ. Ποσοστό %  Ποσοστό % 

Όχι 14 13,7 16,5 

Ναι 71 69,6 83,5 

Σύνολο 85 83,3 100,0 
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Συχνότητες απαντήσεων σχετικές µε την αξιολόγηση από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς της ικανοποίησής τους από την εργασία και την οργάνωση και της 

ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες  
 

Παράγοντες Ικανοποίησης 

  

Κ
αθ
όλ
ου

 

Ικ
αν
οπ
οι
ηµ
έν
η/

-ο
ς 

Λ
ίγ
ο 

Ικ
αν
οπ
οι
ηµ
έν
η/

-ο
ς 

Ο
υδ
έτ
ερ
η/

-ο
ς 

Α
ρκ
ετ
ά 

Ικ
αν
οπ
οι
ηµ
έν
η/

-ο
ς 

Π
ολ
ύ 

Ικ
αν
οπ
οι
ηµ
έν
η/

-ο
ς 

Μονιµότητα Συχνότητα 32 5 9 7 49 

  Ποσοστό % 31,4% 4,9% 8,8% 6,9% 48,0% 

Μισθός Αριθµός 16 31 39 12 4 

  Ποσοστό % 15,7% 30,4% 38,2% 11,8% 3,9% 

Πεδίο εργασίας Αριθµός 3 17 32 27 23 

  Ποσοστό % 2,9% 16,7% 31,4% 26,5% 22,5% 

∆υνατότητα να βοηθάτε  Αριθµός 1 5 29 31 36 

 Ανθρώπους Ποσοστό % 1,0% 4,9% 28,4% 30,4% 35,3% 

∆υνατότητα για προαγωγή Αριθµός 52 13 18 12 6 

  Ποσοστό % 51,5% 12,9% 17,8% 11,9% 5,9% 

∆ουλειά µε  Αριθµός 0 5 21 42 34 

εξυπηρετούµενους Ποσοστό % ,0% 4,9% 20,6% 41,2% 33,3% 

Συνεργασία µε συναδέλφους Αριθµός 1 6 18 38 39 

  Ποσοστό % 1,0% 5,9% 17,6% 37,3% 38,2% 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες Αριθµός 1 10 23 45 22 

  Ποσοστό % 1,0% 9,9% 22,8% 44,6% 21,8% 

Εργασιακή αυτονοµία Αριθµός 6 7 20 36 33 

  Ποσοστό % 5,9% 6,9% 19,6% 35,3% 32,4% 

Εποπτεία εντός της Υπηρεσίας Αριθµός 43 7 17 23 10 

  Ποσοστό % 43,0% 7,0% 17,0% 23,0% 10,0% 

Κοινωνικό γόητρο Αριθµός 7 12 27 39 17 

  Ποσοστό % 6,9% 11,8% 26,5% 38,2% 16,7% 

Ασφαλές εργασιακό  Αριθµός 15 12 22 32 20 

 Περιβάλλον Ποσοστό % 14,9% 11,9% 21,8% 31,7% 19,8% 

Πρόκληση που σας  Αριθµός 7 17 25 24 29 
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προσφέρει η εργασία σας Ποσοστό % 6,9% 16,7% 24,5% 23,5% 28,4% 

Συµµετοχή στη λήψη  Αριθµός 14 20 20 30 18 

 Αποφάσεων Ποσοστό % 13,7% 19,6% 19,6% 29,4% 17,6% 

Η ύπαρξη προγραµµάτων και  Αριθµός 27 26 30 13 6 

Πόρων που παρέχει η οργάνωση Ποσοστό % 26,5% 25,5% 29,4% 12,7% 5,9% 

Η δυνατότητα να επηρεάσετε/ Αριθµός 23 27 23 21 8 

 βελτιώσετε τα προγράµµατα Ποσοστό % 22,5% 26,5% 22,5% 20,6% 7,8% 

Τα τεχνικά µέσα που Αριθµός 17 26 22 20 16 

παρέχονται για άνετη εργασία Ποσοστό % 16,8% 25,7% 21,8% 19,8% 15,8% 

 

Ικανοποίηση από την εργασία 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Λίγο 6 5,9 

Μέτρια 47 46,1 

Πολύ 40 39,2 

Πάρα πολύ 9 8,8 

Σύνολο 102 100,0 

 

Ικανοποίηση από την οργάνωση 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 6 5,9 

Λίγο 12 11,8 

Μέτρια 52 51,0 

Πολύ 26 25,5 

Πάρα πολύ 6 5,9 

Σύνολο 102 100,0 

 

 

Γνωρίζετε αν οι εξυπηρετούµενοι από την οργάνωση είναι ικανοποιηµένοι; 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Όχι 3 2,9 

Ναι 99 97,1 

Σύνολο 102 100,0 
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Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Λίγο 2 2,0 

Μέτρια 24 24,2 

Πολύ 62 62,6 

Πάρα πολύ 11 11,1 

Σύνολο 99 100,0 

 

Η ικανοποίηση από το επάγγελµα επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών; 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστ
ό 

Ισχύον 
Ποσοστό 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Καθόλου 6 5,9 5,9 5,9 

Λίγο 9 8,8 8,8 14,7 

Μέτρια 8 7,8 7,8 22,5 

Πολύ 62 60,8 60,8 83,3 

Πάρα πολύ 17 16,7 16,7 100,0 

Σύνολο 102 100,0 100,0  
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Συχνότητες απαντήσεων σχετικές µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
 

 

Η οργάνωση παρέχει: 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Μέτριες υπηρεσίες 11 10,8 

Αρκετά καλές υπηρεσίες 52 51,0 

Πολύ καλές υπηρεσίες 36 35,3 

Άριστες υπηρεσίες 3 2,9 

Σύνολο  102 100,0

 

 

Θετικά / Αρνητικά 

 Συχνότητα  Ποσοστό % 

Αρνητικά 19 20,7 

Θετικά 73 79,3 

Σύνολο   92 100,0
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Λόγοι που η οργάνωση προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες 

  Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο N % 

Συνεργασία 44 43,1% 

Αναγνώριση του επαγγέλµατος 6 5,9% 

Προσωπικές αξίες του κοινωνικού λειτουργού 43 42,2% 

Θεωρητική κατάρτιση 6 5,9% 

Εµπειρία 3 2,9% 

Αυτοδιοικούµενος τρόπος δράσης του 

προγράµµατος 
11 10,8% 

Έλλειψη προσωπικού 6 5,9% 

Έλλειψη αναγνώρισης του έργου των 

κοινωνικών λειτουργών 
1 1,0% 

Προβλήµατα µε την οργάνωση 6 5,9% 

Κακή λειτουργία του προνοιακού συστήµατος 13 12,7% 
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Συχνότητες απαντήσεων σχετικές µε προτάσεις και αλλαγές σχετικά µε τους τοµείς εργασίας    
 

Τοµείς βελτίωσης 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

Πρόληψη 62 60,8% 

Συµβουλευτικό έργο 43 42,2% 

Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα 29 28,4% 

Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες 38 37,3% 

Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα 44 43,1% 

Συνεργασία µε φορείς 41 40,2% 

∆ιεκδίκηση πόρων 66 64,7% 

∆ιεπιστηµονική συνεργασία 59 57,8% 

Παρακολούθηση σεµιναρίων, συνεδρίων 65 63,7% 

Κοινωνική έρευνα 51 50,0% 
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Αλλαγές στην υπηρεσία 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

Καµία αλλαγή 1 1,0% 

Προνοιακό Σύστηµα 39 38,2% 

∆οµή και Οργάνωση Υπηρεσίας 46 45,1% 

Αναγνώριση του Έργου της Κοινωνικής Υπηρεσίας 11 10,8% 

Εκπαίδευση – Εξειδίκευση 17 16,7% 

∆εν υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή 6 5,9% 

 

 

Θα ήσασταν πιο ικανοποιηµένη/-ος από το επάγγελµά σας αν: 

  Συχνότητα Ποσοστό Σύνολο N % 

∆υνατότητα αλλαγής πλαισίου 9 8,8% 

Επαγγελµατική εποπτεία/αξιολόγηση 14 13,7% 

Θεωρητική κατάρτιση και συνεχής επιµόρφωση 25 24,5% 

Συνεργασία 13 12,7% 

Μονιµότητα 11 10,8% 

Οικονοµικές απολαβές 21 20,6% 

Πρόσληψη προσωπικού 15 14,7% 

Καλύτερη λειτουργία προνοιακού συστήµατος 41 40,2% 

Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας 14 13,7% 

Εργασιακή αυτονοµία 3 2,9% 
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Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση και βαθµού ικανοποίησης από την εργασία  

 
 

Μονιµότητα  

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 17 10 1 32 

%  Μονιµότητα 12,5% 53,1% 31,3% 3,1% 100,0% 

Καθόλου 

ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 36,2% 25,0% 11,1% 31,4% 

  %  Σύνολο 3,9% 16,7% 9,8% 1,0% 31,4% 

Αριθµός 1 3 1 0 5 

%  Μονιµότητα 20,0% 60,0% 20,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 6,4% 2,5% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,9% 1,0% ,0% 4,9% 

Αριθµός 1 3 5 0 9 

%  Μονιµότητα 11,1% 33,3% 55,6% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 6,4% 12,5% ,0% 8,8% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,9% 4,9% ,0% 8,8% 

Αριθµός 0 4 1 2 7 

%  Μονιµότητα ,0% 57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

 
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 8,5% 2,5% 22,2% 6,9% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 1,0% 2,0% 6,9% 

Αριθµός 0 20 23 6 49 Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-ος %  Μονιµότητα ,0% 40,8% 46,9% 12,2% 100,0% 
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 %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 42,6% 57,5% 66,7% 48,0% 

