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Η Επαγγελµατική Ασφάλεια του Προσωπικού Συλλόγων µε ∆ραστηριότητες 

Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. 

 

Περίληψη 

Ο αυξανόµενος αριθµός, κυρίως ενήλικων ατόµων, που συµµετέχει σε δραστηριότητες 

σχετικές µε τον ελληνικό παραδοσιακό χορό διαµορφώνει µια αξιόλογη αγορά εργασίας 

µε θετικές προοπτικές ανάπτυξης, για τα στελέχη µε τις κατάλληλες γνώσεις και  

ικανότητες. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει αν τα  δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της επαγγελµατικής ασφάλειας 

που βιώνει το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητες 

σχετικές µε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγµα αποτέλεσαν 58 άτοµα 

από το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης οι οποίοι ήταν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Οι συµµετέχοντες κάλυπταν όλες τις κατηγορίες προσωπικού που 

απασχολούν οι σύλλογοι. Από αυτούς το 51.7 % ήταν άνδρες και το 48.3 % γυναίκες µε 

Μ.Ο. ηλικίας τα 32.2 έτη (±=7.9). Η αξιολόγηση έγινε µε την χρήση υποκλίµακας του 

ερωτηµατολογίου «Minnesota Satisfaction Questionnaire» των Weiss, Dawis, England 

και Lofquist, (1967). Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η 

ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της 

επαγγελµατικής ασφάλειας που αισθάνεται το προσωπικό των συλλόγων. Αντίθετα το 

µορφωτικό τους επίπεδο δεν φαίνεται να διαφοροποιεί την αίσθηση ασφάλειας που 

βιώνουν.  Συγκεκριµένα   οι άνδρες αισθάνονται σε µεγαλύτερο βαθµό ασφαλής στην 

εργασία τους απ΄ότι οι γυναίκες. Οι έγγαµοι εργαζόµενοι παρουσιάζουν υψηλότερη 

αίσθηση επαγγελµατικής ασφάλειας σε σχέση µε τους άγαµους συναδέλφους τους. Ενώ 

την  ίδια αίσθηση εµφανίζουν οι εργαζόµενοι ηλικίας 41-50 ετών έναντι των εργαζοµένων 

ηλικίας 19-30 και 31-40 ετών. Οι άνθρωποι που διοικούν τους πολιτιστικούς συλλόγους 

ελαχιστοποιώντας την ανασφάλεια του βιώνει το προσωπικό τους, µπορούν να 

βελτιώσουν την απόδοση του και να αυξήσουν τις δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης των 

συλλόγων. 

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατική ασφάλεια, ελληνικός χορός, πολιτιστικά σωµατεία.     
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Staff’s Job Security Working In Greek Traditional D ance Clubs. 
 

Abstract 

The increasing number, mostly adults, participating in activities related to the Greek 

traditional dance forms a remarkable job market for executives with the right knowledge 

and skills, with great growth prospects. The purpose of this study was to investigate 

whether demographic characteristics are factors differentiating job security experience 

the staff of cultural associations that develop activities related to Greek 

traditional dances. The sample consisted of 58 individuals from the staff of cultural 

organizations in the region of Eastern Macedonia and Thrace, who was non-profit. The 

participants covered all categories of staff employed by their clubs. Of 

these, 51.7% were male and 48.3% women with average age of 32.2 years (± = 7.9).The 

evaluation was made using subscale of the questionnaire «Minnesota Satisfaction 

Questionnaire» of Weiss, Dawis, England and Lofquist, (1967). 

From the analysis revealed that characteristics such as gender, age and marital 

status are factors differentiating job security clubs’ staff feels. Unlike the educational 

level does not seem to vary the sense of security experience. Specifically, men feel more 

secure in their work comparing to women. Married employees have a higher sense of job 

security than their unmarried counterparts. While the same feeling experienced 

by workers aged 41-50 years compared to workers aged 19-30 and 31-

40 years. People who run cultural clubs, by minimizing the uncertainty experienced 

by their staff, can improve performance and increase the potential sustainability of clubs. 

 

Key words:  job security, Greek dance, cultural associations. 
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Η Επαγγελµατική Ασφάλεια του Προσωπικού Συλλόγων µε ∆ραστηριότητες 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. 

