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Περίληψη (Abstract) 
  
 

Το περιβάλλον εργασίας στο χώρο της υγείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δε 

συναντώνται  αλλού. Οι δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης συµβάλλουν 

σηµαντικά στην εξαιρετική απόδοση στη νοσηλευτική, επηρεάζοντας συµπεριφορές, τις 

στάσεις, τα κίνητρα και την ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των επιπέδων της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης των νοσηλευτών-τριών, που εργάζονται στα Στρατιωτικά 

Νοσοκοµεία και πώς αυτή συσχετίζεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και µε την 

υπο(παρα)κίνηση του εν λόγω προσωπικού. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2010 - 

Ιανουάριος 2011 σε δύο µεγάλα στρατιωτικά Νοσοκοµεία τριτοβάθµιας περίθαλψης σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε τη βοήθεια ενός δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Το δείγµα 

της έρευνας ήταν τυχαιοποιηµένο και αποτελούνταν από 105 νοσηλευτές (Ν=105)., 

πανεπιστηµιακής έως µονοετούς εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν στα δύο νοσοκοµεία 

κατά το διάστηµα διεξαγωγής της µελέτης και πληρούσε συγκεκριµένα κριτήρια. Οι 

συµµετέχοντες προέρχονταν από κλινικές, χειρουργεία και µονάδες εντατικής 

θεραπείας (ΜΕΘ) και άλλα τµήµατα των νοσοκοµείων και εργάζονταν σε διάφορες 

θέσεις (προϊστάµενος έως βοηθητικό προσωπικό).  

 Από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την υποκίνηση και την ικανοποίηση από την εργασία, 

καθώς και σηµαντική συσχέτιση µε το επίπεδο µόρφωσης και τα χρόνια υπηρεσίας.  Η 

υποκίνηση και η εργασιακή ικανοποίηση, κυρίως σε σχέση µε τους συναδέλφους και 

τους προϊσταµένους βρέθηκε διαφοροποιηµένη σε κάποια τµήµατα εργασίας και 

οµάδες προσωπικού.  
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 Τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τη διοίκηση για 

προσαρµογή των πολιτικών και µεθόδων που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του 

νοσηλευτικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκοµείων.  
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  

 

1.    Εισαγωγή  

Κάθε οργανωµένο σύστηµα υγείας βασίζεται στους επαγγελµατίες υγείας για 

την παροχή εξειδικευµένων και ποιοτικών υπηρεσιών. Σχεδόν σε όλες τις χώρες οι 

νοσηλευτές παρέχουν τον µεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών υγείας, σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 80%, αποτελώντας τη µεγαλύτερη οµάδα επαγγελµατιών υγείας στο 

νοσοκοµείο. Στον 21ο αιώνα οι  τοµείς δραστηριότητας και οι υποχρεώσεις των 

νοσηλευτών έχουν αλλάξει σηµαντικά. Ο ρόλος τους είναι ανεξάρτητος και 

συνεργατικός ταυτόχρονα. Έχουν τη δυνατότητα να εκτιµούν, να σχεδιάζουν και να 

εφαρµόζουν ένα ολιστικό σχέδιο φροντίδας των ασθενών, βασιζόµενοι στις γνώσεις και 

τις ικανότητές τους.   

Οι σύγχρονες τάσεις στην επιλογή προσωπικού και στη διοίκηση, εστιάζουν 

στις συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες (συναισθηµατική νοηµοσύνη), που 

οδηγούν σε εξαίρετη απόδοση στην εργασία, εύρεση κινήτρων (υποκίνηση) και 

επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων. Οι νοσηλευτές του δηµόσιου τοµέα και 

συγκεκριµένα των στρατιωτικών νοσοκοµείων, στους οποίους εστιάζεται αυτή η 

µελέτη, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, λόγω του στρατιωτικού περιβάλλοντος και των 

επιπλέον υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτό, αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς τους. Ελάχιστες έρευνες - και όχι αµιγώς εστιασµένες - έχουν γίνει 

όσον αφορά την κινητοποίηση των νοσηλευτών των στρατιωτικών νοσοκοµείων, την 

εργασιακή ικανοποίηση και πολύ λιγότερο τις ικανότητες συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, που θεωρούνται πια απαραίτητες για βελτίωση της απόδοσης στην 

εργασία. 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι: 
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α. να προσεγγίσει βιβλιογραφικά την υποκίνηση και την εργασιακή 

ικανοποίηση των νοσηλευτών στα πλαίσια της θεωρίας της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, και  

β. να διερευνήσει τα παραπάνω στο νοσηλευτικό προσωπικό δύο µεγάλων 

υγειονοµικών µονάδων του ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού). 

Η επιλογή των υγειονοµικών Μονάδων έγινε, αφενός, λόγω της προσωπικής 

εργασιακής σχέσης της ερευνήτριας µε το χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων και αφετέρου 

λόγω της έλλειψης ερευνητικών δεδοµένων για τους συγκεκριµένους χώρους εργασίας.   

 

 

 

 

 

Τα συναισθήµατά µας  

είναι ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης. 

 Χάρη σ’ αυτόν µπορούµε να αντιληφθούµε αν βρισκόµαστε 

 εντός ή εκτός πορείας. 

                          Τζακ Κάνφιλντ 

     Συγγραφέας, Σύµβουλος και παρακινητής, 

        Από το βιβλίο της Rhonda Byrne  

              «Το µυστικό» (The Secret)  

 

 

 

Eίµαστε σχηµατοποιηµένοι και διαµορφωµένοι από αυτά που αγαπάµε 

      Γκαίτε 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

2.1  Συναισθηµατική νοηµοσύνη 

Κατά τον Σωκράτη, η µόρφωση ήταν θέµα συµπεριφοράς και όχι συσσώρευση 

γνώσεων. Όταν του ζητήθηκε  να δώσει τον ορισµό του µορφωµένου ανθρώπου, 

εκείνος είπε πως θεωρεί µορφωµένους αυτούς: 

• Που  ελέγχουν τις δυσάρεστες καταστάσεις αντί να ελέγχονται απ’ αυτές 

• Που αντιµετωπίζουν όλα τα γεγονότα µε γενναιότητα και λογική 

• Που είναι έντιµοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές 

• Που αντιµετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς, 

καλοπροαίρετα 

• Που ελέγχουν τις απολαύσεις τους 

• Που δε νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες τους, και τέλος 

• Όσους δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και τη δόξα τους. («Εθνική Ηχώ», 

2010). 

Σήµερα, τους ανθρώπους µε τα χαρακτηριστικά που έδωσε ο Σωκράτης, θα τους 

χαρακτηρίζαµε συναισθηµατικά µορφωµένους ή συναισθηµατικά ευφυείς 

Για αρκετά χρόνια η νοηµοσύνη σχετιζόταν µε τον παραδοσιακό ορισµό της 

ευφυΐας και µετριόταν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, το γνωστό σε όλους µας δείκτη 

νοηµοσύνης (IQ). Μάλιστα, επικρατούσε η πεποίθηση ότι ένα άτοµο µε υψηλό δείκτη 

νοηµοσύνης µπορεί να πετύχει σε κάθε τοµέα της ζωής του. Ωστόσο, µε το πέρασµα 

των χρόνων η θεωρία αυτή άρχισε να παρουσιάζει «κενά» και να µην ανταποκρίνεται 

πλήρως στην πραγµατικότητα.  

Μελέτες και έρευνες απέδειξαν ότι υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες εκτός της 

ευφυΐας που επηρεάζουν, αλλά και συµβάλλουν σηµαντικά στην πορεία τόσο της 
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επαγγελµατικής, όσο και της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν  τη συναισθηµατική νοηµοσύνη.  

Οι ρίζες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ανάγονται στην έννοια της 

«κοινωνικής νοηµοσύνης» που ανέφερε ο Thorndike το 1920. Στη δεκαετία του ‘80 οι 

µελετητές άρχισαν να ασχολούνται πιο συστηµατικά. Ο ψυχολόγος Howard Gardner το 

1983 ανέπτυξε τη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης προτείνοντας επτά µορφές: τη 

γλωσσική, τη µαθηµατική, τη λογική, τη µουσική, τη νοηµοσύνη του χώρου, την 

κιναισθητική, την ενδοπροσωπική και την διαπροσωπική, δίνοντας έµφαση στις δύο 

τελευταίες, που τις ονόµασε «προσωπική νοηµοσύνη». Ο Steiner το 1984 ασχολήθηκε 

µε τη συναισθηµατική ανάγνωση και γραφή (Φραγκούλη, 2009). Ο όρος  

Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (ΣΝ) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1990 από τους 

ψυχολόγους Peter Salovey του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ  και John Mayer του 

Πανεπιστηµίου του Νιου Χάµσαϊρ, που την  όρισαν ως «ένα σύνολο συναισθηµατικών, 

προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων και προσόντων που επηρεάζουν την 

ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις πιέσεις του εκάστοτε 

περιβάλλοντος». Ο όρος χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τις ιδιότητες που είναι 

σηµαντικές για την επιτυχία και αφορούν: την ενσυναίσθηση, την έκφραση και 

κατανόηση των συναισθηµάτων, τον έλεγχος της ψυχραιµίας, την προσαρµοστικότητα, 

τη φιλικότητα, την ευγένεια, το σεβασµό, την επιµονή, την ικανότητα επίλυσης 

προβληµάτων σε  διαπροσωπικό επίπεδο (Shapiro, 2001). 

Ο R. Bar-Οn µίλησε για το ∆είκτη Συναισθηµατικότητας (Emotional Quotient - 

EQ)  σε αναλογία µε το ∆είκτη Nοηµοσύνης (Intelligence Quotient - IQ). Στο µοντέλο 

του (το 2000) ορίζει πέντε διαφορετικές διαστάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης, οι 

οποίες είναι :  

1.  Ενδοπροσωπικές ∆εξιότητες  

2.  ∆ιαπροσωπικές ∆εξιότητες  
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3.  Προσαρµοστικότητα  

4.  Έλεγχος του  Στρες  

5.  Γενική ∆ιάθεση 

Όπως φαίνεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη περιγράφει ικανότητες, που ενώ 

διαφέρουν από την Γνωστική νοηµοσύνη, είναι συµπληρωµατικές τους.  

Ο D. Goleman, ψυχολόγος στο πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, ήταν αυτός που 

έκανε ευρέως γνωστή τη θεωρία της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης. Στο οµώνυµο 

βιβλίο του (1995) ορίζει τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ή «νοηµοσύνη της καρδιάς» 

ως την  «ικανότητα να αναγνωρίζουµε τα δικά µας συναισθήµατα και των άλλων, να 

παρακινούµε τον εαυτό µας και να διαχειριζόµαστε µε σωστό τρόπο τις διαπροσωπικές 

µας σχέσεις».  Οι τέσσερις βασικοί τοµείς της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

.(Goleman, Boyatzis, McKee, 2002) είναι: η αυτεπίγνωση και η αυτοδιαχείριση, που 

αποτελούν τις προσωπικές ικανότητες και η κοινωνική επίγνωση και η διαχείριση των 

σχέσεων, που αποτελούν τις κοινωνικές ικανότητες. Οι τοµείς αυτοί είναι στενά 

συνυφασµένοι, διατηρώντας µεταξύ τους δυναµική σχέση. Η αυτεπίγνωση διευκολύνει 

την ενσυναίσθηση και την αυτοδιαχείριση, ενώ µαζί συµβάλλουν στον αποτελεσµατικό 

χειρισµό των σχέσεών µας µε τους άλλους. 

Οι διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σύµφωνα µε τον Goleman 

(1995) είναι: 

o Αυτοεπίγνωση: η ικανότητα να κατανοούµε τα συναισθήµατά µας, καθώς 

και τα δυνατά και αδύνατα σηµεία µας. 

o Αυτο-ρύθµιση: η ικανότητα να διαχειριζόµαστε τις εσωτερικές 

καταστάσεις, τις παρορµήσεις και τις διαθέσεις µας. 

o Παρακίνηση: η ικανότητα να ωθούµε – κινητοποιούµε τον εαυτό µας για 

την επίτευξη στόχων µε επιµονή και διάρκεια. 
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o Ενσυναίσθηση: η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε τα συναισθήµατα και τις 

ανάγκες των άλλων ανθρώπων και να συµπεριφερόµαστε ανάλογα. 

o Κοινωνικές δεξιότητες: η ικανότητα να επικοινωνούµε µε άλλους 

ανθρώπους, να δηµιουργούµε σχέσεις και να προκαλούµε επιθυµητές αντιδράσεις.   

  

Η νοητική ευφυΐα (ΙQ) αλλάζει πολύ λίγο µετά την εφηβεία και σχετίζεται µε 

την ικανότητα να µαθαίνουµε. Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (Emotional Quotient ή 

Emotional Intelligence) είναι ευέλικτη δεξιότητα που µαθαίνεται και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται µέσα από συστηµατική παρέµβαση (και σε κάποιο βαθµό από τις 

εµπειρίες, αν κανείς τις επεξεργαστεί) Οι επιστήµονες που ασχολήθηκαν µε τη 

νευροανατοµία των συναισθηµάτων, διακρίνουν δύο τµήµατα στον εγκέφαλο: α) το 

φλοιό, που αποτελεί το σκεπτόµενο τµήµα του εγκεφάλου και βοηθά στον έλεγχο των 

συναισθηµάτων µέσω της επίλυσης προβληµάτων, της γλώσσας, της λειτουργίας της 

φαντασίας και άλλων γνωστικών διαδικασιών και β) το µεταιχµιακό σύστηµα, που 

αποτελείται από το θάλαµο (µεταβιβάζει τα µηνύµατα στο φλοιό), τον ιππόκαµπο 

(πιστεύεται ότι παίζει ρόλο στη µνήµη και στην αντίληψη του περιβάλλοντος) και την 

αµυγδαλή (το συναισθηµατικό κέντρο ελέγχου). Μέσω ειδικών νευροδιαβιβαστών, 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία των δύο τµηµάτων, η διάδοση των συναισθηµάτων και η 

αντίδραση συµπεριφοράς του ατόµου. Οι λέξεις που χρησιµοποιούµε στην επικοινωνία 

µας αντιστοιχούν σε πολύ µικρό ποσοστό στο νόηµα των συναισθηµάτων µας. Τα 

συναισθηµατικά µηνύµατα «µεταφράζονται» στον εγκέφαλο µε την αποκωδικοποίηση 

των µη λεκτικών µηνυµάτων. Ο ψυχολόγος Albert Mehrabian, µετά από µια σειρά 

µελετών, απέδειξε ότι κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών που γίνονται πρόσωπο µε 

πρόσωπο, το 55% του συναισθηµατικού νοήµατος ενός µηνύµατος εκφράζεται µη 

λεκτικά (µε µορφασµούς, πόζες, χειρονοµίες), ενώ το 38% µεταδίδεται µέσω του τόνου 

της φωνής. Έτσι, αποµένει µόνο το 7% του µηνύµατος που εκφράζεται µε λέξεις 
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(Γιαννουλέας, 1998, Shapiro, 2001). Αυτό καθιστά πολύ σηµαντική την ικανότητα 

ανάγνωσης των «µη λεκτικών» µηνυµάτων.  

Έχει βρεθεί ότι η ΣΝ αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µας και 

κορυφώνεται στη δεκαετία των 40-50 ετών µας. Σε αυτή την ηλικία οι άνθρωποι 

µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις και πιέσεις του περιβάλλοντος, 

διότι:  

• Είναι πιο ανεξάρτητοι στις σκέψεις και τις πράξεις τους 

• Έχουν καλύτερη αντίληψη των συναισθηµάτων των άλλων 

• Είναι πιο υπεύθυνοι κοινωνικά 

• Προσαρµόζονται ευκολότερα 

• Εκτιµούν ακριβέστερα τις καταστάσεις και λύνουν τα προβλήµατα 

αποτελεσµατικότερα 

• Αντιµετωπίζουν το στρες καλύτερα από τους νεώτερους (Vitello – Cicciu, J., 

2002).  