  %  Σύνολο ,0% 19,6% 22,5% 5,9% 48,0% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Μονιµότητα 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

Μισθός 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 1 9 4 2 16 

%  Μισθός 6,3% 56,3% 25,0% 12,5% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 19,1% 10,0% 22,2% 15,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 8,8% 3,9% 2,0% 15,7% 

Αριθµός 2 16 12 1 31 

%  Μισθός 6,5% 51,6% 38,7% 3,2% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-

ος 

   %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 34,0% 30,0% 11,1% 30,4% 

  %  Σύνολο 2,0% 15,7% 11,8% 1,0% 30,4% 

Αριθµός 2 20 14 3 39 

%  Μισθός 5,1% 51,3% 35,9% 7,7% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 42,6% 35,0% 33,3% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,0% 19,6% 13,7% 2,9% 38,2% 

Αριθµός 0 0 9 3 12 

%  Μισθός ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

 %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% 22,5% 33,3% 11,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 8,8% 2,9% 11,8% 
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Αριθµός 1 2 1 0 4 

%  Μισθός 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-

ος 

   %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 4,3% 2,5% ,0% 3,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 1,0% ,0% 3,9% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Μισθός 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

Πεδίο Εργασίας 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 3 0 0 3 

%  Πεδίο Εργασίας ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 6,4% ,0% ,0% 2,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% ,0% ,0% 2,9% 

Αριθµός 4 10 3 0 17 

%  Πεδίο Εργασίας 23,5% 58,8% 17,6% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-

ος 

 %  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 21,3% 7,5% ,0% 16,7% 

  %  Σύνολο 3,9% 9,8% 2,9% ,0% 16,7% 

Αριθµός 2 20 10 0 32 

%  Πεδίο Εργασίας 6,3% 62,5% 31,3% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 42,6% 25,0% ,0% 31,4% 

  %  Σύνολο 2,0% 19,6% 9,8% ,0% 31,4% 

Αριθµός 0 8 15 4 27 Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος %  Πεδίο Εργασίας ,0% 29,6% 55,6% 14,8% 100,0% 
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 %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 17,0% 37,5% 44,4% 26,5% 

  %  Σύνολο ,0% 7,8% 14,7% 3,9% 26,5% 

Αριθµός 0 6 12 5 23 

%  Πεδίο Εργασίας ,0% 26,1% 52,2% 21,7% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-

ος 

 %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 12,8% 30,0% 55,6% 22,5% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% 11,8% 4,9% 22,5% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Πεδίο Εργασίας 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 0 1 0 1 

% ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

   %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% 2,5% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Αριθµός 0 4 1 0 5 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% 80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

   %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 8,5% 2,5% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 1,0% ,0% 4,9% 

Αριθµός 0 16 12 1 29 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% 55,2% 41,4% 3,4% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 34,0% 30,0% 11,1% 28,4% 
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  %  Σύνολο ,0% 15,7% 11,8% 1,0% 28,4% 

Αριθµός 4 13 13 1 31 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  12,9% 41,9% 41,9% 3,2% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

   %  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 27,7% 32,5% 11,1% 30,4% 

  %  Σύνολο 3,9% 12,7% 12,7% 1,0% 30,4% 

Αριθµός 2 14 13 7 36 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  5,6% 38,9% 36,1% 19,4% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

   

%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 29,8% 32,5% 77,8% 35,3% 

  %  Σύνολο 2,0% 13,7% 12,7% 6,9% 35,3% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

∆υνατότητα για προαγωγή 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 30 17 1 52 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή 7,7% 57,7% 32,7% 1,9% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 65,2% 42,5% 11,1% 51,5% 

  %  Σύνολο 4,0% 29,7% 16,8% 1,0% 51,5% 

Αριθµός 1 8 4 0 13 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή 7,7% 61,5% 30,8% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 17,4% 10,0% ,0% 12,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 7,9% 4,0% ,0% 12,9% 
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Αριθµός 0 6 10 2 18 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% 33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 13,0% 25,0% 22,2% 17,8% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% 9,9% 2,0% 17,8% 

Αριθµός 1 2 6 3 12 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή 8,3% 16,7% 50,0% 25,0% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 4,3% 15,0% 33,3% 11,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 5,9% 3,0% 11,9% 

Αριθµός 0 0 3 3 6 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% 7,5% 33,3% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 3,0% 3,0% 5,9% 

Αριθµός 6 46 40 9 101 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή 5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 

 

 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 3 2 0 5 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους ,0% 60,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 6,4% 5,0% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% 2,0% ,0% 4,9% 

 Αριθµός 1 11 9 0 21 
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%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 4,8% 52,4% 42,9% ,0% 100,0%  

Ουδέτερη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 23,4% 22,5% ,0% 20,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 10,8% 8,8% ,0% 20,6% 

Αριθµός 2 22 17 1 42 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 4,8% 52,4% 40,5% 2,4% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 46,8% 42,5% 11,1% 41,2% 

  %  Σύνολο 2,0% 21,6% 16,7% 1,0% 41,2% 

Αριθµός 3 11 12 8 34 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 8,8% 32,4% 35,3% 23,5% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 23,4% 30,0% 88,9% 33,3% 

  %  Σύνολο 2,9% 10,8% 11,8% 7,8% 33,3% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

Συνεργασία µε συναδέλφους 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 1 0 0 0 1 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% ,0% ,0% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο 1,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 
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Αριθµός 0 4 2 0 6 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 8,5% 5,0% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 2,0% ,0% 5,9% 

Αριθµός 0 12 5 1 18 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους ,0% 66,7% 27,8% 5,6% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 25,5% 12,5% 11,1% 17,6% 

  %  Σύνολο ,0% 11,8% 4,9% 1,0% 17,6% 

Αριθµός 2 16 17 3 38 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 5,3% 42,1% 44,7% 7,9% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 34,0% 42,5% 33,3% 37,3% 

  %  Σύνολο 2,0% 15,7% 16,7% 2,9% 37,3% 

Αριθµός 3 15 16 5 39 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 7,7% 38,5% 41,0% 12,8% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 31,9% 40,0% 55,6% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,9% 14,7% 15,7% 4,9% 38,2% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες  

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 0 1 0 1 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% 2,5% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Αριθµός 0 9 1 0 10 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,0% 90,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 19,1% 2,5% ,0% 9,9% 

  %  Σύνολο ,0% 8,9% 1,0% ,0% 9,9% 

Αριθµός 1 14 7 1 23 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 4,3% 60,9% 30,4% 4,3% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 29,8% 17,5% 12,5% 22,8% 

  %  Σύνολο 1,0% 13,9% 6,9% 1,0% 22,8% 

Αριθµός 3 16 24 2 45 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 6,7% 35,6% 53,3% 4,4% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 34,0% 60,0% 25,0% 44,6% 

  %  Σύνολο 3,0% 15,8% 23,8% 2,0% 44,6% 

Αριθµός 2 8 7 5 22 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 9,1% 36,4% 31,8% 22,7% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 17,0% 17,5% 62,5% 21,8% 

  %  Σύνολο 2,0% 7,9% 6,9% 5,0% 21,8% 

Αριθµός 6 47 40 8 101 Σύνολο 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 5,9% 46,5% 39,6% 7,9% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 46,5% 39,6% 7,9% 100,0% 
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Εργασιακή αυτονοµία 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 6 0 0 6 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 12,8% ,0% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% ,0% ,0% 5,9% 

Αριθµός 2 5 0 0 7 

%  Εργασιακή αυτονοµία 28,6% 71,4% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 10,6% ,0% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο 2,0% 4,9% ,0% ,0% 6,9% 

Αριθµός 0 10 8 2 20 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 21,3% 20,0% 22,2% 19,6% 

  %  Σύνολο ,0% 9,8% 7,8% 2,0% 19,6% 

Αριθµός 4 15 14 3 36 

%  Εργασιακή αυτονοµία 11,1% 41,7% 38,9% 8,3% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 31,9% 35,0% 33,3% 35,3% 

  %  Σύνολο 3,9% 14,7% 13,7% 2,9% 35,3% 

Αριθµός 0 11 18 4 33 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 33,3% 54,5% 12,1% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 23,4% 45,0% 44,4% 32,4% 

  %  Σύνολο ,0% 10,8% 17,6% 3,9% 32,4% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 Σύνολο 

%  Εργασιακή αυτονοµία 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 3 22 14 4 43 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 7,0% 51,2% 32,6% 9,3% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 47,8% 35,9% 44,4% 43,0% 

  %  Σύνολο 3,0% 22,0% 14,0% 4,0% 43,0% 

Αριθµός 1 3 2 1 7 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 6,5% 5,1% 11,1% 7,0% 

  %  Σύνολο 1,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,0% 

Αριθµός 0 13 3 1 17 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας ,0% 76,5% 17,6% 5,9% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 28,3% 7,7% 11,1% 17,0% 

  %  Σύνολο ,0% 13,0% 3,0% 1,0% 17,0% 

Αριθµός 2 7 13 1 23 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 8,7% 30,4% 56,5% 4,3% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 15,2% 33,3% 11,1% 23,0% 

  %  Σύνολο 2,0% 7,0% 13,0% 1,0% 23,0% 

Αριθµός 0 1 7 2 10 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας ,0% 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 2,2% 17,9% 22,2% 10,0% 
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  %  Σύνολο ,0% 1,0% 7,0% 2,0% 10,0% 

Αριθµός 6 46 39 9 100 

%  Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 6,0% 46,0% 39,0% 9,0% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 6,0% 46,0% 39,0% 9,0% 100,0% 
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Κοινωνικό γόητρο 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 1 4 2 0 7 