 
Εισαγωγή 

Τα πολλαπλά θετικά οφέλη που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες σε 

δραστηριότητες µε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς έχουν συµβάλει ώστε ένα 

σηµαντικό µέρος του ελληνικού πληθυσµού, κυρίως ενήλικες, να συµµετέχουν σε 

χορευτικές δραστηριότητες. Μεγάλος αριθµός φορέων παρέχει εκµάθηση ελληνικών 

παραδοσιακών χορών όπως σύλλογοι, δηµοτικές επιχειρήσεις, Κ.Α.Π.Η. (Filippou, 

Goulimaris, Baxevanos & Genti, 2010) και ιδιωτικές σχολές χορού. Οι συµµετέχοντες 

διαθέτουν διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο και χορευτική εµπειρία. 

Οι κοινωνικές σχέσεις, η εκτόνωση από την καθηµερινότητα, η γνωριµία µε 

«όψεις» του πολιτισµού και η βελτίωση των χορευτικών δεξιοτήτων αποτελούν κίνητρα 

συµµετοχής σε δραστηριότητες ελληνικών χορών όχι µόνο ελλήνων αλλά και ξένων 

υπηκόων (Filippou, Goulimaris, Mihaltsi & Genti,  2010). Αποτέλεσµα του αυξηµένου 

αριθµού ατόµων που συµµετέχουν στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς αποτελεί η 

αύξηση του αριθµού του προσωπικού που απασχολείται σε ανάλογες χορευτικές 

δραστηριότητες. Η διατήρηση της υψηλής συµµετοχής του κοινού οδηγεί σε θετικές 

προοπτικές ανάπτυξης της αντίστοιχης αγοράς εργασίας (Γουλιµάρης & Σερµπέζης, 

1998). 

Πολλοί οργανισµοί στην προσπάθεια τους για αύξηση της κερδοφορίας τους και 

µείωσης του κόστους οδηγούνται σε απολύσεις ή σε πιο ευέλικτη «χρήση» του 

προσωπικού τους (Kinnunen, Mauno, Natti, & Happonen, 2000). Σ΄ένα τέτοιο 

περιβάλλον που επιβαρύνεται από την οικονοµική κρίση και την ύφεση διαµορφώνεται 

ένα κλίµα εργασιακής ανασφάλειας. Ο χώρος του πολιτισµού επηρεάζεται από το γενικό 

οικονοµικό κλίµα που επικρατεί Οι ευρύτερες συνθήκες στην αγορά εργασίας 

επηρεάζουν και τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων µε 

αποτέλεσµα την εδραίωση ενός κλίµατος εργασιακής ανασφάλειας. Γενικά έχει 

παρατηρηθεί ότι η αίσθηση της επαγγελµατικής ασφάλειας βελτιώνεται σε περιόδους 

οικονοµικής σταθερότητας. Ενώ αντίθετα µειώνεται κατά τις περιόδους οικονοµικής 

αβεβαιότητας και µεγάλων οικονοµικών αλλαγών (Linz & Semykina, 2008).  

Η έννοια της επαγγελµατικής ασφάλειας συνδέεται µε την διατήρηση της 

εργασίας από τον εργαζόµενο στον ίδιο φορέα χωρίς να µειωθούν τα δικαιώµατα του 

(µισθός, η µελλοντική σύνταξη, κτλ) (Meltz, 1989). Η επαγγελµατική ασφάλεια 
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προσδιορίζεται ως η προσδοκία για σταθερότητα και συνέχεια της εργασιακής 

κατάστασης του ατόµου όπως την γνωρίζει (Davy, Kinicki, & Scheck, 1997; Probst, 

2000). Ο βαθµός αντιλαµβανόµενου κινδύνου για την εργασία από τους εργαζόµενους 

και η αδυναµία τους να κάνουν κάτι καθορίζουν την έννοια της επαγγελµατικής 

ανασφάλειας (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Kinnunen, et al., 2000). Για τους Greenhalgh 