 
 
 2.1.1 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο χώρο εργασίας 

Η άποψη ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη βοηθά στο χώρο εργασίας δεν είναι 

καινούρια, παρόλο που σχετικά πρόσφατα εµφανίστηκαν µελέτες που δείχνουν πόσο 

σηµαντική είναι για την επιτυχία οποιουδήποτε οργανισµού. Οι ρίζες της βρίσκονται 

στα προϊστορικά πρότυπα οργάνωσης των φυλών, των οποίων η επιβίωση εξαρτιόταν 

άµεσα από την κατανόηση και τη συνεργασία των ανθρώπων µεταξύ τους.(Goleman, 

Boyatzis, McKee, 2002)  

Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (ΣΝ) θεωρείται πλέον απαραίτητη 

ικανότητα/δεξιότητα και είναι αυτή που διακρίνει τα στελέχη µε τις εξαίρετες 

επιδόσεις, ενώ αντιθέτως κάποια χρόνια πριν το συναίσθηµα µέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον θεωρούνταν σηµάδι αδυναµίας και κακής επιρροής σε κρίσιµες αποφάσεις. 
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Η επιτυχία στην εργασία και οι ηγετικές ικανότητες σχετίζονται κατά 80% µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και κατά 20% µε τις γνώσεις και το δείκτη ευφυΐας 

(Goleman, 2000). Σε έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δεξιότητες που βασίζονται στη ΣΝ 

είναι ευθέως ανάλογης σπουδαιότητας µε το επίπεδο της ιεραρχίας: όσο προχωρά 

κανείς στα ανώτερα επίπεδα ενός οργανισµού (όπου οι διαφορές στις τεχνικές 

δεξιότητες είναι αµελητέες) τόσο πιο σηµαντικό ρόλο παίζουν οι δεξιότητες της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002). Εµπειρική µελέτη 

(Φραγκούλη, 2009) σε δείγµα εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα στην 

Ελλάδα, έδειξε ότι το 85% των εργαζοµένων στο δηµόσιο, έναντι 95,7% των 

εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα έχουν κάποια γνώση για τη ΣΝ (EQ), το σύνολο 

(100%) των ιδιωτικών Υπαλλήλων, δε, συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα ότι η ΣΝ παίζει 

ρόλο στη διαχείριση του προσωπικού, ενώ µόνο το 1/3 (33,3%) των δηµοσίων 

υπαλλήλων συµφωνεί, το 1/3 είναι ουδέτερο και το υπόλοιπο 1/3 δεν πιστεύει ότι παίζει 

κάποιο ρόλο.   Στην ίδια έρευνα το 82% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα πιστεύει 

ότι υπάρχει σχέση µεταξύ συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ηγεσίας και αύξησης της 

αποτελεσµατικότητας , ενώ στο δηµόσιο µόνο το 21%. Στο δηµόσιο επίσης, το 36% 

πιστεύει πως το IQ (δείκτης νοηµοσύνης) και η εκπαίδευση είναι αρκετά για την 

ανάδειξη ενός ηγέτη και το 13% διαφωνεί, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα διαφωνεί το 60%. 

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν τη διαφορετική νοοτροπία των εργαζοµένων και 

αντανακλούν την κουλτούρα κάθε τοµέα. 

 

2.1.2 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των νοσηλευτών 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο παροχής  υπηρεσιών υγείας, είναι ένα 

πεδίο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το συγκεκριµένο περιβάλλον 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται αλλού (Cadman & Brewer, 2001, 

Cherniss, 2000, Evans & Allen, 2002). Ωστόσο, η συναισθηµατική νοηµοσύνη των 
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νοσηλευτών, που  αποτελούν το µεγαλύτερο κλάδο επαγγελµατιών υγείας στο χώρο 

των νοσοκοµείων, έχει µελετηθεί ελάχιστα, τόσο στο χώρο των δηµοσίων και ιδιωτικών 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων, όσο και των στρατιωτικών. Οι  νοσηλευτές των 

Στρατιωτικών νοσοκοµείων, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τους 

συναδέλφους τους στα πολιτικά και ιδιωτικά νοσοκοµεία, τόσο ως προς την εκπαίδευση 

αρχικά και τις ιδιοσυγκρασιακές ιδιαιτερότητες, όσο και ως προς τις συνθήκες 

εργασίας, το περιβάλλον, τις µετακινήσεις/µεταθέσεις, αποζηµιώσεις υπηρεσιών, 

ανταµοιβές κ.α.  

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τις πρακτικές, τον τρόπο εργασίας και τη χώρα, οι 

νοσηλευτές µοιράζονται ένα βασικό χαρακτηριστικό: αποτελούν επαγγελµατίες 

δεσµευµένους να λειτουργούν µε µια ολιστική φιλοσοφία φροντίδας (ICN, ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Νοσηλευτών, 2007). Ο Abraham Flexner το 1910 προσδιόρισε τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον επαγγελµατία: γνώση, ειδίκευση, διανοητική και 

ατοµική ευθύνη και καλά αναπτυγµένη οµαδική συνείδηση. Έκτοτε, συγγραφείς από 

διάφορα πεδία επέκτειναν τη γνώση σχετικά µε τα βασικά στοιχεία του 

επαγγελµατισµού, τονίζοντας τη γνώση που βασίζεται σε επιστηµονικές αρχές, την 

υπευθυνότητα, την ερευνητική δραστηριότητα, τη συναδελφικότητα, τη συνεργασία και 

την ανανέωση (RNAO, 2006). 

Η νοσηλευτική αφορά την εξατοµικευµένη διεργασία φροντίδας και 

υποστήριξης των ασθενών στη διαδικασία διατήρησης και βελτίωσης της υγείας τους. 

Με τον Κώδικα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας (Προεδρικό ∆ιάταγµα 216/2001), 

καθορίζονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των 

νοσηλευτών προς τους ασθενείς τους, το κοινωνικό σύνολο και τους συναδέλφους τους, 

µε οποιοδήποτε τρόπο και αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ειδικότερα: 

• Στα άρθρα 9 και 11, τονίζεται η υποχρέωση του νοσηλευτή για τη διαφύλαξη 

των ατοµικών δικαιωµάτων του ασθενή και η αποτροπή µε κάθε δυνατό µέσο  
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 της παραβίασής τους. 

• Το άρθρο 10, αναφέρεται  στην ορθή ενηµέρωση και λήψη ενηµερωµένης 

συναίνεσης, πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής πράξης. 

• Στα άρθρα 12, 13 και 14, καθορίζεται η σχέση του νοσηλευτή µε τη 

θεραπευτική οµάδα, µε σκοπό το συµφέρον του ασθενή και την εύρυθµη 

λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών. 

• Στο άρθρο 13, τονίζεται η υποχρέωση του νοσηλευτή να ακολουθεί µε ακρίβεια 

τις ιατρικές οδηγίες διατηρώντας συγχρόνως την επιστηµονική του ανεξαρτησία 

και την ιδιότητά του ως ισότιµου µέλους της θεραπευτικής οµάδας. 

Το νοσηλευτικό λειτούργηµα είναι από τη φύση του δύσκολο και απαιτεί 

µεγάλα αποθέµατα σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων από την πλευρά των 

νοσηλευτών. Οι καθηµερινές αλληλεπιδράσεις αφορούν συναδέλφους οι οποίοι, τόσο 

ατοµικά όσο και σαν οµάδα, καλούνται να αντιµετωπίσουν ανθρώπους ασθενείς που 

βρίσκονται σε σωµατικό και ψυχολογικό στρες. Οι ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας 

κάνουν επιτακτική την ανάγκη της ανάπτυξης και χρήσης των συναισθηµατικών 

δεξιοτήτων των νοσηλευτών, τόσο για καλύτερη απόδοση στην εργασία όσο και για 

προστασία τους από το στρεσσογόνο περιβάλλον (Graham, 1999, Strickland, 2000). 

Όπως αναφέρει ο Goleman «στον εργασιακό χώρο τα συναισθήµατα εξαπλώνονται σαν 

τους ιούς, αλλά δεν µεταδίδονται όλα µε την ίδια ευκολία.». Το κέφι και η ζεστασιά 

µεταδίδονται ευκολότερα µεταξύ των οµάδων σε ένα εργασιακό χώρο, το γέλιο 

µεταδίδεται ταχύτατα, ο εκνευρισµός είναι λιγότερο µεταδοτικός, ενώ η κατάθλιψη δεν 

µεταδίδεται σχεδόν καθόλου. Οι διαθέσεις επηρεάζουν τον αποτελεσµατικό τρόπο 

εργασίας. Οι ευχάριστες διαθέσεις ενισχύουν τη συνεργατικότητα, την ειλικρίνεια, την 

τιµιότητα και την αποδοτικότητα. Αντίθετα τα αρνητικά συναισθήµατα, ειδικά ο 

χρόνιος θυµός, το άγχος ή η αίσθηση µαταιότητας παρεµβαίνουν δυναµικά 

αποδιοργανώνοντας τη δουλειά µας. (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002). 
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Η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει αναγνωριστεί ως υποστηρικτική αρχή στη 

νοσηλευτική διοίκηση, που ενθαρρύνει τη δηµιουργία υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, 

µέσα στο οποίο αναπτύσσονται σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Το υγιές περιβάλλον 

εργασίας έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τους νοσηλευτές, όσο και για τους ασθενείς 

τους (Γορανίτης& Σίσκου, 2010). 

 

2.1.3 Οµαδικός δείκτης Νοηµοσύνης  

Σύµφωνα µε τους Williams and Sternberg, που ανέπτυξαν την έννοια του 

οµαδικού δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman, 2000), βασική προϋπόθεση 

για εξαιρετική επίδοση της οµάδας είναι η καλή σχέση µεταξύ των µελών της. Οι 

συναισθηµατικές ικανότητες που κάνουν τις οµάδες να διακρίνονται είναι:  

• Ενσυναίσθηση ή διαπροσωπική κατανόηση  

• Συνεργασία και ενιαία προσπάθεια 

• Ανοιχτή επικοινωνία, σαφείς προδιαγραφές και αντιµετώπιση των µελών µε 

χαµηλή απόδοση 

• Τάση για βελτίωση 

• Αυτεπίγνωση –αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σηµείων της οµάδας 

• Πρωτοβουλία και έγκαιρη προετοιµασία για επίλυση προβληµάτων 

• Αυτοπεποίθηση ως οµάδα 

• Ευελιξία στην εκτέλεση συλλογικών καθηκόντων 

• Επίγνωση της κατάστασης του οργανισµού, αναγκών, αξιοποίησης πόρων 

• ∆ηµιουργία δεσµών µε άλλες οµάδες (Druskat & Wilff, 2001, Semple & 

Cable, 2003, Cherniss, 2000). 
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2.1.4 Μέτρηση της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης 

Στην προσπάθεια µέτρησης της ΣΝ, αναπτύχθηκαν διάφορες κλίµακες σε 

αντιστοιχία µε το ∆είκτη Νοηµοσύνη (IQ), µε πιο γνωστές των Salovey-Mayer, του 

Bar-On (Baron Emotional Quotient Inventory scale, που αποτελείται από 133 

ερωτήσεις) και η Style in the Perception of Affect Scale του Bernet. Εξέλιξη των 

παραπάνω αποτελεί η κλίµακα 33 στοιχείων της Schutte, που περιλαµβάνει εκτιµήσεις 

για τις οκτώ από τις εννέα συναισθηµατικές ικανότητες που έχουν περιγραφεί στη 

θεωρία και αφορούν την αλεξιθυµία, την προσοχή και τη διαύγεια των συναισθηµάτων, 

τη βελτίωση της διάθεσης, την αισιοδοξία και τον έλεγχο των παρορµήσεων. Αποτελεί 

αξιόπιστο εργαλείο καθώς έχει σταθµιστεί κατάλληλα και έχει δώσει µετρήσεις 

ανάλογες µε προηγούµενες µελέτες (Schutte και συν., 1998). Το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε ως άξονας για τους σκοπούς της έρευνας. 

 Πρόσφατα, διενεργήθηκε έρευνα µέτρησης της ΣΝ σε δείγµα  νοσηλευτών 

όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης των δηµόσιων νοσοκοµείων στην Ελλάδα. Το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 69 ερωτήσεις που αφορούσαν τις 7 διαστάσεις της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (αυτεπίγνωση, αυτορρύθµιση, κίνητρα συµπεριφοράς, 

ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, χιούµορ, κριτική σκέψη). Από την έρευνα 

προέκυψε ότι το 50,5% των νοσηλευτών διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο ΣΝ,  το 29,2% 

υψηλό και το 20,4% κάτω του µετρίου (Παπαγεωργίου και συν, 2010). 

 

2.2  Υποκίνηση – Παρακίνηση  

  Η υπο(παρα)κίνηση των εργαζοµένων αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά 

ζητήµατα της ∆ιοίκησης αφού είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά και την απόδοση στον κάθε εργασιακό χώρο. Ως διοικητική λειτουργία, η 

υποκίνηση είναι η συνεχής διαδικασία ενεργοποίησης των ικανοτήτων των 

εργαζοµένων που καταβάλλουν προσπάθεια να βελτιώσουν την απόδοσή τους, ώστε να 
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επιτευχθούν οι στόχοι του Οργανισµού (∆ικαίος Κ. και συν,1999). Μάλιστα, 

εντασσόµενη στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης καθηµερινών αποφάσεων, 

ενεργοποιεί, κατευθύνει και συντηρεί την συµπεριφορά του ανθρώπου, ώστε σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το άτοµο να επωφεληθεί από αυτά που το ικανοποιούν 

και να διαπιστώσει τα ανεπιθύµητα, απορριπτέα, αρνητικά για τον εαυτό του ή την 

κατάστασή του, ώστε να ενεργήσει ανάλογα (Μάρκοβιτς Γ., 2002). 

Ο όρος παρακίνηση/ υποκίνηση χρησιµοποιείται για να µεταφράσει τον 

αγγλοσαξωνικό όρο «motivation», ο οποίος προέρχεται από τη λατινική λέξη «movere» 

που σηµαίνει «κινώ». Συχνά θεωρείται ταυτόσηµος ή συγγενικός µε τις λέξεις θέληση, 

επιθυµία, κίνητρο, στόχος (Μπουραντάς, 2002). Τα κίνητρα συµπεριφοράς 

αναφέρονται στην εσωτερική δύναµη που οδηγεί το άτοµο σε κάποια µορφή δράσης. Η 

πραγµατική έννοια των κινήτρων δεν έχει να κάνει µε άµεσο ή έµµεσο ετεροκαθορισµό 

της συµπεριφοράς (χειραγώγηση των εργαζοµένων), δεν είναι «κάνω κάποιον να θέλει 

κάτι», αλλά «δηµιουργώ τις συνθήκες που, πιθανόν, θα κάνουν κάποιον να θέλει κάτι». 

Πιο συγκεκριµένα, τα «κίνητρα εργασίας» αναφέρονται στις «συνθήκες που 

επηρεάζουν τη διέγερση, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των συµπεριφορών που 

σχετίζονται µε τα εργασιακά περιβάλλοντα» (Κάντας, 1998).  

Τα κίνητρα διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Η ελευθερία δράσης, η 

ευθύνη, η δυνατότητα δηµιουργίας, η µάθηση και το αίσθηµα της  ολοκλήρωσης, είναι 

µερικά εσωτερικά κίνητρα. Οι υψηλές αποδοχές, η δυνατότητα προαγωγής, η 

αναγνώριση, το κύρος, οι ποινές, η απόλυση, ο κατάλληλος εξοπλισµός, η σωστή 

καθοδήγηση, είναι µερικά εξωτερικά κίνητρα, που επηρεάζουν σηµαντικά την απόδοση 

του εργαζόµενου. 