%  Κοινωνικό γόητρο 14,3% 57,1% 28,6% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 8,5% 5,0% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 3,9% 2,0% ,0% 6,9% 

Αριθµός 2 7 3 0 12 

%  Κοινωνικό γόητρο 16,7% 58,3% 25,0% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 14,9% 7,5% ,0% 11,8% 

  %  Σύνολο 2,0% 6,9% 2,9% ,0% 11,8% 

Αριθµός 1 14 12 0 27 

%  Κοινωνικό γόητρο 3,7% 51,9% 44,4% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 29,8% 30,0% ,0% 26,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 13,7% 11,8% ,0% 26,5% 

Αριθµός 2 16 17 4 39 

%  Κοινωνικό γόητρο 5,1% 41,0% 43,6% 10,3% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 34,0% 42,5% 44,4% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,0% 15,7% 16,7% 3,9% 38,2% 

Αριθµός 0 6 6 5 17 

%  Κοινωνικό γόητρο ,0% 35,3% 35,3% 29,4% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 12,8% 15,0% 55,6% 16,7% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% 5,9% 4,9% 16,7% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 Σύνολο 

%  Κοινωνικό γόητρο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 8 3 0 15 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 26,7% 53,3% 20,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 17,4% 7,5% ,0% 14,9% 

  %  Σύνολο 4,0% 7,9% 3,0% ,0% 14,9% 

Αριθµός 1 8 3 0 12 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 8,3% 66,7% 25,0% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 17,4% 7,5% ,0% 11,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 7,9% 3,0% ,0% 11,9% 

Αριθµός 1 14 7 0 22 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 4,5% 63,6% 31,8% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 30,4% 17,5% ,0% 21,8% 

  %  Σύνολο 1,0% 13,9% 6,9% ,0% 21,8% 

Αριθµός 0 11 15 6 32 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,0% 34,4% 46,9% 18,8% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 23,9% 37,5% 66,7% 31,7% 

  %  Σύνολο ,0% 10,9% 14,9% 5,9% 31,7% 

Αριθµός 0 5 12 3 20 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,0% 25,0% 60,0% 15,0% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 10,9% 30,0% 33,3% 19,8% 
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  %  Σύνολο ,0% 5,0% 11,9% 3,0% 19,8% 

Αριθµός 6 46 40 9 101 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 

 

 

Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 3 4 0 0 7 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

42,9% 57,1% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 8,5% ,0% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο 2,9% 3,9% ,0% ,0% 6,9% 

Αριθµός 2 11 4 0 17 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

11,8% 64,7% 23,5% ,0% 100,0% 

Λίγο Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 23,4% 10,0% ,0% 16,7% 

  %  Σύνολο 2,0% 10,8% 3,9% ,0% 16,7% 

Αριθµός 1 14 10 0 25 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

4,0% 56,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 29,8% 25,0% ,0% 24,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 13,7% 9,8% ,0% 24,5% 

Αριθµός 0 7 13 4 24 
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Αριθµός 0 7 13 4 24 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

,0% 29,2% 54,2% 16,7% 100,0% Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 14,9% 32,5% 44,4% 23,5% 

  %  Σύνολο ,0% 6,9% 12,7% 3,9% 23,5% 

Αριθµός 0 11 13 5 29 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

,0% 37,9% 44,8% 17,2% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 23,4% 32,5% 55,6% 28,4% 

  %  Σύνολο ,0% 10,8% 12,7% 4,9% 28,4% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία 

σας 

5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 6 3 1 14 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 28,6% 42,9% 21,4% 7,1% 100,0% 

 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 12,8% 7,5% 11,1% 13,7% 

  %  Σύνολο 3,9% 5,9% 2,9% 1,0% 13,7% 

Αριθµός 2 13 4 1 20 
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%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 10,0% 65,0% 20,0% 5,0% 100,0%   

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 27,7% 10,0% 11,1% 19,6% 

  %  Σύνολο 2,0% 12,7% 3,9% 1,0% 19,6% 

Αριθµός 0 14 5 1 20 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,0% 70,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 29,8% 12,5% 11,1% 19,6% 

  %  Σύνολο ,0% 13,7% 4,9% 1,0% 19,6% 

Αριθµός 0 9 19 2 30 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,0% 30,0% 63,3% 6,7% 100,0% 

Αρκετά Ικανοποιηµένη/-

ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 19,1% 47,5% 22,2% 29,4% 

  %  Σύνολο ,0% 8,8% 18,6% 2,0% 29,4% 

Αριθµός 0 5 9 4 18 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,0% 27,8% 50,0% 22,2% 100,0% 

Πολύ Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 10,6% 22,5% 44,4% 17,6% 

  %  Σύνολο ,0% 4,9% 8,8% 3,9% 17,6% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα οποία παρέχει η οργάνωση για τις ανάγκες του εξυπηρετούµενου πληθυσµού 

Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο   

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 16 6 1 27 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  14,8% 59,3% 22,2% 3,7% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 34,0% 15,0% 11,1% 26,5% 

  %  Σύνολο 3,9% 15,7% 5,9% 1,0% 26,5% 

Αριθµός 1 13 10 2 26 

% Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  3,8% 50,0% 38,5% 7,7% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 27,7% 25,0% 22,2% 25,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 12,7% 9,8% 2,0% 25,5% 

Αριθµός 1 12 13 4 30 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  3,3% 40,0% 43,3% 13,3% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 25,5% 32,5% 44,4% 29,4% 

  %  Σύνολο 1,0% 11,8% 12,7% 3,9% 29,4% 

Αριθµός 0 5 8 0 13 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% 38,5% 61,5% ,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 10,6% 20,0% ,0% 12,7% 

  %  Σύνολο ,0% 4,9% 7,8% ,0% 12,7% 

Αριθµός 0 1 3 2 6 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 2,1% 7,5% 22,2% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 2,9% 2,0% 5,9% 

Σύνολο Αριθµός 6 47 40 9 102 
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%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0

% 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο 

   Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 3 12 8 0 23 

% ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
13,0% 52,2% 34,8% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 25,5% 20,0% ,0% 22,5% 

  %  Σύνολο 2,9% 11,8% 7,8% ,0% 22,5% 

Αριθµός 3 14 8 2 27 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
11,1% 51,9% 29,6% 7,4% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 29,8% 20,0% 22,2% 26,5% 

  %  Σύνολο 2,9% 13,7% 7,8% 2,0% 26,5% 

Αριθµός 0 12 9 2 23 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
,0% 52,2% 39,1% 8,7% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 25,5% 22,5% 22,2% 22,5% 

  %  Σύνολο ,0% 11,8% 8,8% 2,0% 22,5% 

Αριθµός 0 8 12 1 21 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
,0% 38,1% 57,1% 4,8% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 17,0% 30,0% 11,1% 20,6% 
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  %  Σύνολο ,0% 7,8% 11,8% 1,0% 20,6% 

Αριθµός 0 1 3 4 8 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
,0% 12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 2,1% 7,5% 44,4% 7,8% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 2,9% 3,9% 7,8% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα 

προγράµµατα  
5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία (άνετος χώρος, µέσα, κλπ) 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 2 9 6 0 17 

%  Τεχνικά µέσα  11,8% 52,9% 35,3% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 19,6% 15,0% ,0% 16,8% 

  %  Σύνολο 2,0% 8,9% 5,9% ,0% 16,8% 

Αριθµός 2 18 6 0 26 

%  Τεχνικά µέσα  7,7% 69,2% 23,1% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 39,1% 15,0% ,0% 25,7% 

  %  Σύνολο 2,0% 17,8% 5,9% ,0% 25,7% 

Αριθµός 2 10 8 2 22 

%  Τεχνικά µέσα  9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 33,3% 21,7% 20,0% 22,2% 21,8% 

  %  Σύνολο 2,0% 9,9% 7,9% 2,0% 21,8% 

Αριθµός 0 3 13 4 20 

%  Τεχνικά µέσα  ,0% 15,0% 65,0% 20,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 6,5% 32,5% 44,4% 19,8% 

  %  Σύνολο ,0% 3,0% 12,9% 4,0% 19,8% 

Αριθµός 0 6 7 3 16 

%  Τεχνικά µέσα  ,0% 37,5% 43,8% 18,8% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 13,0% 17,5% 33,3% 15,8% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% 6,9% 3,0% 15,8% 

Αριθµός 6 46 40 9 101 Σύνολο 

%  Τεχνικά µέσα  5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 45,5% 39,6% 8,9% 100,0% 
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Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης από την εργασία και την οργάνωση και βαθµού ικανοποίησης από την οργάνωση  

 
 

Μονιµότητα 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 3 7 19 3 0 32 

%  Μονιµότητα 9,4% 21,9% 59,4% 9,4% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 58,3% 36,5% 11,5% ,0% 31,4% 

  %  Σύνολο 2,9% 6,9% 18,6% 2,9% ,0% 31,4% 

Αριθµός 0 1 4 0 0 5 

%  Μονιµότητα ,0% 20,0% 80,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 7,7% ,0% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 3,9% ,0% ,0% 4,9% 

Αριθµός 1 1 3 3 1 9 

%  Μονιµότητα 11,1% 11,1% 33,3% 33,3% 11,1% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 8,3% 5,8% 11,5% 16,7% 8,8% 

  %  Σύνολο 1,0% 1,0% 2,9% 2,9% 1,0% 8,8% 

Αριθµός 0 1 3 1 2 7 

%  Μονιµότητα ,0% 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 5,8% 3,8% 33,3% 6,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 2,9% 1,0% 2,0% 6,9% 

Αριθµός 2 2 23 19 3 49 

%  Μονιµότητα 4,1% 4,1% 46,9% 38,8% 6,1% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 16,7% 44,2% 73,1% 50,0% 48,0% 
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  %  Σύνολο 2,0% 2,0% 22,5% 18,6% 2,9% 48,0% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