και Rosenblatt (1984) επαγγελµατική ανασφάλεια είναι η αντιλαµβανόµενη αδυναµία 

διατήρησης της επιθυµητής εργασιακής σταθερότητας και συνέχειας σ’ένα περιβάλλον 

εργασιακής αβεβαιότητας και απειλής. Η έννοια της επαγγελµατικής ανασφάλειας 

σχετίζεται όχι µόνο µε την απειλή απώλειας της εργασίας αλλά και µε την απώλεια 

διαφόρων διαστάσεων της γεγονός που δικαιολογεί τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

(Adkins, Werbel & Farh, 2001; Ashford, et al., 1989; Islam 2006; Rosenblatt & Ruvio, 

1996). Η απώλεια επιθυµητών χαρακτηριστικών της εργασίας όπως οι ευκαιρίες 

προαγωγής και εξέλιξης, συνδέονται µε την αίσθηση της επαγγελµατικής ασφάλειας ή 

ανασφάλειας που βιώνει ο εργαζόµενος (Borg & Elizur, 1992; Davy, et al., 1997; 

Greenhalgh & Sutton, 1991). 

Η επαγγελµατική ασφάλεια έχει αυξηµένη σηµασία τόσο για τους εργαζόµενους 

όσο και για τους εργοδοτικούς φορείς. Σε περιόδους ανασφάλειας και αβεβαιότητας τα 

άτοµα που εθελοντικά φεύγουν από τους οργανισµούς είναι συνήθως οι πιο άξιοι 

εργαζόµενοι (Bedeian & Armenakis, 1998; Greenhalgh & Jick, 1979). Ο Yousef (1998) 

διαπίστωσε τη θετική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης από την επαγγελµατική ασφάλεια 

των εργαζοµένων και της εργασιακής τους δέσµευσης και απόδοσης. Η απόδοση των 

εργαζοµένων βρέθηκε να αυξάνεται όταν τα επίπεδα της εργασιακής ασφάλειας και της 

«καθαρότητας» του εργασιακού ρόλου είναι υψηλά (Fried, et al., 2003). Σειρά ερευνών 

έχει µελετήσει την δυσµενή επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στην ψυχολογική 

ευεξία (Bohle, Quinlan & Mayhew,  2001; Dekker & Schaufeli, 1995; Ettner & Grzywacz, 

2001; Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld & Smith, 1998) και στην εργασιακή δέσµευση, 

αφοσίωση και ικανοποίηση (Ameen, Jackson, Pasewark & Strawier, 1995; Chirumbolo & 

Hellgren, 2003; Heaney, Israel & House, 1994).  

Στον ελλαδικό χώρο οι έρευνες των Amarantidou, Mantis και Koustelios (2009) 

σε 117 καθηγητές φυσικής αγωγής και των  Koustelios, Kouli και Theodorakis (2003) σε 

97 εκπαιδευτές φυσικής κατάστασης (fitness instructors) έδειξαν τη θετική συσχέτιση της 

επαγγελµατικής ασφάλειας µε την επαγγελµατική ικανοποίηση. 
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Ο ρόλος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην επαγγελµατική ασφάλεια 

εξετάστηκε σε διάφορες έρευνες. Ο Yousef (1998) διαπίστωσε ότι η ηλικία, το µορφωτικό 

επίπεδο, το µηνιαίο εισόδηµα, η οικογενειακή κατάσταση και η θητεία στην παρούσα 

εργασία συµβάλουν σηµαντικά στη διαφοροποίηση της ικανοποίησης από την 

επαγγελµατική ασφάλεια µεταξύ των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα η επαγγελµατική 

ασφάλεια αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας, το µηνιαίο εισόδηµα και τη θητεία στην 

παρούσα εργασία. Ακόµη οι παντρεµένοι και όσοι δεν είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίων 

εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από την επαγγελµατική ασφάλεια. Οι Kinnunen και συν. 

(2000) βρήκαν ότι το φύλο και ο φορέας εργασίας ήταν σηµαντικοί παράγοντες 

διαφοροποίησης της εργασιακής ανασφάλειας. Τα ατοµικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων όπως η ηλικία, το φύλο και η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη επαγγελµατική ανασφάλεια 

(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Klandermans, Van Vuuren & Jacobson, 1991). Οι Linz 

και Semykina (2008) διαπίστωσαν ότι η αίσθηση της επαγγελµατικής ασφάλειας είναι 

υψηλότερη σε εργαζοµένους µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και σε εργαζοµένους µε 

εποπτικές αρµοδιότητες. Ακόµη βρήκαν ότι το φύλο είναι παράγοντας διαφοροποίησης 

της αντιλαµβανόµενης επαγγελµατικής ασφάλειας ενώ η ηλικία σχετίζεται αρνητικά µε 

την βεβαιότητα για την διατήρηση της εργασίας.  