Οι απόψεις για την παρακίνηση αλλάζουν στο διάβα των χρόνων από την 

παραδοσιακή άποψη, όπου κίνητρα ήταν οι οικονοµικές απολαβές, προς το µοντέλο 

των ανθρωπίνων σχέσεων, που τόνιζε ως κίνητρο το ρόλο της ικανοποίησης από την 



Συναισθηµατική νοηµοσύνη-Υποκίνηση-Εργασιακή ικανοποίηση 14 

εργασία και τα τελευταία χρόνια προς το µοντέλο των ανθρωπίνων πόρων, που 

υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση και άρα η παρακίνηση έρχεται µέσω της απόδοσης στην 

εργασία και της προσωπικής ανάπτυξης. Η συστηµική προσέγγιση για την υποκίνηση 

εντοπίζει τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες: α) τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που 

συµπεριλαµβάνουν τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις και τις ανάγκες του, β) τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας και γ) τα χαρακτηριστικά του εργασιακού 

περιβάλλοντος, που περιλαµβάνουν την επιχειρησιακή κουλτούρα, στάσεις και 

συµπεριφορές συναδέλφων και προϊσταµένων και πολιτικές προσωπικού και 

ανταµοιβών (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που παρεµβαίνουν για να ορίσουν το βαθµό υποκίνησης του 

εργαζοµένου κατά τον Goldberg (1990) είναι: η συναισθηµατική σταθερότητα, η 

εξωστρέφεια, η δηµιουργικότητα (ανοικτός σε εµπειρίες), η προσήνεια και η συνέπεια 

(Χαλάς, 2010). Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη 

του ατόµου.  

 

2.2.1 Κίνητρα συµπεριφοράς  

Οι άνθρωποι δεν είχαν πάντα κίνητρα για να κάνουν τη δουλειά τους καλά. 

Έλληνες και Ρωµαίοι στα αρχαία χρόνια, και οι Εβραίοι αργότερα, θεωρούσαν τη 

δουλειά κατάρα των θεών και αναγκαίο κακό. Ο Χριστιανισµός έδωσε µια θετική χροιά 

στην εργασία, θεωρώντας την τρόπο υπηρέτησης του Θεού µέσω της φιλανθρωπίας, 

ενώ η θετική της πλευρά ενισχύθηκε αργότερα και από άλλες θρησκείες, όπως ο 

προτεσταντισµός. Η έννοια της «εργασιακής ηθικής» είναι διαδεδοµένη στις ΗΠΑ και 

αποτελεί κανόνα και τρόπο ζωής για γενιές Αµερικανών πολιτών (Schultz & Schultz, 

1998).  

Στην προσπάθεια κατανόησης των κινήτρων έγιναν µελέτες και γράφτηκαν 

πολλά. Σύµφωνα µε τα επικρατούντα στη βιβλιογραφία, τα  κίνητρα µπορούν να ταξι- 
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νοµηθούν σε τρεις κατηγορίες, (Μπουραντάς, 2002): 

α) Τα πρωτογενή κίνητρα: περιλαµβάνουν όλα τα φυσικά ή βιολογικά κίνητρα 

που απορρέουν από τη φύση του ανθρώπου ως βιολογικού οργανισµού και είναι η 

πείνα, η δίψα, ο ύπνος, η αποφυγή καταπόνησης, το σεξ κ.α. 

β) Τα γενικά κίνητρα (general motives): περιλαµβάνουν µη βιολογικά κίνητρα 

που συνδέονται µε τη φύση του ανθρώπου και είναι δύσκολο να διακριθούν από αυτά 

των δύο άλλων κατηγοριών. Τα πιο σηµαντικά είναι: 

• Κίνητρο της ικανότητας: είναι αποτέλεσµα της ανάγκης του ανθρώπου 

να αντιδρά, να χειρίζεται και να ελέγχει τις σχέσεις του µε το φυσικό περιβάλλον. 

• Κίνητρο της περιέργειας: πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να 

γνωρίζει ό,τι υπάρχει γύρω του, τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων µερών του κόσµου, 

τις λειτουργίες και την εξέλιξή του.  

• Κίνητρο της δραστηριότητας: είναι η επιθυµία του ανθρώπου να 

δηµιουργεί. 

• Κίνητρο της στοργής ή αγάπης: είναι ένα πολυσύνθετο κίνητρο, µε 

κάποια στοιχεία του πρωτογενή και κάποια δευτερογενή. Συνδέεται τόσο µε την 

ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων (επίκτητη), όσο και µε την ανάγκη για σεξ 

(έµφυτη). 

 γ)  Τα δευτερογενή κίνητρα: είναι κίνητρα που αποκτά ο άνθρωπος στο 

περιβάλλον του ως αποτέλεσµα της κοινωνικοποίησής του. Η µορφή, η ένταση και η 

εξέλιξή τους προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από τα χαρακτηριστικά του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Αποτελούν τα πιο σηµαντικά κίνητρα για την εξήγηση της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς, αφού στις αναπτυγµένες κοινωνίες που ζούµε η ένταση των 

πρωτογενών και γενικών κινήτρων έχει µειωθεί, λόγω της ικανοποίησής τους σε µεγάλο 

βαθµό. Τα σηµαντικότερα δευτερογενή κίνητρα είναι:  
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• Κίνητρο της κοινωνικής ένταξης (affiliation motive): είναι από τα 

σπουδαιότερα κίνητρα και δηλώνει την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει σε οµάδες και 

να αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις. 

• Κίνητρο της ασφάλειας: αποτελεί την ανάγκη του ανθρώπου για 

σιγουριά για το µέλλον του, που ενισχύεται από την πολυπλοκότητα και την 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. 

• Κίνητρο της επιτυχίας: είναι η επιθυµία που δηµιουργείται στον 

άνθρωπο να αποδίδει σε σχέση µε τα κάθε φορά τιθέµενα από την κοινωνία πρότυπα, ή 

να ανταγωνίζεται και να κερδίζει. 

• Κίνητρο του κύρους: η επιθυµία που δηµιουργείται στον άνθρωπο, λόγω 

της ιεραρχίας και της διάκρισης στην κοινωνία, να τοποθετείται σε όλο και υψηλότερες 

κοινωνικές θέσεις. 

• Κίνητρο της δύναµης ή εξουσίας: εκφράζει την επιθυµία του ανθρώπου 

να επηρεάζει τη συµπεριφορά των άλλων προς την κατεύθυνση που θέλει. 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η πολυπλοκότητα της παρακίνησης. Οι 

ανάγκες- κίνητρα του ανθρώπου προσδιορίζονται τόσο από τη φύση και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όσο και από τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει και εργάζεται. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

θεωρίες για την αναγνώριση, ερµηνεία και χρήση των κινήτρων αυτών και συνεχίζουν 

να αναπτύσσονται, καθώς ο κόσµος αλλάζει.  

 

2.2.2.  Οι θεωρίες της παρακίνησης 

Οι θεωρίες της παρακίνησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τις θεωρίες που 

εξετάζουν το περιεχόµενο της παρακίνησης (Content Theories), οι οποίες τονίζουν τη 

σηµασία των αναγκών του ατόµου ως κίνητρα για τις πράξεις του (Maslow, Herzberg, 

Alderfer κ.α) και β) τις θεωρίες που ασχολούνται µε τη διαδικασία της παρακίνησης 
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(Process Theories) και παρουσιάζουν πώς και από ποιους στόχους παρακινούνται τα 

άτοµα (Schultz D., Schultz S.E., 1998). Η διαδικασία της παρακίνησης (motivation 

process) αφορά το σύνολο των σχέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης µεταξύ 

των στοιχείων της, δηλαδή των αναγκών, των κινήτρων και των στόχων και συνίσταται 

στα εξής:  

• Γνώση, κατανόηση και ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών 

• Εκτίµηση των προσδοκιών των ατόµων, και 

• Θέσπιση κινήτρων για παρακίνηση- παρότρυνση 

Οι πιο γνωστές θεωρίες παρακίνησης που έχουν διατυπωθεί, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

 

2.2.2.1 Η ιεράρχηση αναγκών του Maslow 

Από τους πρωτεργάτες της µελέτης των ανθρώπινων αναγκών ήταν ο Abraham 

Maslow (1943), στο έργο του οποίου η οργανωτική συµπεριφορά στον τοµέα της 

υποκίνησης του ανθρώπινου δυναµικού ιεραρχείται µε βάση τη διάκριση των αναγκών 

σε πέντε διαφορετικά επίπεδα. Η ιεράρχηση του Maslow εµπεριέχει την έννοια και τη 

λογική ότι κάθε άνθρωπος «θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες µιας 

επόµενης κατηγορίας, µόνον όταν έχει ήδη ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

προηγούµενης» (Μάλλιαρης, 2001), έστω και σε µικρό βαθµό (ο βαθµός είναι 

υποκειµενικός και δύσκολα µετρήσιµος). 

Η ιεράρχηση των αναγκών κατά Maslow έχει ως εξής: 

- Φυσιολογικές: Αυτές που σχετίζονται µε τις βιολογικές λειτουργίες του 

σώµατος (πείνα, δίψα, σεξ, ντύσιµο, στέγη κ.ά.). 

- Ασφάλειας: Αυτές που υπάγονται στην ανάγκη για ψυχολογική ελευθερία από 

το φόβο, τον πόνο και την ταλαιπωρία (ασφάλεια ζωής, ασθένειας, ανικανότητας κ.ά). 
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- Κοινωνικές: Αυτές που έχουν σχέση µε την κοινωνική συµµετοχή και δράση 

και προϋποθέτουν την αποδοχή των άλλων (φιλία, αγάπη, γνωριµίες κ.ά.). 

- Εκτίµησης: Πρόκειται για ανάγκες που ικανοποιούνται µέσω πράξεων και 

επιτευγµάτων (φήµη, κύρος, δύναµη, εξουσία κ.ά.) 

- Ολοκλήρωσης: Πρόκειται για τις ανάγκες που οδηγούν στην κατασκευή ενός 

συστήµατος αξιών που σκοπό του έχει την αυτοεκτίµηση και την προσωπική ανάπτυξη. 

Χαρακτηριστικά της θεωρίας αυτής είναι:  

α) η προσπάθεια του ανθρώπου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, που είναι 

συνεχής και αέναη, β) η παρακινητική δύναµη των αναγκών, που είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του βαθµού ικανοποίησής τους και γ) οι ανάγκες, που είναι ιεραρχικά 

δοµηµένες σύµφωνα µε την προτεραιότητά τους για ικανοποίηση. 

 

2.2.2.2 Η θεωρία των επιτευγµάτων του McClelland 

Σύµφωνα µε τις έρευνες του McClelland (1950), ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια 

της εξέλιξής του στο κοινωνικό του περιβάλλον αποκτά τρεις (3) ανάγκες που τον 

υποκινούν. Αυτές είναι η ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις και ένταξη (affiliation), η 

ανάγκη για δύναµη (power) και η ανάγκη για επιτεύγµατα (achievement). Στα άτοµα µε 

υψηλή ανάγκη για επιτεύγµατα πρέπει να αναθέτονται εργασίες που αποτελούν 

«πρόκληση». Η ανάγκη αυτή  συναντάται σε διοικητικά στελέχη ιεραρχικά ανώτερων 

επιπέδων, ωστόσο η θεωρία δεν είχε µεγάλη απήχηση στο χώρο της διοίκησης 

επιχειρήσεων κυρίως γιατί ένα ατοµικό χαρακτηριστικό, όπως η ανάγκη για 

επιτεύγµατα, ερµηνεύει µερικώς µόνο ό,τι  συµβαίνει στο χώρο εργασίας, όπου 

σηµαντικότερο ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και του περιβάλλοντος 

της εργασίας (Foster, 2000). 
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 2.2.2.3 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 

Η θεωρία υγιεινής – παρακίνησης ή δύο παραγόντων, αναπτύχθηκε το 1966 από 

τον αµερικανό επίσης ψυχολόγο Frederick Herzberg, έπειτα από µελέτη που έκανε σε 

χώρους εργασίας. 

Σύµφωνα µε τον Herzberg (Μπουραντάς, 2002) οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την παρακίνηση µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 

- Παράγοντες υποκίνησης: Αναφέρονται σε αυτή καθαυτή την εργασία και 

αφορούν την πρόκληση, υπευθυνότητα, αναγνώριση, τα επιτεύγµατα, προσωπική 

προαγωγή και ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν το κατά πόσο µια 

εργασία είναι ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική, καλύπτουν υψηλότερα επίπεδα 

αναγκών και η ύπαρξή τους οδηγεί στην ικανοποίηση των εργαζοµένων, χωρίς 

απαραίτητα βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ η έλλειψή τους δεν οδηγεί πάντα σε 

δυσαρέσκεια. 

- Παράγοντες υγιεινής: Περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά του εργασιακού 

περιβάλλοντος, όπως αποζηµίωση, επίπεδο ευθύνης, εργασιακές συνθήκες, εταιρικές 

πολιτικές, εποπτεία, µισθός, τυπική θέση και ασφάλεια. Οι παράγοντες αυτοί 

συµβάλλουν όχι τόσο στην ικανοποίηση, αλλά µάλλον στην αποφυγή της 

απογοήτευσης που, συχνά, αποθαρρύνει τους εργαζοµένους να προσφέρουν το µέγιστο 

των δυνατοτήτων τους. Αντιστοιχούν στα κατώτερα επίπεδα αναγκών του Maslow και 

ο Herzberg υποστηρίζει ότι πρέπει επίσης να ικανοποιηθούν για να προχωρήσει το 

άτοµο στις υψηλότερες ανάγκες. 

Πρόσφατη έρευνα σε επαγγελµατίες υγείας σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία 

στον ελλαδικό χώρο έδωσε αποτελέσµατα σε συµφωνία µε την βιβλιογραφία, 

υποδεικνύοντας ως ιδιαίτερης σηµασίας τα εσωτερικά κίνητρα. Ωστόσο, η θεωρία των 

2 παραγόντων, όπως και η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών, δεν επιβεβαιώθηκαν 

στο νοσηλευτικό προσωπικό (Kontodimopoulos et al. 2009), καθώς σηµαντικότερο 
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κίνητρο θεωρούνται τα επιτεύγµατα, ακολουθούν οι σχέσεις µε τους συναδέλφους, οι 

ανταµοιβές και τέλος τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Η υποκίνηση των νοσηλευτών 

του ιδιωτικού τοµέα ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τους νοσηλευτές του 

δηµοσίου τοµέα. 

  

2.2.2.4 Η θεωρία ERG του Alderfer 

 Αποτελεί προέκταση της θεωρίας του Maslow, που αναπτύχθηκε το 1972 από 

τον Clayton Alderfer, και περιλαµβάνει τις ανάγκες  ύπαρξης (Existence) που 

αντιστοιχούν στις φυσιολογικές και στις ανάγκες ασφάλειας του Maslow, τις ανάγκες 

σχέσεων (Relatedness), αντίστοιχες µε τις κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες 

ανάπτυξης (Growth), που περιλαµβάνουν τις ανάγκες εκτίµησης και ολοκλήρωσης του 

Maslow. Αντίθετα µε τον Maslow όµως, ο Alderfer υποστήριξε ότι οι ανάγκες αυτές 

δεν δοµούνται ιεραρχικά αλλά µπορούν να µας επηρεάζουν ταυτόχρονα., καθώς επίσης 

ότι η ικανοποίηση µιας ανάγκης µπορεί να αυξάνει τη δύναµή της. Η ERG θεωρία είχε 

µεγαλύτερη απήχηση στην κινητοποίηση των εργαζοµένων και στηρίχτηκε από πολλές 

εµπειρικές µελέτες (Μπουραντάς ∆, 2002, Schultz D., Schultz S.E., 1998). Στην 

παρούσα εργασία για τη διερεύνηση των παραγόντων και του επιπέδου παρακίνησης 

των νοσηλευτών χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Alderfer (Robbins, 2009).  