Μισθός 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 1 3 10 1 1 16 

%  Μισθός 6,3% 18,8% 62,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 25,0% 19,2% 3,8% 16,7% 15,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,9% 9,8% 1,0% 1,0% 15,7% 

Αριθµός 3 5 17 5 1 31 

%  Μισθός 9,7% 16,1% 54,8% 16,1% 3,2% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 41,7% 32,7% 19,2% 16,7% 30,4% 

  %  Σύνολο 2,9% 4,9% 16,7% 4,9% 1,0% 30,4% 

Αριθµός 2 3 19 13 2 39 

%  Μισθός 5,1% 7,7% 48,7% 33,3% 5,1% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 25,0% 36,5% 50,0% 33,3% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,0% 2,9% 18,6% 12,7% 2,0% 38,2% 

Αριθµός 0 0 3 7 2 12 
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Αριθµός 0 0 3 7 2 12 

%  Μισθός ,0% ,0% 25,0% 58,3% 16,7% 100,0% Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 5,8% 26,9% 33,3% 11,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,9% 6,9% 2,0% 11,8% 

Αριθµός 0 1 3 0 0 4 

%  Μισθός ,0% 25,0% 75,0% ,0% ,0% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 5,8% ,0% ,0% 3,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 2,9% ,0% ,0% 3,9% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 
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Πεδίο Εργασίας 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 1 0 2 0 0 3 

%  Πεδίο Εργασίας 33,3% ,0% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% ,0% 3,8% ,0% ,0% 2,9% 

  %  Σύνολο 1,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% 2,9% 

Αριθµός 1 6 8 2 0 17 

%  Πεδίο Εργασίας 5,9% 35,3% 47,1% 11,8% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 50,0% 15,4% 7,7% ,0% 16,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 5,9% 7,8% 2,0% ,0% 16,7% 

Αριθµός 3 4 24 1 0 32 

%  Πεδίο Εργασίας 9,4% 12,5% 75,0% 3,1% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 33,3% 46,2% 3,8% ,0% 31,4% 

  %  Σύνολο 2,9% 3,9% 23,5% 1,0% ,0% 31,4% 

Αριθµός 0 1 12 12 2 27 

%  Πεδίο Εργασίας ,0% 3,7% 44,4% 44,4% 7,4% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 23,1% 46,2% 33,3% 26,5% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 11,8% 11,8% 2,0% 26,5% 

Αριθµός 1 1 6 11 4 23 

%   4,3% 4,3% 26,1% 47,8% 17,4% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 8,3% 11,5% 42,3% 66,7% 22,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 1,0% 5,9% 10,8% 3,9% 22,5% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 Σύνολο 

%  Πεδίο Εργασίας 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 0 0 1 0 0 1 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 1,0% 

Αριθµός 3 0 2 0 0 5 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  60,0% ,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% ,0% 3,8% ,0% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο 2,9% ,0% 2,0% ,0% ,0% 4,9% 

Αριθµός 0 4 18 7 0 29 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% 13,8% 62,1% 24,1% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 33,3% 34,6% 26,9% ,0% 28,4% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 17,6% 6,9% ,0% 28,4% 

Αριθµός 0 5 18 7 1 31 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  ,0% 16,1% 58,1% 22,6% 3,2% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 41,7% 34,6% 26,9% 16,7% 30,4% 

  %  Σύνολο ,0% 4,9% 17,6% 6,9% 1,0% 30,4% 

Αριθµός 3 3 13 12 5 36 

%  ∆υνατότητα να βοηθάτε  8,3% 8,3% 36,1% 33,3% 13,9% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 25,0% 25,0% 46,2% 83,3% 35,3% 
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  %  Σύνολο 2,9% 2,9% 12,7% 11,8% 4,9% 35,3% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

∆υνατότητα για προαγωγή 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 6 9 29 8 0 52 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή 11,5% 17,3% 55,8% 15,4% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 75,0% 56,9% 30,8% ,0% 51,5% 

  %  Σύνολο 5,9% 8,9% 28,7% 7,9% ,0% 51,5% 

Αριθµός 0 1 9 3 0 13 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% 7,7% 69,2% 23,1% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 17,6% 11,5% ,0% 12,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 8,9% 3,0% ,0% 12,9% 

Αριθµός 0 0 9 8 1 18 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% ,0% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 17,6% 30,8% 16,7% 17,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 8,9% 7,9% 1,0% 17,8% 

Αριθµός 0 2 3 4 3 12 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% 16,7% 25,0% 33,3% 25,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 5,9% 15,4% 50,0% 11,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 3,0% 4,0% 3,0% 11,9% 
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Αριθµός 0 0 1 3 2 6 

%  ∆υνατότητα για προαγωγή ,0% ,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 2,0% 11,5% 33,3% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 1,0% 3,0% 2,0% 5,9% 

Αριθµός 6 12 51 26 6 101 

%   5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 

 

 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 0 0 5 0 0 5 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 9,6% ,0% ,0% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 4,9% ,0% ,0% 4,9% 

Αριθµός 2 1 12 6 0 21 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 9,5% 4,8% 57,1% 28,6% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 8,3% 23,1% 23,1% ,0% 20,6% 

  %  Σύνολο 2,0% 1,0% 11,8% 5,9% ,0% 20,6% 

Αριθµός 0 8 23 11 0 42 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους ,0% 19,0% 54,8% 26,2% ,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 66,7% 44,2% 42,3% ,0% 41,2% 

  %  Σύνολο ,0% 7,8% 22,5% 10,8% ,0% 41,2% 

Αριθµός 4 3 12 9 6 34 
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Αριθµός 4 3 12 9 6 34 

%  ∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 11,8% 8,8% 35,3% 26,5% 17,6% 100,0% Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 66,7% 25,0% 23,1% 34,6% 100,0% 33,3% 

  %  Σύνολο 3,9% 2,9% 11,8% 8,8% 5,9% 33,3% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 
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Συνεργασία µε συναδέλφους 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 0 1 0 0 0 1 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 

Αριθµός 2 1 2 1 0 6 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 8,3% 3,8% 3,8% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% ,0% 5,9% 

Αριθµός 1 1 10 5 1 18 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 5,6% 5,6% 55,6% 27,8% 5,6% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 8,3% 19,2% 19,2% 16,7% 17,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 1,0% 9,8% 4,9% 1,0% 17,6% 

Αριθµός 1 4 22 11 0 38 

%  Συνεργασία µε συναδέλφους 2,6% 10,5% 57,9% 28,9% ,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 33,3% 42,3% 42,3% ,0% 37,3% 

  %  Σύνολο 1,0% 3,9% 21,6% 10,8% ,0% 37,3% 

Αριθµός 2 5 18 9 5 39 

%   5,1% 12,8% 46,2% 23,1% 12,8% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/-

ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 41,7% 34,6% 34,6% 83,3% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,0% 4,9% 17,6% 8,8% 4,9% 38,2% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 Σύνολο 

 %  Συνεργασία µε συναδέλφους 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 
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%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 

   Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο 

   Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 0 0 0 1 0 1 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% ,0% 3,8% ,0% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Αριθµός 1 3 6 0 0 10 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 10,0% 30,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 25,0% 11,5% ,0% ,0% 9,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 3,0% 5,9% ,0% ,0% 9,9% 

Αριθµός 4 3 12 3 1 23 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 17,4% 13,0% 52,2% 13,0% 4,3% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 66,7% 25,0% 23,1% 11,5% 20,0% 22,8% 

  %  Σύνολο 4,0% 3,0% 11,9% 3,0% 1,0% 22,8% 

Αριθµός 1 2 26 16 0 45 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 2,2% 4,4% 57,8% 35,6% ,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 16,7% 50,0% 61,5% ,0% 44,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 25,7% 15,8% ,0% 44,6% 

Αριθµός 0 4 8 6 4 22 

%  Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,0% 18,2% 36,4% 27,3% 18,2% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 33,3% 15,4% 23,1% 80,0% 21,8% 
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  %  Σύνολο ,0% 4,0% 7,9% 5,9% 4,0% 21,8% 

Σύνολο Αριθµός 6 12 52 26 5 101 

 %   5,9% 11,9% 51,5% 25,7% 5,0% 100,0% 

 %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 %  Σύνολο 5,9% 11,9% 51,5% 25,7% 5,0% 100,0% 

 

Εργασιακή αυτονοµία 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 6 0 0 0 0 6 

%  Εργασιακή αυτονοµία 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο 5,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,9% 

Αριθµός 0 3 4 0 0 7 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 42,9% 57,1% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 25,0% 7,7% ,0% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% 3,9% ,0% ,0% 6,9% 

Ουδέτερη/-ος Αριθµός 0 3 13 3 1 20 

  %  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 15,0% 65,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 25,0% 25,0% 11,5% 16,7% 19,6% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% 12,7% 2,9% 1,0% 19,6% 

Αριθµός 0 4 18 13 1 36 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 11,1% 50,0% 36,1% 2,8% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 33,3% 34,6% 50,0% 16,7% 35,3% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 17,6% 12,7% 1,0% 35,3% 
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Αριθµός 0 2 17 10 4 33 

%  Εργασιακή αυτονοµία ,0% 6,1% 51,5% 30,3% 12,1% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 32,7% 38,5% 66,7% 32,4% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 16,7% 9,8% 3,9% 32,4% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

        

 

 

Εποπτεία εντός υπηρεσίας 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 6 7 20 9 1 43 

%  Εποπτεία εντός υπηρεσίας 14,0% 16,3% 46,5% 20,9% 2,3% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 58,3% 39,2% 36,0% 16,7% 43,0% 

