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 Να εξεσαςσεί κασά πόςον σο ειςόδημα σψν
επγαζομένψν μεσαβάλλεσαι ςε ςφέςη με παπάγονσερ
(μεσαβλησέρ) όπψρ σο υύλο, η τπηκοόσησα και σο
μοπυψσικό επίπεδο σοτρ.

 Να διεπετνηθούν οι πιθανοί παπάγονσερ ποτ
οδηγούν σοτρ επγαζομένοτρ ςσην αναζήσηςη άλληρ
επγαςίαρ.

Η επεξεπγαςία σψν δεδομένψν έγινε με ση φπήςη σψν
ππογπαμμάσψν Microsoft Excel και IBM SPSS.



Η διαυοπά ποτ παπασηπείσαι ςσο
ειςόδημα ανδπών και γτναικών είναι
ετδιάκπιση ςσο ανσίςσοιφο θηκόγπαμμα.

Η Μέςη Σιμή σοτ ειςοδήμασορ σψν
ανδπών είναι μεγαλύσεπη από σην
ανσίςσοιφη σψν γτναικών (κασά
144,23€, φπηςιμοποιώνσαρ Μ.Σ.
Ομαδοποιημένψν Παπασηπήςεψν).

Η διαυοπά ατσή επιβεβαιώνεσαι από σον
πίνακα σοτ σεςσ ςημανσικόσησαρ
(independent samples test) όποτ
ςτγκπίνονσαρ σο ειςόδημα σψν ανδπών
με σο ειςόδημα σψν
γτναικών, αποππίπσεσαι η Μηδενική
Τπόθεςη ποτ θέλει σο Μέςο Ειςόδημα
σψν δύο δειγμάσψν να ιςούσαι.

ΕΙΟΔΗΜΑ-ΥΤΛΟ

599,94
Μέςη Σιμή 

Ομαδοποιημένψν 
Παπασηπήςεψν (€)

744,17

ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ

α = 0.05
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Διακπίνεσαι όσι σο Μοπυψσικό
Επίπεδο είναι παπάγονσαρ ποτ
επηπεάζει σο ειςόδημα σψν ασόμψν.

Η διαυοπά παπασηπείσαι σόςο ςσο
ιςσόγπαμμα, όςο και ςσο ανσίςσοιφο
θηκόγπαμμα.

Σο σεςσ ςημανσικόσησαρ (independent
samples test), ςσο οποίο ςτγκπίνονσαι
σο ειςόδημα σψν απουοίσψν
Γτμναςίοτ και σψν απουοίσψν
Σπισοβάθμιαρ Εκπαίδετςηρ, έπφεσαι
να επιβεβαιώςει ση διαυοπά ποτ
παπασηπείσαι, αποππίπσονσαρ ση
Μηδενική Τπόθεςη, με p-value 0.022.



Η πλειοχηυία σψν ασόμψν ποτ χάφνοτν για άλλη
επγαςία, έφοτν Φαμηλό Ειςόδημα και επγάζονσαι
«τνήθψρ» ή «Πάνσα» σα αββασοκύπιακα.
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ύμυψνα με σο γπάυημα η μεγάλη
πλειοχηυία σψν επγαζομένψν ποτ
αναζησούν άλλη επγαςία πποέπφεσαι
από σην ομάδα «Τπάλληλοι Τπηπεςιών
και Πψλησέρ».

Ο απιθμόρ σψν ασόμψν ποτ
πποέπφονσαι από άλλα επαγγέλμασα
είναι μικπόρ.
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Correlations 

 FULLPART LOOKJOB 

Spearman's 

rho 

 

FULLPART Correlation 

Coefficient 

1,000 -,230** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 244 244 

LOOKJOB Correlation 

Coefficient 

-,230** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 244 244 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ύμυψνα με σον πίνακα τπάπφει αςθενήρ
απνησική ςτςφέσιςη μεσαξύ σψν δύο
μεσαβλησών, «Πλήπηρ/ Μεπική Απαςφόληςη» και
«Χάφνει για Άλλη Δοτλειά» .
τνεπώρ, σο κασά πόςον σα άσομα σοτ
δείγμασορ επγάζονσαι πλήπψρ ή μεπικώρ δεν
επιδπά ςε μεγάλο βαθμό ςσην αναζήσηςη
επγαςίαρ.



 Σο Ειςόδημα επηπεάζεσαι από παπάγονσερ όπψρ σο υύλο, η
τπηκοόσησα και σο μοπυψσικό επίπεδο. Σα άσομα ποτ
αμείβονσαι με πεπιςςόσεπα φπήμασα ςε ςφέςη με σο υύλο είναι
οι Άνδπερ, ςε ςφέςη με σην τπηκοόσησα οι Κύππιοι και ςε ςφέςη
με σο μοπυψσικό επίπεδο οι Απόυοισοι Σπισοβάθμιαρ
Εκπαίδετςηρ.

 Σο Ειςόδημα, η Επαγγελμασική Κασηγοπία και η Επγαςία σο
αββασοκύπιακο είναι παπάμεσποι ποτ ςτμβάλλοτν ςσην
αναζήσηςη άλληρ επγαςίαρ.