 

 2.2.2.5 Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας 

 Αναπτύχθηκε το 1976 από τους J.R. Hackman και G.R. Oldham και υποστηρίζει 

ότι ειδικά χαρακτηριστικά της εργασίας δηµιουργούν  ψυχολογική κατάσταση που 

οδηγεί σε αύξηση της υποκίνησης, της απόδοσης και της ικανοποίησης, εφόσον οι 

εργαζόµενοι έχουν υψηλή ανάγκη για ανάπτυξη.  Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

εργασίας είναι: η ποικιλία δεξιοτήτων/καθηκόντων (skill variety), η ταυτότητα 

καθηκόντων (task identity), το επίπεδο ευθύνης/σπουδαιότητα καθηκόντων (task 
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significance), η αυτονοµία (autonomy) που δίνει στον εργαζόµενο και η 

ανατροφοδότηση (feedback) (Schultz &Schultz, 1998). Τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά 

προσδιορίζουν τη σπουδαιότητα της εργασίας όπως την αντιλαµβάνεται ο εργαζόµενος 

και συνδέονται άµεσα µε την αυτοεκτίµησή του. Το χαρακτηριστικό της αυτονοµίας 

προσδιορίζει την υπευθυνότητα που αισθάνεται ο εργαζόµενος στην εργασία του. Η 

ανατροφοδότηση ή αναπληροφόρηση προσδιορίζει τη γνώση του εργαζόµενου σχετικά 

µε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του και έρχεται τόσο από την εργασία, όσο και 

από τους συναδέλφους, προϊσταµένους, κλπ (Μπουραντάς, 2002). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά δηµιουργούν στον εργαζόµενο ψυχολογικές καταστάσεις που οδηγούν 

σε παρακίνηση, ικανοποίηση, αύξηση της απόδοσης και µειώνουν τις απουσίες 

(absenteeism)  και τις αποχωρήσεις (turnovers). Το µοντέλο των Hackman –Oldham 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. 

 

 2.2.2.6 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom 

Η VIE theory (Valence- Ιnstrumentality- Expectancy) ή θεωρία των 

προσδοκιών, που διατυπώθηκε το 1964 από τον Victor Vroom, υποστηρίζει πως η 

υποκίνηση του ατόµου προς µια ορισµένη συµπεριφορά εξαρτάται από τα 

αποτελέσµατα που θεωρεί επιθυµητά και από την πεποίθηση ότι αυτά µπορούν να 

επιτευχθούν. Εκφράζεται µε τον τύπο: 

Αποδιδόµενη αξία    x  προσδοκίες = υποκίνηση 

Αποδιδόµενη αξία, είναι η αξία την οποία αποδίδει το άτοµο σε κάποια ανταµοιβή ή 

αποτέλεσµα και προσδοκία ο βαθµός στον οποίο το άτοµο πιστεύει ότι µια 

συγκεκριµένη ενέργεια θα έχει σαν αποτέλεσµα µια συγκεκριµένη ανταµοιβή ή 

αποτέλεσµα (Κουφίδου, 2001). Έτσι δηµιουργείται η πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα, αν το άτοµο συµπεριφερθεί µε συγκεκριµένο τρόπο και οι 

επιλογές του γίνονται σε αυτό το πλαίσιο (Schultz & Schultz, 1998). Έννοια συναφής 
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µε τη θεωρία του Vroom, είναι η έννοια του «ψυχολογικού συµβολαίου». Το 

«ψυχολογικό συµβόλαιο» ενός µέλους µιας οργάνωσης είναι ένα σύνολο προσδοκιών 

σχετικά  µε την προσφορά του στην οργάνωση και αυτών που περιµένει να του δώσει η 

οργάνωση σε ανταπόδοση (Βαγιάτης, 2002). 

Ως προς τους νοσηλευτές, η επαγγελµατική επιλογή γίνεται έτσι ώστε να 

ταιριάζει στις ικανότητες και στις κλίσεις του ατόµου και εµπεριέχει την προσδοκία ότι 

µέσω της εργασίας θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Η θεωρία του Vroom έχει 

µελετηθεί ερευνητικά και τα αποτελέσµατα έδειξαν µικρού βαθµού (50%) επιβεβαίωση 

των προσδοκιών των φοιτητών νοσηλευτικής και των επαγγελµατιών νοσηλευτών ως 

προς τη φύση της εργασίας, το περιβάλλον, τις απολαβές κλπ, που οδηγούν σε 

απογοήτευση, µειωµένη εργασιακή ικανοποίηση, τάσεις φυγής/αλλαγής επαγγέλµατος 

και συχνή εµφάνιση συµπτωµάτων άγχους και επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout) 

(∆ηµητριάδου και συν, 2009). Οι υψηλές προσδοκίες και η µη ρεαλιστική  άποψη των 

νοσηλευτών (φοιτητών ή πτυχιούχων) για τις δυνατότητές τους, καθώς και η έλλειψη 

συναισθηµατικών δεξιοτήτων (ενσυναίσθηση, αυτεπίγνωση, διαχείριση 

συναισθηµάτων) εµποδίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση των επιβαρυντικών 

συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και οδηγούν σε κακή επίδοση - παροχή 

υπηρεσιών και επαγγελµατική εξουθένωση (Μισουρίδου, 2009).  

Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή της θεωρίας των προσδοκιών αποτελεί το 

«φαινόµενο Πυγµαλίων» που µελετήθηκε σε επιλεγµένο προσωπικό του αµερικανικού 

στρατού, όπου οι προσδοκίες των ανδρών εκπαιδευτών σε διµοιρίες εκπαιδευοµένων 

ανδρών και γυναικών, ως προς το υψηλό επίπεδο της οµάδας  τους, επαληθεύτηκαν και 

επιτεύχθηκε παρακίνηση και καλύτερα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες (Schultz & 

Schultz, 1998).   
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2.2.2.7   Το πρότυπο των Porter  και Lawler  

Το πρότυπο των L.W. Porter και E.E. Lawler (1964), το οποίο βασίζεται στην 

θεωρία των προσδοκιών, υποστηρίζει ότι η υποκίνηση του εργαζοµένου είναι µια 

πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία. Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, η προσπάθεια που 

θα καταβάλλει ο εργαζόµενος για την εκτέλεση ενός έργου εξαρτάται : 

α) από το αν αντιλαµβάνεται ότι η προσπάθειά του θα οδηγήσει σε ανταµοιβές, 

και  

β) από την αξία που αποδίδει ο εργαζόµενος στις ανταµοιβές αυτές. 

  Εφόσον το άτοµο έχει τις ικανότητες και τη σαφή αντίληψη του έργου που 

απαιτείται, η προσπάθειά του θα καταλήξει στην επιθυµητή απόδοση, η οποία προκαλεί 

ανταµοιβές. Οι ανταµοιβές είναι εσωτερικές (αίσθηµα επιτεύγµατος, αναγνώριση, 

αυτοεκπλήρωση) και εξωτερικές (αύξηση µισθού, εξασφάλιση θέσεως, καλές συνθήκες 

εργασίας). Αν οι ανταµοιβές είναι θετικές υπάρχει ικανοποίηση, η οποία ενισχύει την 

υποκίνηση για διατήρηση των ανταµοιβών και απόκτηση νέων (Κουφίδου, 2001).  

Οι ανταµοιβές αυτές, σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς, δεν είναι οικονοµικές, 

εφόσον η αµοιβή δεν συνδέεται µε την απόδοση ή την υπερωριακή εργασία, αλλά 

περισσότερο ηθικές (εύφηµη µνεία, τιµητική άδεια κλπ) και µε κάποια µορφή 

κοινωνικών παροχών ή εξαιρέσεων (απαλλαγή πολυτέκνων εργαζοµένων από 

συγκεκριµένες υπηρεσίες, µείωση µεταθέσεων, παραµονή σε τόπο συµφερόντων κλπ), 

όπως προκύπτει από τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΣ.  

 

2.2.2.8 Η θεωρία της ∆ικαιοσύνης 

Η θεωρία της δικαιοσύνης αναπτύχθηκε από τον Stacy Adams και βασίζεται 

στην υπόθεση ότι το άτοµο σε µια οµάδα/οργάνωση, επιθυµεί ίση και δίκαιη 

µεταχείριση σε σχέση µε τα υπόλοιπα  µέλη. Η αντίληψη της ισότητας προέρχεται από 

τη σύγκριση αυτών που προσφέρει στην οργάνωση σε σχέση µε αυτά που απολαµβάνει, 
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καθώς και µε αυτά που απολαµβάνουν άλλοι εργαζόµενοι της ίδιας ή αντίστοιχης 

επιχείρησης. Το άτοµο συγκρίνει το δείκτη «συνεισφορά προς απολαβές» του ιδίου και 

τον αντίστοιχο δείκτη άλλων ατόµων. Αν οι δείκτες είναι άνισοι, αισθάνεται ότι δεν 

υπάρχει δικαιοσύνη και προσπαθεί να τους εξισώσει.  Συνεισφορά του ατόµου 

αποτελούν οι γνώσεις, οι ικανότητες, ο χρόνος εργασίας, η εµπειρία, η αφοσίωση, η 

προσπάθεια κ.α. Απολαβές αποτελούν όλα όσα προσφέρει ο οργανισµός στο άτοµο για 

την εργασία του: η οικονοµική αµοιβή, οι προαγωγές, το κύρος, η ασφάλεια, οι 

συνθήκες εργασίας κλπ. (Μπουραντάς, 2002) 

 

Πηγή: Μουρέλη Π, Ροµποτή Μ.(2005) 

Η ύπαρξη αισθήµατος αδικίας τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, δηµιουργεί δυσαρέσκεια που αναστέλλει τη διαδικασία 

παρακίνησης. Στις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες βρίσκεται η χώρα 

µας αυτό το διάστηµα, η θεωρία της δικαιοσύνης «δικαιώνεται» απόλυτα. Η αίσθηση 

των εργαζοµένων ότι αδικούνται από τις περικοπές των οικονοµικών τους απολαβών, 

από την ανασφάλεια του εργασιακού τους περιβάλλοντος  και την επιµήκυνση του 

εργασιακού βίου µέχρι την αυξηµένη πια, κατά πολύ, ηλικία συνταξιοδότησης, είναι 

πολύ έντονη και οδηγεί σε αυξηµένη δυσαρέσκεια, αύξηση των προβληµάτων υγείας 

και εκδηλώσεις συµπτωµάτων κατάθλιψης. Η µείωση των απολαβών, σύµφωνα µε τη 
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θεωρία της δικαιοσύνης, θα οδηγήσει σε µείωση της παρακίνησης και µείωση της 

συνεισφοράς των εργαζοµένων.  

Για το νοσηλευτικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκοµείων, το αίσθηµα 

ανισότητας υπήρχε σε κάποιο βαθµό και πριν τις περικοπές των µισθών. Οι οικονοµικές 

απολαβές των στρατιωτικών είναι καθορισµένες ανάλογα µε το βαθµό που φέρουν, τα 

χρόνια υπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση. Έτσι, όλα τα άτοµα µε τα ίδια 

παραπάνω χαρακτηριστικά αµείβονται µε τον ίδιο µισθό. Η υπερωριακή εργασία, το 

κυκλικό ωράριο (νυχτερινή εργασία), εργασία σε ηµέρες επισήµων αργιών, καθώς και η 

εργασία σε χώρους µε αυξηµένη σωµατική ή συναισθηµατική φόρτιση (χειρουργεία, 

µονάδες εντατικής θεραπείας), δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψιν στον καθορισµό της 

αµοιβής, αντίθετα µε ό,τι ισχύει τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η 

συγκεκριµένη πολιτική αµοιβών λειτουργεί ως αρνητική παρακίνηση, ωθώντας κάποια 

άτοµα, να επιλέγουν να εργαστούν σε χώρους µε µειωµένο φόρτο εργασίας, να µη 

συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες παροχής φροντίδας και να µειώνουν τη 

συνεισφορά τους στο ελάχιστο. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται αίσθηµα αδικίας 

εντός του οργανισµού και αρνητικό κλίµα µεταξύ των συναδέλφων και να σηµειώνεται 

µεγάλο κύµα αποχωρήσεων.  

 

2.2.2.9   Η θεωρία του Kurt Lewin 

O Lewin είναι ο πρώτος που εξηγεί πώς η υποκίνηση επηρεάζεται από το 

οργανωτικό κλίµα του οργανισµού, υποστηρίζοντας ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά 

είναι η συντήρηση της ατοµικότητας και του περιβάλλοντος. Τα άτοµα υποκινούνται 

από διαφορετικά κίνητρα κάθε φορά, των οποίων η ένταση διαφέρει ανάλογα µε το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (Κουφίδου, 2001). Το περιβάλλον διακρίνεται σε 

φυσικό περιβάλλον (εγκαταστάσεις, ειδικές συνθήκες), το τεχνολογικό (εξοπλισµός, 
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τεχνογνωσία) και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον (κανονισµοί εργασίας, αξίες, διοίκηση 

κ.α) (Πιπερόπουλος, 2007). 

Έρευνα µεταξύ ελληνικών δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών έδειξε πως 

εκτός από τα χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως οργανωσιακό κλίµα, ηγεσία, δοµές 

και διαδικασίες, αµοιβές και πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, 

υπάρχουν διαφορές και στα προσωπικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των 

εργαζοµένων. Το περιβάλλον των δηµόσιων οργανισµών ελκύει ανθρώπους µε 

ορισµένα χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 1999). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

παρεµβαίνουν για να ορίσουν το βαθµό υποκίνησης του εργαζοµένου κατά τον 

Goldberg (1990) είναι: η συναισθηµατική σταθερότητα, η εξωστρέφεια, η 

δηµιουργικότητα (ανοικτός σε εµπειρίες), η προσήνεια και η συνέπεια (Χαλάς, 2010). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη του ατόµου.  

 

 2.2.2.10  Η θεωρία της ιδρυµατοποίησης. 

Η υποκίνηση στο ∆ηµόσιο  τοµέα ορίζεται ως η ατοµική προδιάθεση να 

ανταποκριθεί κάποιος σε κίνητρα που δηµιουργούνται αρχικά ή αποκλειστικά σε 

δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς (Κατραµάδου, 2010). Ο ορισµός αυτός θα 

µπορούσε να επεκταθεί και στο χώρο του Στρατού, εφόσον αποτελεί οργανισµό που 

υπάρχει και λειτουργεί για την ασφάλεια του λαού και για την εξυπηρέτηση 

κοινωνικών αναγκών. 