  %  Σύνολο 6,0% 7,0% 20,0% 9,0% 1,0% 43,0% 

Αριθµός 0 1 3 3 0 7 

%  Εποπτεία εντός υπηρεσίας ,0% 14,3% 42,9% 42,9% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 5,9% 12,0% ,0% 7,0% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 3,0% 3,0% ,0% 7,0% 

Ουδέτερη/-ος Αριθµός 0 1 14 1 1 17 

  %  Εποπτεία εντός υπηρεσίας ,0% 5,9% 82,4% 5,9% 5,9% 100,0% 

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 27,5% 4,0% 16,7% 17,0% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 14,0% 1,0% 1,0% 17,0% 
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Αριθµός 0 3 11 8 1 23 

%  Εποπτεία εντός υπηρεσίας ,0% 13,0% 47,8% 34,8% 4,3% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 25,0% 21,6% 32,0% 16,7% 23,0% 

  %  Σύνολο ,0% 3,0% 11,0% 8,0% 1,0% 23,0% 

Αριθµός 0 0 3 4 3 10 

%  Εποπτεία εντός υπηρεσίας ,0% ,0% 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 5,9% 16,0% 50,0% 10,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 

Αριθµός 6 12 51 25 6 100 

%   6,0% 12,0% 51,0% 25,0% 6,0% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 6,0% 12,0% 51,0% 25,0% 6,0% 100,0% 

 

Κοινωνικό γόητρο 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 2 2 2 1 0 7 

%  Κοινωνικό γόητρο 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 16,7% 3,8% 3,8% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% ,0% 6,9% 

Αριθµός 0 2 8 2 0 12 

%  Κοινωνικό γόητρο ,0% 16,7% 66,7% 16,7% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 15,4% 7,7% ,0% 11,8% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 7,8% 2,0% ,0% 11,8% 

Αριθµός 1 1 19 6 0 27 Ουδέτερη/-ος 

  %  Κοινωνικό γόητρο 3,7% 3,7% 70,4% 22,2% ,0% 100,0% 
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  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 8,3% 36,5% 23,1% ,0% 26,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 1,0% 18,6% 5,9% ,0% 26,5% 

Αριθµός 3 5 17 12 2 39 

%  Κοινωνικό γόητρο 7,7% 12,8% 43,6% 30,8% 5,1% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 41,7% 32,7% 46,2% 33,3% 38,2% 

  %  Σύνολο 2,9% 4,9% 16,7% 11,8% 2,0% 38,2% 

Αριθµός 0 2 6 5 4 17 

%  Κοινωνικό γόητρο ,0% 11,8% 35,3% 29,4% 23,5% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 11,5% 19,2% 66,7% 16,7% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 5,9% 4,9% 3,9% 16,7% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%   5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 2 7 6 0 0 15 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 13,3% 46,7% 40,0% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 58,3% 11,8% ,0% ,0% 14,9% 

  %  Σύνολο 2,0% 6,9% 5,9% ,0% ,0% 14,9% 

Αριθµός 1 2 8 1 0 12 
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Αριθµός 1 2 8 1 0 12 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 8,3% 16,7% 66,7% 8,3% ,0% 100,0% Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 16,7% 15,7% 3,8% ,0% 11,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 7,9% 1,0% ,0% 11,9% 

Αριθµός 3 1 13 4 1 22 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 13,6% 4,5% 59,1% 18,2% 4,5% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 8,3% 25,5% 15,4% 16,7% 21,8% 

  %  Σύνολο 3,0% 1,0% 12,9% 4,0% 1,0% 21,8% 

Αριθµός 0 2 15 12 3 32 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,0% 6,3% 46,9% 37,5% 9,4% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 29,4% 46,2% 50,0% 31,7% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 14,9% 11,9% 3,0% 31,7% 

Αριθµός 0 0 9 9 2 20 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,0% ,0% 45,0% 45,0% 10,0% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 17,6% 34,6% 33,3% 19,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 8,9% 8,9% 2,0% 19,8% 

Αριθµός 6 12 51 26 6 101 

%  Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%  Σύνολο 5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 
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Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 1 5 1 0 0 7 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 

14,3% 71,4% 14,3% ,0% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 41,7% 1,9% ,0% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 4,9% 1,0% ,0% ,0% 6,9% 

Αριθµός 1 2 14 0 0 17 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 

5,9% 11,8% 82,4% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 16,7% 26,9% ,0% ,0% 16,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 13,7% ,0% ,0% 16,7% 

Αριθµός 0 2 17 6 0 25 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 

,0% 8,0% 68,0% 24,0% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 32,7% 23,1% ,0% 24,5% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 16,7% 5,9% ,0% 24,5% 

Αριθµός 0 1 11 11 1 24 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 

,0% 4,2% 45,8% 45,8% 4,2% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 21,2% 42,3% 16,7% 23,5% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 10,8% 10,8% 1,0% 23,5% 

Αριθµός 4 2 9 9 5 29 

%  Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 

13,8% 6,9% 31,0% 31,0% 17,2% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 66,7% 16,7% 17,3% 34,6% 83,3% 28,4% 
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  %  Σύνολο 3,9% 2,0% 8,8% 8,8% 4,9% 28,4% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

% Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας  

5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 1 5 5 2 1 14 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 7,1% 35,7% 35,7% 14,3% 7,1% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 41,7% 9,6% 7,7% 16,7% 13,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 4,9% 4,9% 2,0% 1,0% 13,7% 

Αριθµός 4 4 10 2 0 20 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 20,0% 20,0% 50,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 66,7% 33,3% 19,2% 7,7% ,0% 19,6% 

  %  Σύνολο 3,9% 3,9% 9,8% 2,0% ,0% 19,6% 

Ουδέτερη/-ος Αριθµός 1 0 15 4 0 20 

  %  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 5,0% ,0% 75,0% 20,0% ,0% 100,0% 
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  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% ,0% 28,8% 15,4% ,0% 19,6% 

  %  Σύνολο 1,0% ,0% 14,7% 3,9% ,0% 19,6% 

Αριθµός 0 2 16 11 1 30 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,0% 6,7% 53,3% 36,7% 3,3% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 16,7% 30,8% 42,3% 16,7% 29,4% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 15,7% 10,8% 1,0% 29,4% 

Αριθµός 0 1 6 7 4 18 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,0% 5,6% 33,3% 38,9% 22,2% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 11,5% 26,9% 66,7% 17,6% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 5,9% 6,9% 3,9% 17,6% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 
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Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 6 8 10 2 1 27 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  22,2% 29,6% 37,0% 7,4% 3,7% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 66,7% 19,2% 7,7% 16,7% 26,5% 

  %  Σύνολο 5,9% 7,8% 9,8% 2,0% 1,0% 26,5% 

Αριθµός 0 4 16 6 0 26 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% 15,4% 61,5% 23,1% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 33,3% 30,8% 23,1% ,0% 25,5% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 15,7% 5,9% ,0% 25,5% 

Αριθµός 0 0 19 9 2 30 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% ,0% 63,3% 30,0% 6,7% 100,0% 

Ουδέτερη/-ος 

 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 36,5% 34,6% 33,3% 29,4% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 18,6% 8,8% 2,0% 29,4% 

Αριθµός 0 0 6 6 1 13 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% ,0% 46,2% 46,2% 7,7% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 11,5% 23,1% 16,7% 12,7% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 5,9% 5,9% 1,0% 12,7% 

Αριθµός 0 0 1 3 2 6 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  ,0% ,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη/

-ος %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 1,9% 11,5% 33,3% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 1,0% 2,9% 2,0% 5,9% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων  5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

Σύνολο 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 %  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

 

 

∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 4 3 12 4 0 23 

% ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ βελτιώσετε 

τα προγράµµατα  

17,4% 13,0% 52,2% 17,4% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 66,7% 25,0% 23,1% 15,4% ,0% 22,5% 

  %  Σύνολο 3,9% 2,9% 11,8% 3,9% ,0% 22,5% 

 

 

 

       

Αριθµός 2 8 14 2 1 27 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσετε τα προγράµµατα  

7,4% 29,6% 51,9% 7,4% 3,7% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη-ος 

  

 

  
%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 66,7% 26,9% 7,7% 16,7% 26,5% 

  %  Σύνολο 2,0% 7,8% 13,7% 2,0% 1,0% 26,5% 

Αριθµός 0 0 15 8 0 23 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσετε τα προγράµµατα  

,0% ,0% 65,2% 34,8% ,0% 100,0% 

Ουδέτερη-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 28,8% 30,8% ,0% 22,5% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 14,7% 7,8% ,0% 22,5% 

Αριθµός 0 1 9 9 2 21 
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Αριθµός 0 1 9 9 2 21 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσετε τα προγράµµατα  

,0% 4,8% 42,9% 42,9% 9,5% 100,0% Αρκετά 

Ικανοποιηµένη-ος 

  

  

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 17,3% 34,6% 33,3% 20,6% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 8,8% 8,8% 2,0% 20,6% 

Αριθµός 0 0 2 3 3 8 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσετε τα προγράµµατα  

,0% ,0% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη-ος 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 3,8% 11,5% 50,0% 7,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,0% 2,9% 2,9% 7,8% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  ∆υνατότητα να επηρεάσετε/ 

βελτιώσετε τα προγράµµατα 

5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία (άνετος χώρος, µέσα, κλπ) 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 5 5 6 1 0 17 

%  Τεχνικά µέσα  29,4% 29,4% 35,3% 5,9% ,0% 100,0% 

Καθόλου 

Ικανοποιηµένη-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 83,3% 41,7% 11,8% 3,8% ,0% 16,8% 