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει αν τα  δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν παράγοντα διαφοροποίησης της επαγγελµατικής ασφάλειας που βιώνει το 

προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές µε τους 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

 

Μεθοδολογία 

∆είγµα 

Από το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων, στην περιφέρεια Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης, 58 άτοµα αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας. Οι σύλλογοι ήταν 

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι 

σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δραστηριότητες σχετικές µε τον ελληνικό 

παραδοσιακό χορό. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία.  Οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα προέρχονταν από όλες τις κατηγορίες προσωπικού των συλλόγων. 30 από 

αυτούς ήταν άνδρες και 28 γυναίκες, µε Μ.Ο. ηλικίας τα 32.2 έτη (±=7.9). Μέγιστη ηλικία 

ήταν τα 58 έτη και ελάχιστη τα 19 έτη. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ορισµένα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. 



Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής 

7 
 

 

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 

Φύλο % Ηλικία Μορφωτικό 
επίπεδο 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Τόπος 
κατοικίας 

Άνδρες Γυναίκες Οµάδα %  %  %  % 
51.7 48.3 >30 55.2 Πρωτοβάθµια 1.8 Έγγαµος 52.5 Χωριό 24.1 
  31-40 29.3 ∆ευτεροβάθµια 23.2 Άγαµος 47.5 Αστικό 

κέντρο 
75.9 

  41-50 12.1 Τριτοβάθµια 66.1     
  51> 3.4 Μεταπτυχιακά 8.9     
 

Εργαλεία µέτρησης  

Η υποκλίµακα του ερωτηµατολογίου «Minnesota Satisfaction Questionnaire» 

(Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 

επαγγελµατικής ασφάλειας του προσωπικού. Το ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί 

στον ελληνικό χώρο και η αξιοπιστία του είναι ικανοποιητική  (Amarantidou, et al., 2009). 

Συνολικά το ερωτηµατολόγιο περιείχε 5 ερωτήσεις.  Οι συµµετέχοντες απάντησαν για το 

πώς αισθάνονται για διάφορες πτυχές της δουλειάς τους π.χ. τη µελλοντική ασφάλεια 

που του προσφέρει η δουλειά. Σε κάθε ερώτηση χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια 

κλίµακα Likert από το 1 (πολύ δυσαρεστηµένος) ως το 5 (πολύ ικανοποιηµένος). Ακόµη 

το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγµατος.     

 

∆ιαδικασία  

Αρχικά διευκρινίστηκε ότι η συµµετοχή του προσωπικού ήταν εθελοντική, ότι τα 

στοιχεία της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν µόνο στα πλαίσια της και ότι δεν υπάρχουν 

σωστές και λάθος απαντήσεις. Στην συνέχεια αποσαφηνίστηκε ο σκοπός της εργασίας 

και αµέσως µετά συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια στους χώρους εργασίας. Ο 

αναγκαίος χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 10΄.  

 

Αποτελέσµατα 

Η εσωτερική συνοχή του ερωτηµατολογίου για την επαγγελµατική ασφάλεια 

ελέγχθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a του Cronbach. Το test αξιοπιστίας 

(reliability analysis) έδειξε ότι η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου δεν συµβάλει 

θετικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας του παράγοντα «επαγγελµατική ασφάλεια». Για το 

λόγο αυτό αφαιρέθηκε και έγινε νέα ανάλυση αξιοπιστίας.  Η τελευταία έδειξε ότι η 
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κλίµακα έχει ικανοποιητική εσωτερική συνοχή (a>.88) και όλες οι µεταβλητές συµβάλουν 

θετικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας του παράγοντα. 

Από τον Μέσο Όρο του παράγοντα «επαγγελµατική ασφάλεια» προκύπτει ότι η 

ασφάλεια και η σιγουριά που νιώθει το προσωπικό για την εργασία του κυµαίνεται σε 

µέτρια επίπεδα (Μ.Ο. 3.14 – Τ.Α. .98).  