Μεγάλο µέρος της ανθρώπινης συµπεριφοράς διαµορφώνεται από τους κανόνες 

που επιβάλει το περιβάλλον και αφορούν επαναλαµβανόµενες διαδικασίες, 

οργανωτικές µορφές, αλλά και µια ταύτιση που παρατηρείται στις αντιλήψεις και τις 

απόψεις συνόλου ατόµων που ζουν και εργάζονται για χρόνια στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον. 
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Η κοινωνικοποίηση συντελείται µε την ταύτιση του ατόµου µε άλλους και τη 

σταδιακή αλλαγή στον χαρακτήρα, µε την απόκτηση νέας κοινωνικής ταυτότητας ως 

µέλος µιας δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού. Η θεωρία αυτή διαφοροποιείται από τη 

βασική έννοια της υποκίνησης, καθώς ανταποκρίνεται περισσότερο στην εκπλήρωση 

των στόχων και της αποστολής του οργανισµού, παραβλέποντας τις ατοµικές επιδιώξεις 

του εργαζοµένου (Κατραµάδου, 2010). Η επιτυχία της προσαρµογής σχετίζεται µε την 

ικανότητα να γίνει το άτοµο αρεστό στα µέλη της οµάδας ικανοποιώντας τις 

προσδοκίες της και τροποποιώντας την επαγγελµατική ταυτότητα που έχτιζε στα χρόνια 

της εκπαίδευσής του. Συνήθως οι νέοι επαγγελµατίες (νοσηλευτές) είναι 

απροετοίµαστοι για να λειτουργήσουν ως µέλη οµάδας, καθώς η εκπαίδευσή τους δίνει 

έµφαση στην ατοµική ανάπτυξη και συµπεριφορά και όχι στις οµαδικές διεργασίες 

(Μισουρίδου, 2009) 

Η θεωρία της ιδρυµατοποίησης αποτελεί τη βασική θεωρία στο χώρο του 

Στρατού, όπου στόχος ήταν η εκπλήρωση της αποστολής, της κάθε µονάδας ξεχωριστά 

και του συνόλου γενικότερα, χωρίς να υπολογίζονται ιδιαίτερα οι ατοµικές ανάγκες ή η 

προσωπική ανάπτυξη των στελεχών. Η προσήλωση στους κανόνες, η πειθαρχία και η 

αφοσίωση στους ανωτέρους, στο σκοπό και στο έργο της οµάδας, αποτελούν 

απαραίτητα συστατικά της στρατιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσµα στη µάχη. Τα τελευταία χρόνια µε την αλλαγή του δόγµατος στις Ένοπλες 

∆υνάµεις, παρατηρείται στροφή προς την αναγνώριση του παράγοντα του ανθρώπινου 

δυναµικού, µε έµφαση στη φροντίδα για προσωπική ανάπτυξη και ικανοποίηση των 

στελεχών, που οδηγεί στην επιτυχία των στόχων του οργανισµού. 

Ο χώρος του υγειονοµικού (ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί) παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά της ιδρυµατοποίησης, ειδικά στα µεγάλα νοσοκοµεία, όπου το 

προσωπικό µπορεί να παραµένει χρόνια χωρίς να µετατεθεί ή στον ίδιο χώρο εργασίας 

(π.χ. χειρουργείο), οπότε αποκτά εξειδίκευση µε συγκεκριµένη «ταυτότητα» και 
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χαρακτηριστικά από τον συγκεκριµένο χώρο. Γενικά ωστόσο, το υγειονοµικό 

παρουσιάζει κάποιες ιδιοµορφίες, σε σχέση µε το υπόλοιπο στράτευµα. Η εκπαίδευση 

των στελεχών του υγειονοµικού είναι -εκτός από στρατιωτική- και επιστηµονική. Για 

την επιστηµονική ανάπτυξη και κατάρτισή τους υπάρχουν προγράµµατα εκπαίδευσης 

και µετεκπαίδευσης, µε τη µορφή υποτροφιών κλπ., τα οποία σε πολλές περιπτώσεις 

αλλάζουν τη νοοτροπία και τις δεξιότητες, και λειτουργούν ως κίνητρα αύξησης της 

απόδοσης, βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους νοσηλευοµένους 

και αύξησης της ικανοποίησης από την εργασία.  

2.2. 3  Η υποκίνηση στις µονάδες υγείας 

Οι µονάδες υγείας, που διακρίνονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας 

και στόχους που θα πρέπει να εκπληρώσουν για να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους 

ρόλο, βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα του ανθρώπινου δυναµικού που συµµετέχει 

τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διανοµή των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η γνώση 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς στο χώρο της εργασίας, καθώς και των κινήτρων ή 

αντικινήτρων που τη διαµορφώνουν και τη µεταβάλλουν, είναι καθοριστική για την 

επίτευξη των στόχων κάθε οργανισµού.  Η σπουδαιότητα της ενεργοποίησης των 

ικανοτήτων του προσωπικού είναι µεγάλη γιατί συνδέεται άµεσα µε την απόδοση, την 

παραγωγικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Για τους οργανισµούς υγείας, η υποκίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού 

αποκτά τεράστια σηµασία  καθώς συνδέεται µε την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας 

στους ασθενείς καθ’ όλο το 24ωρο. Η φύση της εργασίας, η έλλειψη προσωπικού οι 

αυξηµένες και ποικίλες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας, απαιτούν την πλήρη 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού, την υψηλότερη δυνατή παραγωγικότητά 

του και τη συνεχή ετοιµότητά του. Ο σχεδιασµός ενός δίκαιου, αντικειµενικού και 

εξειδικευµένου προγράµµατος υποκίνησης του προσωπικού, είναι απαραίτητος, τόσο 

στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό φορέα.  Προϋπόθεση αποτελεί η διερεύνηση της 
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κατάστασης  που επικρατεί σε κάθε οργανισµό ή τµήµα του και η αποσαφήνιση των 

στόχων του.  Σύµφωνα µε τις αρχές των θεωριών υποκίνησης, θα πρέπει να 

εντοπισθούν οι ανάγκες του προσωπικού, οι πεποιθήσεις που σχετίζονται µε τις 

προσδοκίες των εργαζοµένων, οι παράγοντες που δηµιουργούν θετική ή αρνητική 

διάθεση, καθώς και το διοικητικό µοντέλο που εφαρµόζεται.  

Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα υποκίνησης θα πρέπει να είναι απλό, 

συγκεκριµένο, σαφές, µε ρεαλιστικούς και µετρήσιµους στόχους, αλλά και µε ξεκάθαρη 

επικοινωνία µε τους εργαζόµενους σε ό,τι αφορά στις οδηγίες υλοποίησής του.  Η 

επιλογή του κατάλληλου προγράµµατος, του τρόπου και του χρόνου εφαρµογής του, 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ικανότητα των διευθυντών και 

προϊσταµένων, τις συνθήκες εργασίας των τµηµάτων, αλλά και την δυνατότητα 

συµµετοχής των εργαζοµένων.  Τον βασικότερο παράγοντα όµως, για τη λειτουργία 

µιας πολιτικής υποκίνησης αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού όλων των 

βαθµίδων, ώστε να γίνει αποδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να ενεργοποιηθεί 

µέσα από επιστηµονικά συγκροτηµένες στρατηγικές, επιφέροντας θετικά αποτελέσµατα 

στην αξιοποίηση των πόρων και, κυρίως, στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Στις επιχειρήσεις κυριαρχεί η παραδοχή- αντίληψη ότι η προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι εργαζόµενοι εξαρτάται από την οικονοµική τους αµοιβή, καθώς και ότι 

ενδιαφέρονται µόνο για τα ατοµικά τους συµφέροντα και όχι για της επιχείρησης και 

κατά συνέπεια χρειάζονται στενή εποπτεία και έλεγχο (Μπουραντάς, 2005). Τα 

πλεονεκτήµατα των χρηµατικών αναφέρονται στην εύκολη διαχείριση, επιτρέπουν στον 

εργαζόµενο άµεσα να καλύψει τις ανάγκες του, τον καθιστούν ικανό να αποτιµήσει την 

αξία που του προσδίδει ο εργοδότης σε σχέση µε τους άλλους εργαζόµενους και τέλος 

οι χρηµατικές ανταµοιβές µε βάση την επίδοση, αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση 

και την παραγωγικότητα. Τα µειονεκτήµατα είναι ότι οι εργαζόµενοι τις θεωρούν ως 

βασικό αντάλλαγµα της δουλειάς, µέσω του οποίου προλαµβάνεται η δυσαρέσκεια, 
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χωρίς όµως να επιτυγχάνεται υποκίνηση, αφού οι επιπρόσθετες αµοιβές που ξεπερνούν 

το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζοµένων δεν συντελούν στην πρόκληση 

περισσότερης προσπάθειας για την επίτευξη υψηλότερων στόχων. Εργασιακοί 

ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι χρηµατικές ανταµοιβές αδυνατούν να παράγουν 

µακροπρόθεσµες υποκειµενικές αλλαγές και αλλαγές στην συµπεριφορά, να 

διατηρήσουν τα αποτελέσµατα και να δηµιουργήσουν µακροχρόνιες επιδράσεις, επειδή 

δεν διεγείρουν την συναισθηµατική δεξιά πλευρά του εγκεφάλου που φιλοξενεί τις 

διαισθητικές συµπεριφορές (Μπουραντάς, 2002) 

Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι η υποκίνηση είναι µία δυναµική διαδικασία που 

µεταβάλλεται συχνά από εξωγενείς και εσωτερικούς – προσωπικούς παράγοντες, ένα 

πακέτο παροχών θα πρέπει να τροποποιείται και να αναπροσαρµόζεται ανάλογα ώστε 

να καλύπτει τις προκύπτουσες ανάγκες. Προσωπικά στοιχεία των εργαζοµένων, 

εργασιακές και κοινωνικές µεταβλητές και εταιρική κουλτούρα, θα πρέπει να 

καλύπτονται και να λαµβάνονται πρώτιστα υπόψη. 

 

2.3   Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας - Στάσεις 

Σε κάποιες από τις θεωρίες παρακίνησης που παρουσιάστηκαν έγινε αναφορά 

για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συνδέονται µε κάθε εργασία και πρέπει 

να ταιριάζουν ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική παρακίνηση και ικανοποίηση του 

ατόµου. Όταν τα χαρακτηριστικά της εργασίας δεν ταιριάζουν µε τις αξίες, τις στάσεις 

και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου, παρατηρείται «σύγχυση ή 

σύγκρουση ρόλων».   

Κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και συµπεριφέρεται µε διαφορετικό τρόπο. 

Από τα βασικά στοιχεία που συνδέονται άµεσα µε τη συµπεριφορά είναι η 

προσωπικότητα και οι στάσεις. Προσωπικότητα είναι, σύµφωνα µε κάποιους 

ψυχολόγους, ο συνολικός τρόπος σκέψης, αίσθησης και συµπεριφοράς που συνθέτουν 
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το διακριτό (µοναδικό) τρόπο µε τον οποίο το άτοµο συνδέεται, απαντά ή αλληλεπιδρά 

µε το περιβάλλον του  (Μπουραντάς, 2002). Έχουν εντοπιστεί διάφορες διαστάσεις, 

που χαρακτηρίζουν τους έξι (6) τύπους προσωπικότητας και έχουν συσχετισθεί µε 

συγκεκριµένους τύπους επαγγελµάτων. Αυτοί (σύµφωνα µε τον Holland) είναι: 

1. Ρεαλιστής: χαρακτηρίζεται από ενεργητική συµπεριφορά, δύναµη, 

συντονισµό, φυσικές ικανότητες. Ταιριάζει µε αγροτικά επαγγέλµατα και διοικητικά 

(µάνατζερ). 

2. Ερευνητής: τα χαρακτηριστικά του είναι η σκέψη, περισσότερη λογική 

παρά συναίσθηµα, οργάνωση, λεπτοµέρεια. Συνδέεται µε βιολογία, µαθηµατικά, 

δηµοσιογραφία. 

3. Κοινωνικός: διαθέτει ικανότητες και θέληση για ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων, επικοινωνία, ενθουσιασµό. Σχετίζεται µε επαγγέλµατα όπως ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός, διπλωµάτης. 

4. Ιεραρχικός: έχει κλίση προς τους κανόνες, την ιεραρχία, την πειθαρχία 

και την κοινωνική θέση. Χαρακτηριστικός τύπος προσωπικότητας σε στρατιωτικούς 

και λογιστές. 

5. Επιχειρηµατικός: χαρακτηριστικά του η διαίσθηση, η ισχύς και η 

κοινωνική του δύναµη, καθώς και η ικανότητα επιρροής στους άλλους. Του ταιριάζουν 

οι δηµόσιες σχέσεις και µπορεί να είναι επιχειρηµατίας ή δικηγόρος.  

6. Καλλιτεχνικός: έχει αυτο-έκφραση, δηµιουργικότητα, έµπνευση, 

συναίσθηµα. Είναι ηθοποιός, µουσικός ή ζωγράφος 

 Η έννοια της «στάσης» (attitude) είναι µία από τις πιο σηµαντικές στο χώρο 

των επιστηµών της συµπεριφοράς. Παρότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός , 

η στάση θα µπορούσε να οριστεί ως «η τάση να ενεργούµε µε ένα γενικό τρόπο κάθε 

φορά που βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, αντικείµενο, 

σύµβολο ή φαινόµενο» (Πιπερόπουλος, 2007). Οι στάσεις ζωής διαµορφώνονται από 
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την αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του σε σχέση µε την αντίληψη που έχει 

για τους άλλους. Έχουν  σχέση µε το συναίσθηµα «είµαι εντάξει» ή «δεν είµαι εντάξει» 

και µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους δίνοντας διάφορους τύπους συµπεριφορών. 

Τα περισσότερα άτοµα συνδυάζουν αυτές τις στάσεις ζωής αλλά εµφανίζουν συχνότερα 

µία και είναι αυτή που τα χαρακτηρίζει (Γιαννουλέας,1998).  

 O Karl Jung, κατέταξε τους ανθρώπους σε τύπους, υποστηρίζοντας ότι η 

συµπεριφορά τους είναι η έκφραση του χαρακτήρα τους και πηγάζει από τις ανάγκες 

τους και από τους µελλοντικούς στόχους που θέτουν (Πιπερόπουλος, 2007). Στηρίζει 

την τυπολογία των χαρακτήρων σε δύο βασικές διαστάσεις:  

 α) την εκφραστικότητα, το βαθµό δηλαδή στον οποίο τα άτοµα είναι 

εκδηλωτικά, έχουν ανοικτή συµπεριφορά και εκδηλώνουν ή µη τα συναισθήµατα προς 

τους άλλους, και  

 β) την κυριαρχική (επιβλητική) ή µη κυριαρχική (συγκαταβατική) 

συµπεριφορά που εκδηλώνουν τα άτοµα προς τους άλλους (Μπουραντάς, 2002). 

 Ο συνδυασµός αυτών των διαστάσεων διαµορφώνει το χώρο-πλαίσιο που 

ορίζει τους χαρακτήρες. Σύµφωνα µε αυτό οι ανθρώπινοι χαρακτήρες οµαδοποιούνται 

σε τέσσερις (4) οµάδες: 

• Προωθητικός (promoting): συνδυάζει ανοικτή και κυριαρχική 

συµπεριφορά, έχει µεγάλη ανάγκη για αναγνώριση, προβολή και εκτίµηση από τους 

άλλους και είναι άτοµο εγκάρδιο, ενθουσιώδες, παρορµητικό, διαισθητικό, µε 

φαντασία, µε οράµατα, οµιλητικό και κυριαρχικό πάνω στους άλλους. 

• ∆ιευκολυντής (facilitator):  χαρακτηρίζεται από ανοικτή, αλλά µη 

κυριαρχική συµπεριφορά, έχει έντονη ανάγκη για ανθρώπινες σχέσεις και αποδοχή και 

γι’ αυτό είναι άτοµο φιλικό, ζεστό, δεκτικό, συνεργάσιµο και «εξυπηρετικό» προς τους 

άλλους. 
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• Κυριαρχικός (dominant): συνδυάζει κλειστή και κυριαρχική 

συµπεριφορά, έχει έντονη την ανάγκη για επιτεύγµατα- αποτελέσµατα και  είναι άτοµο 

µε αυτοπεποίθηση, δραστήριο, ικανό, ρεαλιστής και µε ενδιαφέρον για την ουσία και 

όχι τις λεπτοµέρειες των πραγµάτων. 

• Αναλυτικός (analyzer): χαρακτηρίζεται από κλειστή και µη κυριαρχική 

συµπεριφορά, έχει ανάγκη για σιγουριά και ασφάλεια, δίνει σηµασία στην ακρίβεια, 

στη λεπτοµέρεια, στην τάξη, στις αποδείξεις και στις εγγυήσεις.  