  %  Σύνολο 5,0% 5,0% 5,9% 1,0% ,0% 16,8% 

Αριθµός 1 4 18 3 0 26 

%  Τεχνικά µέσα  3,8% 15,4% 69,2% 11,5% ,0% 100,0% 

Λίγο 

Ικανοποιηµένη-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 33,3% 35,3% 11,5% ,0% 25,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 4,0% 17,8% 3,0% ,0% 25,7% 
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Αριθµός 0 3 13 4 2 22 

%  Τεχνικά µέσα  ,0% 13,6% 59,1% 18,2% 9,1% 100,0% 

Ουδέτερη-ος 

 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 25,0% 25,5% 15,4% 33,3% 21,8% 

  %  Σύνολο ,0% 3,0% 12,9% 4,0% 2,0% 21,8% 

Αριθµός 0 0 6 12 2 20 

%  Τεχνικά µέσα  ,0% ,0% 30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

Αρκετά 

Ικανοποιηµένη-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 11,8% 46,2% 33,3% 19,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 5,9% 11,9% 2,0% 19,8% 

Αριθµός 0 0 8 6 2 16 

%  Τεχνικά µέσα  ,0% ,0% 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

Πολύ 

Ικανοποιηµένη-ος 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 15,7% 23,1% 33,3% 15,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 7,9% 5,9% 2,0% 15,8% 

Αριθµός 6 12 51 26 6 101 

%  Τεχνικά µέσα  5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

%  Σύνολο 5,9% 11,9% 50,5% 25,7% 5,9% 100,0% 
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Παράγοντες ικανοποίησης και ικανοποίηση από την εργασία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Μονιµότητα  18,755 12 ,095 

Μισθός 19,962 12 ,068 

Πεδίο Εργασίας 36,639 12 ,000 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους 16,189 12 ,183 

∆υνατότητα για προαγωγή 31,302 12 ,002 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 15,897 9 ,069 

Συνεργασία µε συναδέλφους 22,955 12 ,028 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 22,473 12 ,033 

Εργασιακή αυτονοµία 26,089 12 ,010 

Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 19,710 12 ,073 

Κοινωνικό γόητρο 19,468 12 ,078 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 33,451 12 ,001 

Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας 38,187 12 ,000 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 37,444 12 ,000 

Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα οποία παρέχει η οργάνωση για τις 

ανάγκες του εξυπηρετούµενου πληθυσµού 
18,645 12 ,097 

∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων 
29,464 12 ,003 

Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία 24,931 12 ,015 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Symmetric Measures: Spearman Correlation 

 Value Asymp. 

Std. Error 

Approx. T Approx. 

Sig. 

Μονιµότητα ,281 ,090 2,923 ,004 

Μισθός ,186 ,102 1,889 ,062 

Πεδίο Εργασίας ,520 ,072 6,086 ,000 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους ,131 ,097 1,320 ,190 

∆υνατότητα για προαγωγή  ,411 ,091 4,481 ,000 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους ,175 ,101 1,777 ,079 

Συνεργασία µε συναδέλφους ,146 ,098 1,476 ,143 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,217 ,099 2,214 ,029 

Εργασιακή αυτονοµία ,323 ,085 3,413 ,001 

Εποπτεία εντός Υπηρεσίας ,199 ,100 2,006 ,048 

Κοινωνικό γόητρο ,315 ,091 3,314 ,001 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,480 ,076 5,444 ,000 

Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας ,444 ,082 4,954 ,000 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ,430 ,091 4,764 ,000 

Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα 

οποία παρέχει η οργάνωση για τις ανάγκες του 

εξυπηρετούµενου πληθυσµού 

,326 ,089 3,453 ,001 

∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων 
,344 ,089 3,660 ,000 

Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία ,394 ,084 4,260 ,000 
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Παράγοντες ικανοποίησης και ικανοποίηση από την οργάνωση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Μονιµότητα 26,907 16 ,043 

Μισθός 21,501 16 ,160 

Πεδίο Εργασίας 48,913 16 ,000 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους 42,551 16 ,000 

∆υνατότητα για προαγωγή 39,384 16 ,001 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 26,491 12 ,009 

Συνεργασία µε συναδέλφους 23,954 16 ,091 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 33,916 16 ,006 

Εργασιακή αυτονοµία 117,087 16 ,000 

Εποπτεία εντός Υπηρεσίας 31,375 16 ,012 

Κοινωνικό γόητρο 29,316 16 ,022 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 41,215 16 ,001 

Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας 58,740 16 ,000 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων  41,726 16 ,000 

Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα οποία παρέχει η 

οργάνωση για τις ανάγκες του εξυπηρετούµενου πληθυσµού 
50,878 16 ,000 

∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των εξυπηρετούµενων 
47,244 16 ,000 

Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία 52,718 16 ,000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Symmetric Measures: Spearman Correlation 

 Value Asymp. Std. Error Approx. T Approx. Sig. 

Μονιµότητα ,366 ,082 3,932 ,000 

Μισθός ,301 ,090 3,161 ,002 

Πεδίο Εργασίας ,533 ,080 6,304 ,000 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους ,240 ,101 2,476 ,015 

∆υνατότητα για προαγωγή ,478 ,084 5,415 ,000 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους ,122 ,103 1,231 ,221 

Συνεργασία µε συναδέλφους ,120 ,106 1,211 ,229 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες ,303 ,099 3,164 ,002 

Εργασιακή αυτονοµία ,417 ,090 4,591 ,000 

Εποπτεία εντός Υπηρεσίας ,325 ,095 3,403 ,001 

Κοινωνικό γόητρο ,266 ,098 2,758 ,007 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ,529 ,065 6,209 ,000 

Πρόκληση που σας προσφέρει η εργασία σας ,377 ,101 4,071 ,000 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων  ,439 ,091 4,886 ,000 

Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και πόρων τα 

οποία παρέχει η οργάνωση για τις ανάγκες του 

εξυπηρετούµενου πληθυσµού 

,539 ,078 6,402 ,000 

 ∆υνατότητα να επηρεάσετε/βελτιώσετε τα προγράµµατα ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων 
,473 ,081 5,369 ,000 

Τεχνικά µέσα που παρέχονται για άνετη εργασία ,562 ,067 6,766 ,000 
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Ηλικιακές οµάδες  
  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  
  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   
Αριθµός 0 13 16 2 31 
%  Ηλικιακές Οµάδες ,0% 41,9% 51,6% 6,5% 100,0% 

23 έως 35 
  
  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 35,1% 42,1% 33,3% 37,3% 
  %  Σύνολο ,0% 15,7% 19,3% 2,4% 37,3% 

Αριθµός 1 19 18 3 41 
%  Ηλικιακές Οµάδες 2,4% 46,3% 43,9% 7,3% 100,0% 

36 έως 45 
  
  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 51,4% 47,4% 50,0% 49,4% 
  %  Σύνολο 1,2% 22,9% 21,7% 3,6% 49,4% 

Αριθµός 1 5 4 1 11 
%  Ηλικιακές Οµάδες 9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 100,0% 

45 και άνω 
  
  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 13,5% 10,5% 16,7% 13,3% 
  %  Σύνολο 1,2% 6,0% 4,8% 1,2% 13,3% 

Αριθµός 2 37 38 6 83 
%  Ηλικιακές Οµάδες 2,4% 44,6% 45,8% 7,2% 100,0% 
%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 2,4% 44,6% 45,8% 7,2% 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

3,418 6 ,755 
 
Symmetric Measures: Spearman Correlation 
Value Asymp. Std. Error Approx. T Approx. Sig. 

-,090 ,111 -,813 ,419 
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Ηλικιακές οµάδες  
 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   
Αριθµός 1 3 18 7 2 31 
%  Ηλικιακές Οµάδες 3,2% 9,7% 58,1% 22,6% 6,5% 100,0% 

23 έως 35 
  
  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 25,0% 37,5% 42,9% 28,0% 50,0% 37,3% 
  %  Σύνολο 1,2% 3,6% 21,7% 8,4% 2,4% 37,3% 

Αριθµός 2 3 19 15 2 41 
%  Ηλικιακές Οµάδες 4,9% 7,3% 46,3% 36,6% 4,9% 100,0% 

36 έως 45 
  
  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 37,5% 45,2% 60,0% 50,0% 49,4% 
  %  Σύνολο 2,4% 3,6% 22,9% 18,1% 2,4% 49,4% 

Αριθµός 1 2 5 3 0 11 
%  Ηλικιακές Οµάδες 9,1% 18,2% 45,5% 27,3% ,0% 100,0% 

45 και άνω 
  
  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 25,0% 25,0% 11,9% 12,0% ,0% 13,3% 
  %  Σύνολο 1,2% 2,4% 6,0% 3,6% ,0% 13,3% 

Αριθµός 4 8 42 25 4 83 
%  Ηλικιακές Οµάδες 4,8% 9,6% 50,6% 30,1% 4,8% 100,0% 
%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 4,8% 9,6% 50,6% 30,1% 4,8% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

4,074 8 ,850 
 
Symmetric Measures: Spearman Correlation 
 

Value Asymp. 
Std. Error 

Approx. T Approx. Sig. 