Για να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ως προς 

την επαγγελµατική ασφάλεια που νιώθει το προσωπικό των συλλόγων, οφειλόµενες στο 

φύλο, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και την ύπαρξη προσόντων όπως 

η γνώση ξένης γλώσσας και ο χειρισµός Η/Υ, πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα T-tests για 

ανεξάρτητα δείγµατα. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι παράγοντας διαφοροποίησης 

της επαγγελµατικής ασφάλειας αποτελεί το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση. Αντίθετα 

δεν προέκυψαν διαφορές οφειλόµενες στον τόπο κατοικίας και τα προσόντα όπως η 

γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Επαγγελµατική ασφάλεια και δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
 
Παράγοντες t Sig. (2-tailed)  
Φύλο t(54)= 2.3 .02* 
Οικογενειακή κατάσταση t(52)= 2.7 .00* 
Τόπος κατοικίας t(54)= .15 .87 
Γνώση ξένης γλώσσας t(54)= .21 .82 
Γνώση Η/Υ t(52)= 1.4 .15 

*p<.05 
 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών του προσωπικού των συλλόγων σε σχέση µε την 

επαγγελµατική ασφάλεια που βιώνουν.   

 
Πίνακας 3. Μ.Ο. και Τ.Α. των δηµογραφικών χαρακτηριστικών  σε σχέση µε την   
                   επαγγελµατική ασφάλεια 
 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά Επαγγελµατική 
ασφάλεια 

 Μ.Ο. Τ.Α. 
Φύλο Άνδρας 3.4* .98 
 Γυναίκα 2.8* .91 
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµος 3.5* 1.0 
 Άγαµος 2.8* .75 
Τόπος κατοικίας Αστικό κέντρο 3.1 .93 
 Χωριό 3.1 1.1 
Γνώση ξένης γλώσσας Ναι 3.1 .98 



Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής 

9 
 

 Όχι 3.0 1.1 
Γνώση Η/Υ Ναι 3.1 1.0 
 Όχι 3.6 .69 

*p<.05 
 

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις διακύµανσης (One-way ANOVA) 

για να διαπιστωθούν οι διαφορές στην επαγγελµατική ασφάλεια που βιώνει το 

προσωπικό των συλλόγων οφειλόµενες στην ηλικία τους, το µορφωτικό τους επίπεδο 

και τον αριθµό των παιδιών που έχουν. Η ανάλυση εµφάνισε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ως προς την ηλικία  (F(3,55)=7,93, p<.05). Από το test πολλαπλών συγκρίσεων 

του Tukey HSD διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των εργαζοµένων ηλικίας 41-50 ετών 

(Μ.Ο.=4.6, Τ.Α.=.41) και 19-30 ετών (Μ.Ο.=2.7, Τ.Α.=.82), 31-40 ετών (Μ.Ο.=3.3, 

Τ.Α.=.95).    

∆εν παρουσιάστηκε διαφορά ως προς το µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού 

(F(3,53)=1,30, p>.05). ∆ιαφορά διαπιστώθηκε ως προς τον αριθµό παιδιών που έχουν οι 

εργαζόµενοι (F(3,50)=3,22, p<.05). Από το test πολλαπλών συγκρίσεων του Tukey HSD 

διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των εργαζοµένων χωρίς παιδιά (Μ.Ο.=2.8, Τ.Α.=.76)  

και µε τρία παιδιά (Μ.Ο.=4.1, Τ.Α.=1.3).   

 

Συζήτηση 

Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει αν τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά ήταν παράγοντας διαφοροποίησης της επαγγελµατικής ασφάλειας του 

προσωπικού πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές µε 

τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες αισθάνονται σε µεγαλύτερο 

βαθµό ασφαλείς στην εργασία τους απ΄ότι οι γυναίκες. Συγκεκριµένα η επαγγελµατική 

ασφάλεια των ανδρών παρουσίασε υψηλότερη τιµή (Μ.Ο. 3,4) απ’ότι οι γυναίκες (Μ.Ο. 

2,8). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν εν µέρει µε την έρευνα των Kinnunen και συν. 