 Οι άνθρωποι µπορεί να συνδυάζουν χαρακτηριστικά από όλους τους τύπους, 

καθώς οι συνδυασµοί είναι άπειροι. Ωστόσο, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι 

κρίσιµο για την επιλογή επαγγέλµατος, για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, για την 

παρακίνησή τους και την ικανοποίηση από την εργασία τους. 

 

2.4. Εργασιακή ικανοποίηση 

Η επαγγελµατική ή εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

ανάµεσα στις θεωρίες των κινήτρων και στην εφαρµογή τους στον εργασιακό χώρο και 

αποτελεί την πιο µελετηµένη µεταβλητή στο εργασιακό γίγνεσθαι. Το έντονο 

ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι αυτού του είδους η ικανοποίηση φαίνεται να 

συνδέεται µε την ψυχική υγεία των εργαζοµένων, την υψηλή παραγωγικότητα και τα 

υψηλά ποσοστά παραµονής στον ίδιο εργασιακό χώρο (Ζευγαρίδης & Σταµατιάδης, 

1997). 

 H εργασιακή ικανοποίηση έχει συνδεθεί µε τα κίνητρα της εργασίας, µε τις 

στάσεις και τις αξίες του ατόµου. Eίναι το άθροισµα των συναισθηµατικών 

αντιδράσεων που έχει το άτοµο για την εργασία του, ή αλλιώς η συναισθηµατική 

διάσταση των στάσεών του για αυτήν, η οποία απορρέει από τη σύγκριση που κάνει 

ανάµεσα στα οφέλη που αποκοµίζει και σε αυτά που θα επιθυµούσε να έχει (Κάντας 

1998).  Η επαγγελµατική ικανοποίηση κατά τον Locke (1984) είναι µια θετική 
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συναισθηµατική αντίδραση προς το συγκεκριµένο έργο, που πηγάζει από την εκτίµηση 

ότι αυτό παρέχει ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόµου ή αλλιώς 

τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήµατα και στάσεις που έχουµε προς την εργασία µας. 

Κατά τον Spector (1997) η ικανοποίηση από την εργασία είναι ο βαθµός στον οποίο οι 

άνθρωποι βρίσκουν ευχάριστη (ικανοποιούνται) ή δυσάρεστη (αντιπαθούν) τη δουλειά 

τους.  Eργασιακή δυσαρέσκεια, είναι η δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση που 

προκύπτει όταν υπάρχουν συγκρουσιακά και ασύµφωνα στοιχεία (Schultz & Schultz, 

1998).  

Η ικανοποίηση από την εργασία, σύµφωνα µε τον Warr (Κάντας, 1998), 

αποτελείται από επιµέρους στοιχεία και διακρίνεται σε εσωγενή και εξωγενή. Η 

εσωγενής ικανοποίηση έχει σχέση µε το περιεχόµενο της εργασίας και αναφέρεται στις 

διαδικασίες διεξαγωγής της (ελευθερία επιλογών στον τρόπο εκτέλεσης του έργου, 

βαθµός υπευθυνότητας, ποικιλία δραστηριοτήτων, χρήση δεξιοτήτων, εποπτεία). Η 

εξωγενής ικανοποίηση αφορά το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η εργασία 

και αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας, το ωράριο, την ασφάλεια, τις αµοιβές. Όπως 

συµπληρώνει ο Rose (2001), οι εσωγενείς πηγές ικανοποίησης αποτελούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της εργασίας και εξαρτώνται από τα ατοµικά χαρακτηριστικά του 

ατόµου (ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες, σχέσεις µε ανωτέρους και µε την 

εργασία), ενώ οι εξωγενείς πηγές αποτελούν τις υλικές ανταµοιβές της εργασίας και 

εξαρτώνται από το περιβάλλον (µισθός, προαγωγές, ασφάλεια). Η ικανοποίηση από την 

εργασία δεν είναι κάτι σταθερό ούτε απεριόριστο, αφού επεµβαίνουν οι ρυθµιστικοί 

µηχανισµοί του νευρικού συστήµατος για να φέρουν την ικανοποίηση σε ανεκτά 

επίπεδα (Landy, 1989). Έτσι, δεν πρέπει να περιµένουµε να βρούµε απόλυτη 

ικανοποίηση στον εργαζόµενο, καθώς όταν αυτό υπάρξει, αρχίζει αµέσως να 

αναστρέφεται (Κάντας, 1998). 
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2.4.1 Παράγοντες που συνδέονται µε την εργασιακή 

ικανοποίηση 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν έντεκα παράγοντες που 

θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν την ικανοποίηση από την εργασία (Van Saane et al, 

2003). Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

1. Το περιεχόµενο της εργασίας (ποικιλία δεξιοτήτων, πολυπλοκότητα, 

πρόκληση, ασάφεια ρόλων, ρουτίνα) 

2. Η αυτονοµία (υπευθυνότητα, έλεγχος στη λήψη αποφάσεων) 

3. Η ανάπτυξη (εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη) 

4. Οι οικονοµικές ανταµοιβές (µισθός, πρόσθετες παροχές) 

5. Η προαγωγή (πιθανότητες εξέλιξης στην καριέρα) 

6. Η επίβλεψη (υποστήριξη από τον προϊστάµενο, αναγνώριση, σεβασµός) 

7. Η επικοινωνία 

8. Οι συνάδελφοι (σχέσεις µε συναδέλφους, επάρκεια προσωπικού) 

9. Η σπουδαιότητα του επαγγέλµατος  

10. Ο φόρτος εργασίας (πίεση χρόνου στην εκτέλεση της εργασίας, Stress) 

11. Οι απαιτήσεις του επαγγέλµατος (ανασφάλεια, δέσµευση, ανάγκη για 

υπερωριακή εργασία). 

Όπως φαίνεται, πολλά χαρακτηριστικά της εργασίας και του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν την επαγγελµατική ικανοποίηση. Οι κοινωνικοί παράγοντες 

περιλαµβάνουν τις σχέσεις µε τους συναδέλφους, τις οµάδες εργασίας και τους κανόνες 

τους και τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Οι πολιτιστικοί παράγοντες περιλαµβάνουν 

τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις αξίες. Οι οργανωσιακοί παράγοντες περιλαµβάνουν 

την οργανωτική δοµή, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, την εποπτεία και τις µορφές της 

ηγεσίας, τα συστήµατα διοίκησης και τις συνθήκες εργασίας. Τέλος, οι περιβαλλοντικοί 
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παράγοντες περιλαµβάνουν οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνικές, πολιτικές και 

κυβερνητικές επιρροές (Mosadeghrad et al., 2008). 

Επίσης, προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων µπορούν να επηρεάσουν 

την ικανοποίηση, παρόλο που δεν µπορούν να επηρεαστούν από τους εργοδότες. Τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό την ικανοποίηση 

είναι: η  ηλικία, το φύλο, η φυλή, οι γνωστικές δεξιότητες και το επίπεδο εκπαίδευσης,  

η εργασιακή εµπειρία, η δυνατότητα χρήσης των ικανοτήτων και η συσχέτιση των 

ικανοτήτων µε τις απαιτήσεις της εργασίας (Schultz & Schultz, 2002).  

H εργασιακή ικανοποίηση συσχετίζεται µε τους έξι τύπους προσωπικότητας, 

που αναφέρθηκαν παραπάνω: τον ρεαλιστικό, τον ερευνητικό, τον καλλιτεχνικό, τον 

κοινωνικό, τον επιχειρησιακό, το συµβατικό. Αν υπάρξει αντιστοιχία χαρακτήρων και 

περιβαλλόντων εργασίας, τότε και η απόδοση και η ικανοποίηση θα αυξηθούν. 

Σηµαντικός παράγοντας για το µέγεθος της εργασιακής ικανοποίησης είναι και η 

πολυσηµία ή διαύγεια των ρόλων. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι, όταν επικρατεί 

σύγχυση σχετικά µε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα προνόµια, τότε η 

δυσαρέσκεια αυξάνεται (Παπάνης, Μπαλάσα, 2009).  

Σύµφωνα µε άλλους µελετητές, κάποιοι παράγοντες, που έχουν συνδεθεί µε την 

εργασιακή ικανοποίηση, την επηρεάζουν θετικά, αρνητικά ή έχουν αντιφατικά 

αποτελέσµατα. Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί καθώς µπορούν αν 

αυξήσουν την ικανοποίηση που λαµβάνει το άτοµο από την εργασία του, είτε να 

µειώσουν ή να αποτρέψουν τη δυσαρέσκειά του και είναι: 

• Επαγγελµατική παρακίνηση: είναι η επιθυµία του ατόµου να καταβάλει 

επίµονη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού, µε την 

προϋπόθεση ότι έτσι θα ικανοποιηθούν κάποιες ανάγκες του (Robbins, 1984). 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές ανταµοιβές που διαµορφώνουν την 

επαγγελµατική ικανοποίηση επηρεάζουν την επαγγελµατική παρακίνηση. Έτσι 
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λειτουργεί θετικά η ικανοποίηση, αυξάνοντας την παρακίνηση. Μελέτες 

κατέδειξαν ότι, οι άνθρωποι που έχουν θετική στάση απέναντι στη δουλειά τους, 

είναι πολύ πιθανό να έχουν επίσης θετικά συναισθήµατα απέναντι στην 

προσωπική και οικογενειακή τους ζωή (Schultz & Schultz, 1998). 

• Ευκαιρίες (για κινητικότητα και ανάπτυξη): οι ευκαιρίες στην εργασία 

µεταφράζονται σε επιλογές στην καριέρα, στις οικονοµικές απολαβές, σε 

εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη. Οι µικρές ευκαιρίες ανάπτυξης δρουν 

αρνητικά στους εργαζόµενους, που µειώνουν τις φιλοδοξίες τους και βιώνουν 

χαµηλά επίπεδα ικανοποίησης και συχνές αποχωρήσεις (Kanter, 1977). 

 Οι παραπάνω παράγοντες δρουν ευθέως ανάλογα (θετικά) προς την 

επαγγελµατική ικανοποίηση. Οι παράγοντες που ακολουθούν επιδρούν αρνητικά στην 

αύξησή της και είναι:  

• Επαγγελµατική εξουθένωση (burnout):  Ο όρος «επαγγελµατική 

εξουθένωση» προτάθηκε για πρώτη φορά σαν όρος το 1974 από τον 

Fredenberger, για να ορίσει τα συµπτώµατα εξάντλησης, σωµατικής, ψυχικής 

και συναισθηµατικής, που παρατηρούνταν σε επαγγελµατίες της ψυχικής 

υγείας. Η επαγγελµατική εξουθένωση φαίνεται να προκαλείται από δυσανάλογα 

έντονη προσπάθεια (επένδυση σε χρόνο, συναισθηµατική εµπλοκή), µε 

ταυτόχρονη χαµηλή ικανοποίηση (αρνητικό αποτέλεσµα) και µε εργασία που 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη πίεση, λόγω υψηλών απαιτήσεων (Βαρούτης, 

2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα µειωµένα ποσοστά επαγγελµατικής 

εξουθένωσης συσχετίζονται µε υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής ικανοποίησης 

και µπορούν να προβλεφθούν (Platsidou, M. & Agaliotis, I., 2008). 

• Ασάφεια ρόλου (role ambiguity): σχετίζεται µε την αβεβαιότητα που 

αισθάνεται ο εργαζόµενος, όταν δε γνωρίζει τις απαιτήσεις της δουλειάς του, 

τον τρόπο εργασίας και τις προσδοκίες των εργοδοτών του. Έρευνες 
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υποστηρίζουν ότι η ασάφεια ρόλων µπορεί να προκαλέσει µειωµένη 

επαγγελµατική ικανοποίηση (Wood et al, 1998). 

• Σύγκρουση ρόλων (role conflict): υπάρχει όταν άλλα άτοµα ή οµάδες µε 

τα οποία αλληλεπιδρά ο εργαζόµενος, έχουν συγκρουόµενες απόψεις ή 

προσδοκίες για τη συµπεριφορά που πρέπει να επιδείξει ο εργαζόµενος. 

Συνηθισµένη µορφή σύγκρουσης ρόλων είναι η υπερφόρτωση (role overload), 

κατά την οποία πολλές προσδοκίες απευθύνονται σε ένα άτοµο, ταυτόχρονα. Η 

σύγκρουση ρόλων είναι πηγή έντασης και µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της 

εργασιακής ικανοποίησης (Wood et al, 1998), ενώ κατά τον Spector (1997) δεν 

υπάρχουν ισχυρά ερευνητικά στοιχεία γι’ αυτή την αρνητική επίδραση. Αυτή η 

σύγχυση είναι συχνή για τους νοσηλευτές στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς 

είναι αναγκασµένοι να ασχολούνται µε αλλότρια πλην του νοσηλευτικού 

καθήκοντος, λόγω  επικάλυψης ρόλων, έλλειψης γραµµατειακής υποστήριξης, 

ελλείψεων προσωπικού και άλλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επίσης, οι 

νοσηλευτές είναι επιφορτισµένοι και µε άλλες υποχρεώσεις και κοινωνικούς 

ρόλους, όπως ο γονεϊκός. Ο συνδυασµός αυτών των υποχρεώσεων µε τα 

αρνητικά φορτισµένα περιβάλλοντα εργασίας, επιδρούν στην ικανοποίηση και 

τη δέσµευσή τους προς την εργασία τους. Όταν ένα άτοµο αναλαµβάνει 

πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα, µε ασυµβίβαστες απαιτήσεις στον κάθε ρόλο 

(«σύγκρουση ρόλων») ή µε συσσωρευµένες απαιτήσεις που ξεπερνούν την 

ικανότητα του ατόµου να ανταποκριθεί («υπερφόρτωση ρόλων»), αυξάνονται τα 

επίπεδα εργασιακού άγχους και δυσαρέσκειας και εµφανίζονται διαταραχές, 

όπως το «role stress», το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης και επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (Παπαγεωργίου και συν, 2007). Επίσης, τα άτοµα των οποίων οι 

αξίες είναι σύµφωνες µε αυτές των οργανισµών τους, µπορεί να έχουν καλύτερη 
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απόδοση και να εξασφαλίζουν µεγαλύτερη επαγγελµατική ικανοποίηση από τα 

άτοµα των οποίων οι αξίες αποκλίνουν (ICN, 2007).    

• ∆έσµευση (commitment): είναι παράγοντας που αναφέρεται στην 

αφοσίωση που εµπνέει η επιχείρηση στον εργαζόµενο και σχετίζεται µε την 

εργασιακή ικανοποίηση, αλλά φαίνεται να έχει αντιφατικά αποτελέσµατα. 

Μπορεί να είναι αποτέλεσµα της ικανοποίησης του εργαζοµένου και να 

συνδέεται µε την παραγωγικότητα και την υγεία, αλλά µπορεί να περιλαµβάνει 

αρνητικούς δείκτες, όπως συχνές απουσίες, σαµποτάζ, βία (Wood et al, 1998). 

 

2.4.2 Η θεωρία της ενδυνάµωσης 

 Ιδιαίτερα σχετική έννοια µε τη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

που κάνει τους εργαζόµενους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, είναι η έννοια της 

ενδυνάµωσης (Empowerment).  Αν και σύγχρονη έννοια συνδέεται µε παραδοσιακές 

έννοιες από το χώρο του µάνατζµεντ, όπως η ανάθεση καθηκόντων, η συµµετοχή των 

εργαζοµένων, η παρακίνηση, η ανάπτυξη και η δέσµευσή τους. Ως διαδικασία, η 

ενδυνάµωση αφορά το σύνολο των ενεργειών της διοίκησης για ανάπτυξη των 

εργαζοµένων, επίτευξη υψηλής απόδοσης και ταυτόχρονη ικανοποίησή τους από την 

εργασία. Ως κατάσταση – αποτέλεσµα, αφορά το πώς αισθάνονται και πώς 

συµπεριφέρονται οι εργαζόµενοι (Μπουραντάς, 2005).  