-,013 ,111 -,118 ,906 

 

 

 151 



Έλεγχος υποθέσεων T-Test για κάθε ένα παράγοντα µε Μ.Ο. = 3 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
  

  

 

N 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

T df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

Μονιµότητα 102 3,35 1,789 0,177 1,992 101 0,049 0,353 0 0,7 

Μισθός 102 2,58 1,019 0,101 -4,178 101 0,000 -0,422 -0,62 -0,22 

Πεδίο Εργασίας 102 3,49 1,106 0,109 4,477 101 0,000 0,49 0,27 0,71 

∆υνατότητα να βοηθάτε ανθρώπους 102 3,94 0,963 0,095 9,872 101 0,000 0,941 0,75 1,13 

∆υνατότητα για προαγωγή 101 2,08 1,309 0,13 -7,069 100 0,000 -0,921 -1,18 -0,66 

∆ουλειά µε εξυπηρετούµενους 102 4,03 0,861 0,085 12,07 101 0,000 1,029 0,86 1,2 

Συνεργασία µε συναδέλφους 102 4,06 0,942 0,093 11,35 101 0,000 1,059 0,87 1,24 

Συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 101 3,76 0,94 0,094 8,154 100 0,000 0,762 0,58 0,95 

Εργασιακή αυτονοµία 102 3,81 1,141 0,113 7,203 101 0,000 0,814 0,59 1,04 

Εποπτεία εντός της υπηρεσίας 100 2,5 1,481 0,148 -3,377 99 0,001 -0,5 -0,79 -0,21 

Κοινωνικό γόητρο 102 3,46 1,114 0,11 4,177 101 0,000 0,461 0,24 0,68 

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 101 3,3 1,323 0,132 2,256 100 0,026 0,297 0,04 0,56 

Πρόκληση που σας προσφέρει η 

εργασία σας 
102 3,5 1,257 0,124 4,018 101 0,000 0,5 0,25 0,75 

Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 102 3,18 1,316 0,13 1,355 101 0,179 0,176 -0,08 0,43 

Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων και 

πόρων  
102 2,46 1,183 0,117 -4,603 101 0,000 -0,539 -0,77 -0,31 
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∆υνατότητα  επιρροής/βελτίωσης  102 2,65 1,256 0,124 -2,838 101 0,005 -0,353 -0,6 -0,11 

Τεχνικά µέσα 101 2,92 1,332 0,133 -0,598 100 0,551 -0,079 -0,34 0,18 
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Συσχέτιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και ικανοποίησης από την 

εργασία 
 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 0 9 2 0 11 

%  Η οργάνωση παρέχει: ,0% 81,8% 18,2% ,0% 100,0% 

Μέτριες υπηρεσίες 

  

  %  Ικανοποίηση από την 

εργασία 

,0% 19,1% 5,0% ,0% 10,8% 

  %  Σύνολο ,0% 8,8% 2,0% ,0% 10,8% 

Αριθµός 4 25 19 4 52 

%  Η οργάνωση παρέχει: 7,7% 48,1% 36,5% 7,7% 100,0% 

Αρκετά καλές 

υπηρεσίες 

  

  
%  Ικανοποίηση από την 

εργασία 

66,7% 53,2% 47,5% 44,4% 51,0% 

  %  Σύνολο 3,9% 24,5% 18,6% 3,9% 51,0% 

Αριθµός 1 13 17 5 36 

%  Η οργάνωση παρέχει: 2,8% 36,1% 47,2% 13,9% 100,0% 

Πολύ καλές υπηρεσίες 

  

  %  Ικανοποίηση από την 

εργασία 

16,7% 27,7% 42,5% 55,6% 35,3% 

  %  Σύνολο 1,0% 12,7% 16,7% 4,9% 35,3% 

Αριθµός 1 0 2 0 3 

%  Η οργάνωση παρέχει: 33,3% ,0% 66,7% ,0% 100,0% 

Άριστες υπηρεσίες 

  

  %  Ικανοποίηση από την 

εργασία 

16,7% ,0% 5,0% ,0% 2,9% 

  %  Σύνολο 1,0% ,0% 2,0% ,0% 2,9% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Η οργάνωση παρέχει: 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την 

εργασία 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 
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Συσχέτιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και ικανοποίησης από την 

οργάνωση 

 
  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 2 0 9 0 0 11 

%  Η οργάνωση παρέχει: 18,2% ,0% 81,8% ,0% ,0% 100,0% 

Μέτριες 

υπηρεσίες 

  

  
%  Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

33,3% ,0% 17,3% ,0% ,0% 10,8% 

  %  Σύνολο 2,0% ,0% 8,8% ,0% ,0% 10,8% 

Αριθµός 4 8 25 12 3 52 

%  Η οργάνωση παρέχει: 7,7% 15,4% 48,1% 23,1% 5,8% 100,0% 

Αρκετά καλές 

υπηρεσίες 

  

  
%  Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

66,7% 66,7% 48,1% 46,2% 50,0% 51,0% 

  %  Σύνολο 3,9% 7,8% 24,5% 11,8% 2,9% 51,0% 

Αριθµός 0 3 18 12 3 36 

%  Η οργάνωση παρέχει: ,0% 8,3% 50,0% 33,3% 8,3% 100,0% 

Πολύ καλές 

υπηρεσίες 

  

  
%  Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

,0% 25,0% 34,6% 46,2% 50,0% 35,3% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% 17,6% 11,8% 2,9% 35,3% 

Αριθµός 0 1 0 2 0 3 

%  Η οργάνωση παρέχει: ,0% 33,3% ,0% 66,7% ,0% 100,0% 

Άριστες 

υπηρεσίες 

  

  
%  Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

,0% 8,3% ,0% 7,7% ,0% 2,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% ,0% 2,0% ,0% 2,9% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  Η οργάνωση παρέχει: 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Ικανοποίηση από την εργασία 15,481 9 ,079 

Ικανοποίηση από την οργάνωση 19,486 12 ,077 
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Symmetric Measures: Spearman Correlation 

 Value Asymp. Std. Error Approx. T Approx. Sig. 

Ικανοποίηση από την εργασία ,228 ,093 2,336 ,021 

Ικανοποίηση από την οργάνωση ,259 ,087 2,681 ,009 

 

 

 

 

Συσχέτιση ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

και ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από την εργασία  

 
  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 2 0 0 2 

%  Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 4,4% ,0% ,0% 2,0% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% ,0% ,0% 2,0% 

Αριθµός 1 15 6 2 24 

%  Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων 4,2% 62,5% 25,0% 8,3% 100,0% 

Μέτρια 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 33,3% 15,0% 25,0% 24,2% 

  %  Σύνολο 1,0% 15,2% 6,1% 2,0% 24,2% 

Αριθµός 4 24 31 3 62 

%  Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων 6,5% 38,7% 50,0% 4,8% 100,0% 

Πολύ 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 53,3% 77,5% 37,5% 62,6% 

  %  Σύνολο 4,0% 24,2% 31,3% 3,0% 62,6% 

Αριθµός 1 4 3 3 11 

%  Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων 9,1% 36,4% 27,3% 27,3% 100,0% 

Πάρα πολύ 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 8,9% 7,5% 37,5% 11,1% 

  %  Σύνολο 1,0% 4,0% 3,0% 3,0% 11,1% 

Αριθµός 6 45 40 8 99 

%  Ικανοποίηση εξυπηρετούµενων 6,1% 45,5% 40,4% 8,1% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 6,1% 45,5% 40,4% 8,1% 100,0% 
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Συσχέτιση ικανοποίησης των εξυπηρετούµενων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

και της  ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από την οργάνωση 

 
  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

  

Αριθµός 1 0 1 0 0 2 

%Ικανοποίηση 

εξυπηρετούµενων  

50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

Λίγο 

  

  

%Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

16,7% ,0% 2,0% ,0% ,0% 2,0% 

  %  Σύνολο 1,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 2,0% 

Αριθµός 1 5 15 3 0 24 

%Ικανοποίηση 

εξυπηρετούµενων  

4,2% 20,8% 62,5% 12,5% ,0% 100,0% 

Μέτρια 

  

  

%Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

16,7% 41,7% 30,0% 11,5% ,0% 24,2% 

  %  Σύνολο 1,0% 5,1% 15,2% 3,0% ,0% 24,2% 

Αριθµός 4 6 30 18 4 62 

%Ικανοποίηση 

εξυπηρετούµενων  

6,5% 9,7% 48,4% 29,0% 6,5% 100,0% 

Πολύ 

  

  

%Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

66,7% 50,0% 60,0% 69,2% 80,0% 62,6% 

  %  Σύνολο 4,0% 6,1% 30,3% 18,2% 4,0% 62,6% 

Αριθµός 0 1 4 5 1 11 

%Ικανοποίηση 

εξυπηρετούµενων  

,0% 9,1% 36,4% 45,5% 9,1% 100,0% 

Πάρα 

πολύ 

  

  %Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

,0% 8,3% 8,0% 19,2% 20,0% 11,1% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 4,0% 5,1% 1,0% 11,1% 

Αριθµός 6 12 50 26 5 99 

%Ικανοποίηση 

εξυπηρετούµενων  

6,1% 12,1% 50,5% 26,3% 5,1% 100,0% 

%Ικανοποίηση από την 

οργάνωση 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 6,1% 12,1% 50,5% 26,3% 5,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Ικανοποίηση από την εργασία 14,193 9 ,116 

Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,394 12 ,174 

 

 

Symmetric Measures: Spearman Correlation 

 Value Asymp. Std. Error Approx. T Approx. Sig. 