(2000), σύµφωνα µε την οποία σε ορισµένα επαγγέλµατα παρατηρείται αυξηµένη 

επαγγελµατική ανασφάλεια των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Παρόµοια 

αποτελέσµατα έχουν παρουσιάσει οι Linz και Semykina (2008) και οι Clark και  Sacks 

(2004) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο αβέβαιες απ’ότι οι 

άνδρες για την εργασία τους και τις εναλλακτικές επιλογές απασχόλησης. Η αυξηµένη 

επαγγελµατική ανασφάλεια των γυναικών µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τα γενικά 

επίπεδα ανεργίας των γυναικών στον ελλαδικό χώρο. Η αυξηµένη ανεργία των γυναικών 
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σε σχέση µε τους άνδρες µπορεί να δικαιολογήσει το αυξηµένο αίσθηµα ανασφάλειας 

τους.  

Ακόµη οι έγγαµοι εργαζόµενοι (Μ.Ο. 3,5) παρουσιάζουν υψηλότερη αίσθηση 

επαγγελµατικής ασφάλειας σε σχέση µε τους άγαµους συναδέλφους τους (Μ.Ο. 2,8). 

Ανάλογο αποτέλεσµα έχει παρουσιάσει και ο Yousef (1998) σε έρευνα του. Η δηµιουργία 

οικογένειας µπορεί να ερµηνεύσει την αυξηµένη αίσθηση επαγγελµατικής ασφάλειας 

έναντι των άγαµων εργαζοµένων. Πιθανόν η παρουσία συζύγου και ίσως ενός δεύτερου 

µισθού οδηγεί τους έγγαµους εργαζόµενους να αισθάνονται λιγότερο ανασφαλείς. 

Άλλο αποτέλεσµα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδοµένων σχετίζεται µε 

την ηλικία του προσωπικού. Οι εργαζόµενοι ηλικίας 41-50 ετών αισθάνονται 

περισσότερο ασφαλείς για την εργασία τους σε σχέση µε τους εργαζόµενους ηλικίας 19-

30 και 31-40 ετών. ∆ηλαδή οι µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενοι αισθάνονται λιγότερο 

ανασφαλείς για την δουλειά τους. Το συγκεκριµένο εύρηµα συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας του Yousef (1998) σύµφωνα µε την οποία η ικανοποίηση 

από την ασφάλεια της εργασίας αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας. Έρχεται όµως σε 

αντίθεση µε την έρευνα των Linz και Semykina (2008) όπου οι εργαζόµενοι ανησυχούν 

περισσότερο για την πιθανότητα να χάσουν την δουλειά τους µεγαλώνοντας και µόνο 

µετά την ηλικία των 42 ετών αρχίζουν να ανακτούν µέρος της εµπιστοσύνης.  

Επίσης οι εργαζόµενοι µε τρία παιδιά (Μ.Ο. 4,1) αισθάνονται περισσότερο 

ασφαλείς για την εργασία τους σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

παιδιά (Μ.Ο. 2,8). ∆εν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις της επαγγελµατικής ασφάλειας 

ως προς το µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων, αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση 

µε την έρευνα των Linz και Semykina (2008) στην οποία η αίσθηση επαγγελµατικής 

ασφάλειας και το µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων σχετίζονται θετικά. 

Σ’ένα περιβάλλον οικονοµικής κρίσης και ύφεσης όπου η κρατική χρηµατοδότηση 

των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παράδοσης φθίνει ή 

εκµηδενίζεται και η δυνατότητα εύρεσης χορηγών από τον ιδιωτικό τοµέα περιορίζεται 

αισθητά, οι ανθρώπινοι πόροι των συλλόγων αποτελούν ένα από τα λίγα «εργαλεία» 

υγιούς ανάπτυξης τους. Η απόδοση των εργαζοµένων σχετίζεται µε την αίσθηση 

επαγγελµατικής ασφάλειας που βιώνουν (Fried, et al.,  2003). Το γεγονός αυτό θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί σοβαρά από τις διοίκησης των συλλόγων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούν την ανασφάλεια του βιώνει το προσωπικό τους, να βελτιώσουν την 

απόδοση του και να αυξήσει τις δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης των συλλόγων.  
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