 Τα «ενδυναµωµένα» άτοµα, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αναπτύσσουν τις 

ακόλουθες στάσεις και συµπεριφορές: 

o Είναι αποφασιστικά, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αναλαµβάνουν κινδύνους. 

o Γίνονται δηµιουργικά, καινοτόµα και έχουν αυτοπεποίθηση για την επιτυχία. 

o ∆ιακρίνονται από υψηλή υπευθυνότητα και δέσµευση προς τον οργανισµό. 

o Έχουν θετική στάση και επιζητούν την κριτική και την εκπαίδευση για να 

βελτιωθούν.  
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o Θεωρούν την εργασία τους σηµαντική 

o Συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε συναδέλφους, προϊσταµένους και 

υφισταµένους. 

o Έχουν θετική στάση στις αλλαγές, προσαρµόζονται στις εξελίξεις και τις 

δηµιουργούν. 

o Έχουν σαφείς στόχους. 

o Αισθάνονται κυρίαρχοι του εαυτού τους και της εργασίας τους. 

o Έχουν υψηλό ηθικό, αισθάνονται λιγότερη ένταση (στρες), υψηλή αυτό-

εκτίµηση, ολοκλήρωση και συνολική ικανοποίηση από την εργασία τους.  

 Η µεθοδολογία της ενδυνάµωσης ουσιαστικά συνίσταται σε διαδικασίες, 

µεθόδους, τεχνικές και εργαλεία στα πλαίσια της παρακίνησης, της ανάπτυξης των 

ανθρώπων, της ανάθεσης ευθυνών και της µεταβίβασης εξουσίας.  

Οι τέσσερις βασικοί άξονες που προτείνουν οι Quinn και Spreitzer (Μπουραντάς, 2005) 

για την ανάπτυξη της ενδυνάµωσης, είναι: 

 α)   Η δηµιουργία οράµατος και πρόκλησης, που θα γίνεται αντιληπτό από τους 

εργαζόµενους, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση του εαυτού τους 

και του οργανισµού. 

 β) Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και συνεργασίας και συµµετοχή των 

εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων . 

 γ)  Έλεγχος και πειθαρχία, ώστε να αποσαφηνίζονται οι ευθύνες, τα καθήκοντα 

και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και να µειώνονται οι συγχύσεις, οι ασάφειες και οι 

αµφιβολίες. 

 δ)  Υποστήριξη και δηµιουργία αισθήµατος σιγουριάς στους εργαζόµενους, 

µέσα από την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και τη συνεχή µάθηση, ώστε να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκα. 
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2.4.3 Η ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία 

Ως επαγγελµατίες οι νοσηλευτές, έχουν ανάγκη από ένα υποστηρικτικό 

εργασιακό περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία και µεγιστοποιεί την ευηµερία τους, την 

αποτελεσµατικότητά τους στην αντιµετώπιση των ασθενών και την απόδοση του 

οργανισµού (RNAO, 2006). Τα κίνητρα, η απόδοση, η παραγωγικότητα και η 

επαγγελµατική ικανοποίηση των νοσηλευτών, συνδέονται άµεσα µε το περιβάλλον 

εργασίας το οποίο επηρεάζει επίσης τη θετική έκβαση της υγείας των νοσηλευοµένων 

ασθενών. Η ανεπαρκής στελέχωση, ο αυξηµένος φόρτος εργασίας, το κυκλικό και 

παρατεταµένο ωράριο εργασίας, η έκθεση σε επαγγελµατικούς κινδύνους, η βία στον 

εργασιακό χώρο, η έλλειψη αυτονοµίας, η έλλειψη υλικών/φαρµάκων/τεχνολογικής 

υποστήριξης, η ανεπάρκεια κινήτρων, η έλλειψη ευκαιριών για επαγγελµατική εξέλιξη 

και ενίοτε η ανεπάρκεια της διοίκησης, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες ποιότητας 

του περιβάλλοντος εργασίας. Το αρνητικό περιβάλλον εργασίας επηρεάζει την 

εσωτερική διεργασία εύρεσης κινήτρων (υποκίνηση) των εργαζοµένων και το επίπεδο 

ικανοποίησης από την εργασία τους. Στους νοσηλευτικούς χώρους εργασίας, ένα 

αρνητικό κλίµα θέτει σε κίνδυνο τον ασθενή και εκθέτει τους νοσηλευτές στην 

επαγγελµατική εξουθένωση και τον απουσιασµό.  

Η επαγγελµατική ικανοποίηση σχετίζεται µε το πώς νιώθουν οι νοσηλευτές για 

την εργασιακή τους ζωή και αυτό αντανακλάται στις υπηρεσίες που παρέχουν. Όπως 

αναφέρεται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών (ICN), σε µελέτη των Weisman και 

Nathanson (1985) το επίπεδο επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού 

προσωπικού ήταν ο ισχυρότερος καθοριστικός παράγοντας για το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Η αναλογία νοσηλευτικού 

προσωπικού-νοσηλευοµένων σχετίζεται µε την εκδήλωση άγχους, φοβικών 

συµπτωµάτων και συµπτωµάτων από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Οι εργαζόµενοι 

στα δηµόσια νοσοκοµεία βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, φοβιών, υπερέντασης 
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γνωστικών διαταραχών, µυοσκελετικών και γαστρεντερικών συµπτωµάτων συγκριτικά 

µε τους συναδέλφους τους στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν 

οφείλεται στην πολιτική υγείας, στο σύστηµα διοίκησης και στις συνθήκες εργασίας 

(Καρανικόλα και συν., 2009)   

Το στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό αντιµετωπίζει επίσης, πολλούς 

πιεστικούς παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον της εργασίας (τόπο, χώρο, 

διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία), αλλά γενικά αναφέρει ικανοποιηµένο όσον 

αφορά µισθολογικά θέµατα και γενικότερα θέµατα απολαβών, ενώ οι πολίτες 

νοσηλευτές αναφέρουν σηµαντικά µεγαλύτερη ικανοποίηση µε τη δουλειά τους, 

συνοχή µεταξύ των συναδέλφων, στήριξη από τους προϊσταµένους, καταλληλότερη 

λήψη αποφάσεων, αίσθηση αυτονοµίας, ορατό στόχο για την εργασία τους, καθώς και 

ύπαρξη ευκαιριών για δηµιουργικές αλλαγές (Βαρούτης ∆., 2007). 

Η θεώρηση της ικανοποίησης από την εργασία ως µια ενιαία έννοια δεν 

σηµαίνει ότι τα αίτια αυτής της συνολικής στάσης δεν είναι πολυδιάστατα, καθώς ένα 

άτοµο µπορεί να είναι ικανοποιηµένο µε µία διάσταση της εργασίας του και 

δυσαρεστηµένο µε µια άλλη. Ωστόσο, η επαγγελµατική ικανοποίηση σχετίζεται τόσο 

µε τη γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή, όσο και µε τη σωµατική και ψυχική υγεία 

(Balzer et al, 1990). Μπορεί επίσης να λειτουργήσει  σαν αντανάκλαση της λειτουργίας 

ενός οργανισµού και ως µέσο διάγνωσης πιθανών προβληµατικών περιοχών (Spector, 

1997).  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 3. Μεθοδολογία Έρευνας 

Στο ερευνητικό µέρος της εργασίας παρουσιάζεται περιορισµένης έκτασης 

ποσοτική πρωτογενής έρευνα σε δείγµα νοσηλευτικού προσωπικού δύο µεγάλων 

στρατιωτικών νοσοκοµείων (θα αναφέρονται ως  Νοσοκοµείο Α και Νοσοκοµείο Β). Η 

ποσοτική έρευνα βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων, δηλαδή αριθµών και 

ποσοστών. Η συγκεκριµένη έρευνα έχει σαν στόχο να µετρήσει τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη των νοσηλευτών που εργάζονται στα προαναφερθέντα νοσοκοµεία, σε 

συνδυασµό µε την υποκίνηση και την εργασιακή τους ικανοποίηση και να εξάγει 

κάποια συµπεράσµατα που θα οδηγούσαν σε προτάσεις για τη βελτίωση των 

παραγόντων που επιδρούν στις παραπάνω µεταβλητές, επηρεάζοντας την ποιότητα της 

παρεχόµενης φροντίδας.  

Η επιλογή των συγκεκριµένων νοσοκοµείων (των στρατιωτικών και όχι 

κάποιων πολιτικών) έγινε από προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας, καθώς 

εργάστηκε σε αυτά για σχεδόν 20 έτη. Έτσι, θέλησε να διερευνήσει πτυχές που δεν 

έχουν ερευνηθεί ως τώρα για το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ο δείκτης 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, τα κίνητρα για την αποδοτική τους εργασία και την 

ικανοποίηση που εισπράττουν απ’ αυτή. Τα παραπάνω θεωρούνται σηµαντικά για 

όλους τους χώρους εργασίας και πολύ περισσότερο για ένα αυστηρό και πειθαρχηµένο 

περιβάλλον, όπως αυτό των στρατιωτικών νοσοκοµείων.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2010 - 

Ιανουάριος 2011 σε δύο µεγάλα στρατιωτικά Νοσοκοµεία τριτοβάθµιας περίθαλψης σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που περιθάλπτουν και νοσηλεύουν το στρατιωτικό 

προσωπικό και τα µέλη των οικογενειών τους, απόστρατους Αξ/κούς και Υπαξ/κούς, 

προσωπικό Σωµάτων Ασφαλείας. πολιτικό προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α, καθώς και κάθε 
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¨Έλληνα πολίτη µετά από έγκριση των ∆ιευθύνσεων των Νοσοκοµείων και των 

Προϊστάµενων Κλιµακίων. Βασικός στόχος των νοσοκοµείων αυτών είναι η παροχή 

Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιστηµονικού επιπέδου και η όσο το 

δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση του προσωπικού.  

Η έρευνα αφορούσε το νοσηλευτικό προσωπικό των εν λόγω νοσοκοµείων, 

όλων των βαθµίδων (αξιωµατικοί/προϊστάµενοι, υπαξιωµατικοί και πολιτικό/βοηθητικό 

προσωπικό), και η συµµετοχή των νοσηλευτών ήταν ανώνυµη και εθελοντική. Η 

έρευνα ήταν τυχαιοποιηµένη σε δείγµα ευκολίας (οι µονάδες του δείγµατος επιλέγονται 

κατά τύχη, συµπτωµατικά, εάν βρεθούν κοντά στον ερευνητή). Μοναδικό κριτήριο για 

τη συµµετοχή των νοσηλευτών στην έρευνα ήταν να έχουν τουλάχιστον ενός έτους 

προϋπηρεσία σε νοσοκοµείο γενικότερα.  

Στην έρευνα συµµετείχαν 105 νοσηλευτές, πανεπιστηµιακής έως µονοετούς 

εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν στα νοσοκοµεία Α και Β κατά το διάστηµα διεξαγωγής 

της µελέτης. Οι συµµετέχοντες προέρχονταν από κλινικές, χειρουργεία και µονάδες 

εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και άλλα τµήµατα των νοσοκοµείων και εργάζονταν σε 

διάφορες θέσεις (προϊστάµενος έως βοηθητικό προσωπικό).  

 

3.1  Εργαλεία µέτρησης 

Η συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών για την έρευνα έγινε µέσω 

δοµηµένων ερωτηµατολογίων. Το ερωτηµατολόγιο, ως ερευνητικό εργαλείο, µπορεί να 

προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία και δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να απευθυνθεί σε 

ένα ευρύτερο κοινό. Η επιρροή του ερευνητή περιορίζεται στις απαντήσεις των 

ερωτώµενων εξασφαλίζοντας έτσι αντικειµενικότητα και αξιοπιστία.  

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από δύο µέρη. Το 

πρώτο µέρος αφορούσε τη συλλογή των δηµογραφικών στοιχείων των ερωτηθέντων 

(φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, βαθµός, επίπεδο σπουδών και γνώση ξένων γλωσσών, 
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τόπος καταγωγής και κατοικίας). Το δεύτερο µέρος απαρτιζόταν από 3 διαφορετικά 

ερωτηµατολόγια µε 75 συνολικά ερωτήσεις: 33 ερωτήσεις για τη µέτρηση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, 12 ερωτήσεις για τη διερεύνηση της υπο(παρα)κίνησης 

και 30 ερωτήσεις για τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης από την εργασία. Οι 

απαντήσεις σε όλα τα επιµέρους ερωτηµατολόγια  βαθµολογούνται µε την πεντάβαθµη 

κλίµακα (1-5) του Likert («διαφωνώ απόλυτα» έως «συµφωνώ απόλυτα»). Οι 

ερωτήσεις 5, 28 και 33 στο υπο-ερωτηµατολόγιο ΣΝ βαθµολογήθηκαν αντίθετα (το 1 

για 5 και αντίστοιχα αντιστρόφως τα υπόλοιπα). Η κλίµακα Likert παρουσιάστηκε 

πρώτη φορά το 1932 και η χρήση της είναι ευρέως διαδεδοµένη για τη µέτρηση 

στάσεων (Πιπερόπουλος, 2007). Θεωρείται αξιόπιστο και αµερόληπτο εργαλείο 

µέτρησης, καθώς επιτρέπει και την ύπαρξη αρνητικά διατυπωµένων ερωτήσεων, που 

βαθµολογούνται αντίστροφα.  Το πλήρες ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παράρτηµα 

4.  

Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε µε τη χρήση του συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Ο συγκεκριµένος δείκτης υποδεικνύει υψηλά επίπεδα 

εσωτερικής συνέπειας, όταν παίρνει τιµές µεγαλύτερες του 0,80. Για τιµές µικρότερες 

του 0,70, υποδεικνύει στον ερευνητή την επανάληψη της µέτρησης εσωτερικής 

συνέπειας, έπειτα από την αφαίρεση συγκεκριµένων µεταβλητών από τις κλίµακες 

(Aletras et al., 2010). Για την κλίµακα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ο συντελεστής 

a του Cronbach ήταν 0,865 (πολύ κοντά στο 0,90 που δίνουν οι δηµιουργοί της 

κλίµακας).  

Για την κλίµακα της υποκίνησης ο συντελεστής a είναι 0,790, τιµή αποδεκτή για 

την αξιοπιστία της κλίµακας. Όσον αφορά τις υποκλίµακες της ανάπτυξης, σχέσεων και 

ύπαρξης, παρουσιάζουν σχετικά καλό συντελεστή αξιοπιστίας µε τιµές πάνω από 0,70 

σε όλες.  
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Για την κλίµακα της εργασιακής ικανοποίησης παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα 

εσωτερικής συνέπειας τόσο για κάθε µια από τις υποκλίµακες όσο και στο σύνολο της 

κλίµακας. Συγκεκριµένα, για την υποκλίµακα της εργασίας a= 0,878, για την 

υποκλίµακα των προϊσταµένων a= 0,922 και για την υποκλίµακα των συναδέλφων a= 

0,924, ενώ συνολικά για την κλίµακα της εργασιακής ικανοποίησης a= 0,924.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο για 

κοινωνικές επιστήµες (Statistical Package for Social Sciences) SPSS 17.0.  