Ικανοποίηση από την εργασία ,173 ,105 1,729 ,087 

Ικανοποίηση από την οργάνωση ,286 ,087 2,934 ,004 

 

 

 

 

Συσχέτιση των κατηγοριών των υπηρεσιών και της ικανοποίησης από την 

εργασία 

 

Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο   

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ   

Αριθµός 0 2 4 0 6 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 4,3% 10,0% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 3,9% ,0% 5,9% 

Αριθµός 1 12 5 2 20 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 5,0% 60,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

Υπηρεσίες Υγείας 

  

%  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 25,5% 12,5% 22,2% 19,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 11,8% 4,9% 2,0% 19,6% 

Αριθµός 1 1 2 0 4 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 2,1% 5,0% ,0% 3,9% 

  %  Σύνολο 1,0% 1,0% 2,0% ,0% 3,9% 

Αριθµός 0 4 5 2 11 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης και 

Προστασίας 

Ανηλίκων 
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 8,5% 12,5% 22,2% 10,8% 

  %  Σύνολο ,0% 3,9% 4,9% 2,0% 10,8% 

Αριθµός 0 6 11 1 18 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Προστασίας 

Ηλικιωµένων %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 12,8% 27,5% 11,1% 17,6% 

  %  Σύνολο ,0% 5,9% 10,8% 1,0% 17,6% 

Υπηρεσίες Αριθµός 0 2 0 0 2 
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%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% Α.Μ.Ε.Α. 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 4,3% ,0% ,0% 2,0% 

%  Σύνολο ,0% 2,0% ,0% ,0% 2,0% 

Αριθµός 4 19 5 2 30 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 13,3% 63,3% 16,7% 6,7% 100,0% 

  

Υπηρεσίες "Κατ' 

οίκον Βοήθειας" 

 
%  Ικανοποίηση από την εργασία 66,7% 40,4% 12,5% 22,2% 29,4% 

  %  Σύνολο 3,9% 18,6% 4,9% 2,0% 29,4% 

Αριθµός 0 0 3 1 4 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

Εξαρτηµένων 

Ατόµων 
%  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% 7,5% 11,1% 3,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,9% 1,0% 3,9% 

Αριθµός 0 0 0 1 1 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Σωφρονιστικά 

Καταστήµατα 

 %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% ,0% ,0% 11,1% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Αριθµός 0 1 5 0 6 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Προώθησης στην 

Αγορά Εργασίας %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 2,1% 12,5% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 4,9% ,0% 5,9% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

 

Συσχέτιση των κατηγοριών των υπηρεσιών και της ικανοποίησης από την 

οργάνωση 
  

Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο 

  

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ   

Αριθµός 0 1 5 0 0 6 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 16,7% 83,3% ,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 9,6% ,0% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 4,9% ,0% ,0% 5,9% 

Αριθµός 3 1 11 4 1 20 Υπηρεσίες Υγείας 

 %  Κατηγορίες Υπηρεσιών 15,0% 5,0% 55,0% 20,0% 5,0% 100,0% 
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 %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 8,3% 21,2% 15,4% 16,7% 19,6% 

  %  Σύνολο 2,9% 1,0% 10,8% 3,9% 1,0% 19,6% 

Αριθµός 0 1 2 1 0 4 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας 

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 3,8% 3,8% ,0% 3,9% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 2,0% 1,0% ,0% 3,9% 

Αριθµός 1 2 1 6 1 11 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 9,1% 18,2% 9,1% 54,5% 9,1% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης και 

Προστασίας 

Ανηλίκων 
%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 16,7% 1,9% 23,1% 16,7% 10,8% 

  %  Σύνολο 1,0% 2,0% 1,0% 5,9% 1,0% 10,8% 

Αριθµός 0 1 8 9 0 18 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% 5,6% 44,4% 50,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Προστασίας 

Ηλικιωµένων %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 15,4% 34,6% ,0% 17,6% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 7,8% 8,8% ,0% 17,6% 

Αριθµός 0 0 2 0 0 2 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Α.Μ.Ε.Α. 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 3,8% ,0% ,0% 2,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% 2,0% 

Αριθµός 2 6 20 1 1 30 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 6,7% 20,0% 66,7% 3,3% 3,3% 100,0% 

Υπηρεσίες "Κατ' 

οίκον Βοήθειας" 

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 50,0% 38,5% 3,8% 16,7% 29,4% 

  %  Σύνολο 2,0% 5,9% 19,6% 1,0% 1,0% 29,4% 

Αριθµός 0 0 0 2 2 4 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

Εξαρτηµένων 

Ατόµων 
%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% ,0% 7,7% 33,3% 3,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% ,0% 2,0% 2,0% 3,9% 

Αριθµός 0 0 0 0 1 1 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% ,0% ,0% 100% 100,0% 

Σωφρονιστικά 

Καταστήµατα 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% ,0% ,0% 16,7% 1,0% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Αριθµός 0 0 3 3 0 6 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών ,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Υπηρεσίες 

Προώθησης στην 

Αγορά Εργασίας 

 
%  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 5,8% 11,5% ,0% 5,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,9% 2,9% ,0% 5,9% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  Κατηγορίες Υπηρεσιών 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

Σύνολο 

%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 
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 %  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Ικανοποίηση από την εργασία 44,753 27 ,017 

Ικανοποίηση από την οργάνωση 70,879 36 ,000 

 

 
 

Συσχέτιση των ετών εργασίας στην παρούσα υπηρεσία και της ικανοποίησης 

από την εργασία 
 

 

  Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο 

   Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ   

Αριθµός 0 2 2 1 5 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Λιγότερο 

από 1 

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 4,3% 5,0% 11,1% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 2,0% 1,0% 4,9% 

Αριθµός 1 11 5 2 19 

%  Χρόνια εργασίας  5,3% 57,9% 26,3% 10,5% 100,0% 

1 έως 2 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 23,4% 12,5% 22,2% 18,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 10,8% 4,9% 2,0% 18,6% 

Αριθµός 3 13 8 1 25 

%  Χρόνια εργασίας  12,0% 52,0% 32,0% 4,0% 100,0% 

3 έως 5 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 50,0% 27,7% 20,0% 11,1% 24,5% 

  %  Σύνολο 2,9% 12,7% 7,8% 1,0% 24,5% 

Αριθµός 1 6 7 0 14 

%  Χρόνια εργασίας  7,1% 42,9% 50,0% ,0% 100,0% 

6 έως 10 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 12,8% 17,5% ,0% 13,7% 

  %  Σύνολο 1,0% 5,9% 6,9% ,0% 13,7% 

Αριθµός 0 2 5 4 11 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% 18,2% 45,5% 36,4% 100,0% 

11 έως 15 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 4,3% 12,5% 44,4% 10,8% 

  %  Σύνολο ,0% 2,0% 4,9% 3,9% 10,8% 

16 έως 20 Αριθµός 1 10 10 0 21 
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%  Χρόνια εργασίας  4,8% 47,6% 47,6% ,0% 100,0%   

  %  Ικανοποίηση από την εργασία 16,7% 21,3% 25,0% ,0% 20,6% 

  %  Σύνολο 1,0% 9,8% 9,8% ,0% 20,6% 

Αριθµός 0 3 3 1 7 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

21 και άνω 

  

  %  Ικανοποίηση από την εργασία ,0% 6,4% 7,5% 11,1% 6,9% 

  %  Σύνολο ,0% 2,9% 2,9% 1,0% 6,9% 

Αριθµός 6 47 40 9 102 

%  Χρόνια εργασίας  5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την εργασία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 46,1% 39,2% 8,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

Συσχέτιση των ετών εργασίας στην παρούσα υπηρεσία και της ικανοποίησης 

από την οργάνωση 

 

  Ικανοποίηση από την οργάνωση Σύνολο 

   Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ   

Αριθµός 0 0 2 2 1 5 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Λιγότερο από 

1 

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 3,8% 7,7% 16,7% 4,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,0% 2,0% 1,0% 4,9% 

Αριθµός 2 3 10 3 1 19 

%  Χρόνια εργασίας  10,5% 15,8% 52,6% 15,8% 5,3% 100,0% 

1 έως 2 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 33,3% 25,0% 19,2% 11,5% 16,7% 18,6% 

  %  Σύνολο 2,0% 2,9% 9,8% 2,9% 1,0% 18,6% 

Αριθµός 1 6 14 3 1 25 

%  Χρόνια εργασίας  4,0% 24,0% 56,0% 12,0% 4,0% 100,0% 

3 έως 5 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 16,7% 50,0% 26,9% 11,5% 16,7% 24,5% 

  %  Σύνολο 1,0% 5,9% 13,7% 2,9% 1,0% 24,5% 

Αριθµός 0 1 9 4 0 14 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% 7,1% 64,3% 28,6% ,0% 100,0% 

6 έως 10 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% 8,3% 17,3% 15,4% ,0% 13,7% 

  %  Σύνολο ,0% 1,0% 8,8% 3,9% ,0% 13,7% 

11 έως 15 Αριθµός 0 0 4 4 3 11 
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%  Χρόνια εργασίας  ,0% ,0% 36,4% 36,4% 27,3% 100,0%   

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 7,7% 15,4% 50,0% 10,8% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 3,9% 3,9% 2,9% 10,8% 

Αριθµός 3 2 10 6 0 21 

%  Χρόνια εργασίας  14,3% 9,5% 47,6% 28,6% ,0% 100,0% 

16 έως 20 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση 50,0% 16,7% 19,2% 23,1% ,0% 20,6% 

  %  Σύνολο 2,9% 2,0% 9,8% 5,9% ,0% 20,6% 

Αριθµός 0 0 3 4 0 7 

%  Χρόνια εργασίας  ,0% ,0% 42,9% 57,1% ,0% 100,0% 

21 και άνω 

  

  %  Ικανοποίηση από την οργάνωση ,0% ,0% 5,8% 15,4% ,0% 6,9% 

  %  Σύνολο ,0% ,0% 2,9% 3,9% ,0% 6,9% 

Αριθµός 6 12 52 26 6 102 

%  Χρόνια εργασίας  5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

%  Ικανοποίηση από την οργάνωση 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 

%  Σύνολο 5,9% 11,8% 51,0% 25,5% 5,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Ικανοποίηση από την οργάνωση 32,548 24 ,114 

Ικανοποίηση από την εργασία 22,036 18 ,230 

 

 

Symmetric Measures: Spearman Correlation 

 Value Asymp. Std. Error Approx. T Approx. Sig. 

Ικανοποίηση από την οργάνωση ,123 ,102 1,243 ,217 

Ικανοποίηση από την εργασία ,110 ,098 1,103 ,273 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
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