 

3.1.1   Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SREIT) 

Για το τµήµα του ερωτηµατολογίου που αφορά τη συναισθηµατική νοηµοσύνη,  

χρησιµοποιήθηκε το Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT) της Schutte et al 

(1998) σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα (την οποία επιµελήθηκε ο επιβλέπων 

καθηγητής µου κ. Πιπερόπουλος). Το SREIT εξετάζει τέσσερις πλευρές της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης: τη χρήση των συναισθηµάτων, τη διαχείριση των 

συναισθηµάτων του ίδιου του ατόµου, τη διαχείριση των συναισθηµάτων των άλλων 

και την αντίληψη των συναισθηµάτων από το ίδιο το άτοµο (Schutte et al, 1998). Το 

SREIT δοµήθηκε πάνω στο µοντέλο των Salovey and Mayer (1990) και συνδέεται 

στενά µε το µοντέλο Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης EQ-I του BarOn.  

Το SREIT ή SSRI (Schutte Self-Report Inventory), κατά τους Ciarrochi et al 

(2001), αποτελείται από 33 ερωτήσεις, σε µια κλίµακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) 

µέχρι το 5 (συµφωνώ απόλυτα). Το άθροισµα των 33 στοιχείων της κλίµακας αποτελεί 

το συνολικό σκορ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ενός ατόµου, το οποίο µπορεί να 

κυµαίνεται από 33 έως 165 (όσο υψηλότερο το αποτέλεσµα, τόσο υψηλότερη η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη του ερωτώµενου). Εδώ χρειάζεται να τονισθεί ότι καµία 

από τις 33 ερωτήσεις δεν έχει συντελεστή βαρύτητας και ότι οι ερωτήσεις 5, 28 και 33 



Συναισθηµατική νοηµοσύνη-Υποκίνηση-Εργασιακή ικανοποίηση 47 

βαθµολογούνται αντίστροφα (δηλαδή το 1 «διαφωνώ απόλυτα» βαθµολογείται ως 5, 

ενώ το 5 «συµφωνώ απόλυτα» βαθµολογείται  ως 1).  

Οι ερευνητές επιτρέπουν την ελεύθερη και χωρίς κόστος χρησιµοποίηση της 

κλίµακας  για ερευνητικούς σκοπούς. Για λόγους ακαδηµαϊκής δεοντολογίας 

παρατίθεται στο παράρτηµα η σχετική κλίµακα υπολογισµού της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης των ερευνητών στην πρωτότυπη µορφή της, στην αγγλική γλώσσα.  

Όσον αφορά την αξιοπιστία και εγκυρότητα του µοντέλου, η Schutte και οι 

συνάδελφοί της αναφέρουν ότι η αξιοπιστία κυµαίνεται στο 0.90 για την κλίµακα 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ενώ αµφισβητήθηκε από άλλους ερευνητές (Petrides, 

Furnham,1999). Η υποκλίµακα, ωστόσο, σχετικά µε την χρήση των συναισθηµάτων, 

έδειξε µικρή αξιοπιστία. (Ciarrochi, Chan & Bajgar, 2001). 

 

3.1.2 Μέτρηση υποκίνησης (κλίµακα ERG) 

Για τη µέτρηση της παρακίνησης χρησιµοποιήθηκε κλίµακα  που βασίζεται στη 

θεωρία ERG του Alderfer. Η κλίµακα παρακολουθεί τις ανάγκες ανάπτυξης (ερωτήσεις 

2,5,8,11), συσχέτισης (ερωτήσεις 1,4,7,10) και ύπαρξης (ερωτήσεις 3,6,9,12) και ζητά 

να βαθµολογηθούν τα αντικείµενα ανάλογα µε το πόσο σηµαντικά τα θεωρεί ο 

ερωτώµενος µε µια πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert, όπου το 1=καθόλου σηµαντικό, 

2=λίγο σηµαντικό, 3= µέτρια σηµαντικό, 4= πολύ σηµαντικό και 5= εξαιρετικά 

σηµαντικό. Τα αποτελέσµατα βαθµολογούνται κατά οµάδες αναγκών και το 20 είναι η 

ανώτερη βαθµολογία κάθε οµάδας (οι σηµαντικότερες προς ικανοποίηση ανάγκες θα 

έχουν την υψηλότερη βαθµολογία, ενώ αυτές µε τη χαµηλότερη βαθµολογία είτε δεν 

θεωρούνται σηµαντικές είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί σε κάποιο βαθµό). 

Το ερωτηµατολόγιο έχει προσαρµοστεί µε άδεια (δηµοσιεύτηκε στα αγγλικά 

στο βιβλίο «Insights Into Your Skills, Interests and Abilities», του Stephen P. Robbins) 
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και µεταφράστηκε στα ελληνικά από την ερευνήτρια ( έγινε διπλή µετάφραση από 

αγγλικά στα ελληνικά από την ερευνήτρια και αντίστροφα από αγγλόφωνο 

µεταφραστή).  

 

 

3.1.3 Μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης 

Για τη µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιµοποιήθηκε µέρος του 

ερωτηµατολογίου του Robbins, που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και επιλέχθηκαν 

οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη φύση της εργασίας, τους προϊστάµενους και τους 

συναδέλφους. Κάθε κατηγορία αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτηρισµούς, 

τοποθετηµένους κατά ζεύγη (10 ζεύγη) έτσι ώστε το 5 της πεντάβαθµης κλίµακας να 

αντιπροσωπεύει την πλήρη συµφωνία µε τον ένα χαρακτηρισµό (θετικό) και το 1 µε τον 

άλλο (αρνητικό). Οι ενδιάµεσοι βαθµοί δείχνουν το βαθµό προσέγγισης του 

ερωτώµενου σε ένα από τα δύο µέρη της κάθε ερώτησης. Οι ερωτώµενοι καλούνται να 

αποτυπώσουν τα συναισθήµατα (ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια) που βιώνουν στην 

εργασία τους και όχι το πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγµατα στον εργασιακό τους 

χώρο. Το ερωτηµατολόγιο αυτό ήταν, επίσης, στην αγγλική γλώσσα και ακολουθήθηκε 

η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία για τη µετάφρασή του στα ελληνικά.  

 

3.2 Πληθυσµός, ∆είγµα, ∆ειγµατοληψία 

Η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκοµείων 

προέρχεται από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), των οποίων η 

στελέχωση ενισχύθηκε µε νοσηλευτές µονοετούς ή διετούς φοίτησης που 

προσλήφθηκαν ως υπαξιωµατικοί (βοηθοί νοσηλευτές). Πολιτικό νοσηλευτικό 

προσωπικό υπάρχει πια ελάχιστο, καθώς δεν έγιναν νέες προσλήψεις για 

αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτήθηκαν, ενώ από το 2005 αντικαταστάθηκαν 
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σταδιακά µε νοσηλευτές Οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως (ΟΠΥ). Η συντριπτική 

πλειοψηφία των νοσηλευτών στα στρατιωτικά νοσοκοµεία είναι γυναίκες, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος (ποσοστό 84,8%).   

Η έρευνα διεξήχθη κατά το δίµηνο Νοέµβριος 2010-Ιανουάριος 2011 στα 

προαναφερθέντα νοσοκοµεία µε τυχαία δειγµατοληψία. Μοιράστηκαν 140 

ερωτηµατολόγια σε τυχαία τµήµατα (κλινικές, ΜΕΘ, χειρουργεία) προκειµένου να 

συµπληρωθούν από το νοσηλευτικό προσωπικό ανεξαρτήτου βαθµίδας. Μοναδικός 

περιορισµός ήταν να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε οποιοδήποτε 

νοσοκοµείο (δεν αποκλείστηκαν έτσι όσοι είχαν µετατεθεί πρόσφατα). Από τα 140 

ερωτηµατολόγια επιστράφηκαν συµπληρωµένα τα 105 (Ν=105, ποσοστό 75%). Το 

υπόλοιπο ποσοστό  του 25% (35 ερωτηµατολόγια) αναφέρεται σε κενά και ελλιπώς 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (ελλιπή δηµογραφικά στοιχεία και λιγότερες από τις 

µισές απαντήσεις). Οι απώλειες αυτές πιθανόν να οφείλονται σε αρνητική στάση 

(αδιαφορία ή δυσπιστία) ως προς την έρευνα,  σε κάποιες περιπτώσεις, και σε 

υπερβολικό φόρτο εργασίας.   

Στην έρευνα πήραν µέρος 105 νοσηλευτές, εκ των οποίων οι 89 ήταν γυναίκες 

(ποσοστό 84,8%) και οι 16 άνδρες (15,2%).  

Φύλο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Άνδρας 16 15,2 15,2 15,2 

Γυναίκα 89 84,8 84,8 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 

Το 58,1% του δείγµατος προήλθε από το Νοσοκοµείο Α και το 41,9% από το 

νοσοκοµείο Β. 
 

Νοσοκοµείο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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401ΓΣΝΑ 61 58,1 58,1 58,1 

424ΓΣΝΘ 44 41,9 41,9 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 

Οι ηλικίες τους ήταν στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 64,8%) από 26-40 ετών. 

Αναλυτικά το 30,5% ήταν στην οµάδα 26-30 ετών , το 12,4% 31-35 ετών, το 21,9% 

ήταν 36-40 ετών και το 18,1% ήταν ηλικίας 41-45 ετών. 

Ηλικία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

20-25 16 15,2 15,2 15,2 

26-30 32 30,5 30,5 45,7 

31-35 13 12,4 12,4 58,1 

36-40 23 21,9 21,9 80,0 

41-45 19 18,1 18,1 98,1 

46-50 2 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

   

Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, το 41% ήταν άγαµοι, το 23,8% 

έγγαµοι, το 30,5% έγγαµοι µε παιδιά και το 4,8% διαζευγµένοι ή άγαµοι µε παιδιά.  
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Η κατανοµή τους ανά κατηγορία προσωπικού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Οι Αξκοί (ΥΝ) είναι κατά κανόνα απόφοιτοι της ΣΑΝ (69,5% του δείγµατος), οι Αξκοί 

(Ν) προέρχονται από υπαξιωµατικούς που έχουν προαχθεί µετά από πολλά έτη 

υπηρεσίας (6,7% του δείγµατος) ενώ στους υπαξκούς (Ν) συµπεριλαµβάνεται το 

σύνολο των υπαξιωµατικών βοηθών (ΟΠΥ, ΕΠΥ, ΕΜΘ).  

Κατηγορία προσωπικού 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Αξκός(ΥΝ) 73 69,5 69,5 69,5 

Aξκος(Ν) 7 6,7 6,7 76,2 

YπαξκοςN) 25 23,8 23,8 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 
Ως προς την εκπαίδευση, το 70,5% ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 

(απόφοιτοι ΣΑΝ) και Αξιωµατικοί, ενώ το 19% ήταν διετούς φοίτησης, το 6,7% 

µονοετούς φοίτησης σε νοσηλευτική σχολή και το 3,8% είχε πτυχίο ΤΕΙ. Από το 

παραπάνω ποσοστό νοσηλευτών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης το 12,8% έχει 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το 28,2% έχει νοσηλευτική ειδικότητα.  

 

Νοσηλευτική εκπαίδευση 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Μονοετής Φοίτηση 7 6,7 6,7 6,7 

∆ιετής Φοίτηση 20 19,0 19,0 25,7 

Τεχνολ. Εκπαίδευση 4 3,8 3,8 29,5 

Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση 74 70,5 70,5 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 

Το επίπεδο νοσηλευτικής εκπαίδευσης ανά ηλικιακή οµάδα απεικονίζεται στο 

ακόλουθο διάγραµµα. 
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Στο σύνολο των ερωτηθέντων το 49,5% γνωρίζει τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα 

(Αγγλικά), ενώ το 22,9% γνωρίζει αγγλικά και µια δεύτερη και το 7,8% και τρίτη ξένη 

γλώσσα.  

Ξενες Γλώσσες 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καµµία 18 17,1 17,1 17,1 

Αγγλικά 52 49,5 49,5 66,7 

Ιταλικά 2 1,9 1,9 68,6 

Γερµανικά 1 1,0 1,0 69,5 

Αγγλικά+Γαλλικά 6 5,7 5,7 75,2 

Αγγλικά+Ιταλικά 3 2,9 2,9 78,1 

Αγγλικά+Γαλλικά+Τουρκικά 3 2,9 2,9 81,0 

Αγγλικά+Ρώσικα 2 1,9 1,9 82,9 

Αγγλικά+Ιταλικά+Γαλλικά 5 4,8 4,8 87,6 

Αγγλικά+Γερµανικά 12 11,4 11,4 99,0 

Αγγλικά+Ισπανικά 1 1,0 1,0 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  
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Ως προς το χώρο εργασίας των συµµετεχόντων στην έρευνα και για τα δύο 

νοσοκοµεία, το 43,8% εργαζόταν σε κλινικές/τµήµατα νοσηλείας των νοσοκοµείων, το 

26,7% σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και το 13,3% στο χειρουργείο. 

Χώρος εργασίας 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Κλινική 46 43,8 43,8 43,8 

ΜΕΘ 28 26,7 26,7 70,5 

Χειρουργείο 14 13,3 13,3 83,8 

Εργαστήριο 2 1,9 1,9 85,7 

Rotation ΣΕΥ 5 4,8 4,8 90,5 

MTN 5 4,8 4,8 95,2 

Άλλο 5 4,8 4,8 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 

Ως προς τον τόπο καταγωγής τους, η πλειοψηφία (34 άτοµα, ποσοστό 32,4%) 

καταγόταν από την Μακεδονία, µε τη Θεσσαλία να ακολουθεί σε ποσοστό 27,6% (29 

άτοµα) και την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα στην 3η και 4η θέση µε ποσοστό 

12,4% και 7,6% αντίστοιχα .  

Καταγωγή 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Στερεά Ελλάδα 8 7,6 7,6 7,6 

Ήπειρος 3 2,9 2,9 10,5 

Μακεδονία 34 32,4 32,4 42,9 

Πελοπόννησος 13 12,4 12,4 55,2 

Θεσσαλία 29 27,6 27,6 82,9 

Θράκη 3 2,9 2,9 85,7 

Νησιά Αιγαίου 4 3,8 3,8 89,5 

Κρήτη 7 6,7 6,7 96,2 

Κυκλάδες 1 1,0 1,0 97,1 

Επτάνησα 3 2,9 2,9 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  
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3.3 Στατιστική Ανάλυση  Ευρηµάτων 

 Για να προχωρήσουµε στη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, κάνουµε τις 

παρακάτω παραδοχές: 

α. οι µεταβλητές των δηµογραφικών στοιχείων είναι ποιοτικές µεταβλητές 

β. οι υπόλοιπες µεταβλητές του ερωτηµατολογίου θεωρούνται ποσοτικές και διακριτές, 

µε την ίδια διαβάθµιση και βαρύτητα µεταξύ τους. 

 Η συνολική συναισθηµατική νοηµοσύνη  του δείγµατος κυµαίνεται από 100- 

159 και ο αριθµητικός µέσος του είναι 126,18 µε µέση απόκλιση 13,72. Τα όρια για την 

κλίµακα ΣΝ που δίνονται από τους δηµιουργούς της κλίµακας µέτρησης κυµαίνονται 

από 33- 165 και χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: Χαµηλή ΣΝ = 33-80 , Μέτρια ΣΝ = 81-

120 και Υψηλή = ΣΝ 121-165.  Οι νοσηλευτές του δείγµατος εµφάνισαν κατά 58,1% 

υψηλή ΣΝ και κατά 41,9% µέτρια, ενώ δεν υπήρξαν παρατηρήσεις στο χαµηλό δείκτη. 

Για την υποκίνηση ο µέσος του δείγµατος ήταν 4,284 µε STD=0,438,  ενώ για την 

εργασιακή ικανοποίηση ο µέσος ήταν 0,798 µε STD =0,543. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΜΟJobSat 105 2,60 5,00 3,7987 ,54359 

ΜΟCoworkers 105 1,80 5,00 3,9010 ,63086 

ΜΟSuprvisor 105 1,80 5,00 3,9010 ,63086 

ΜΟWork 105 2,20 5,00 3,5943 ,69626 

Valid N (listwise) 105     

 
 Για την παραµετρική ανάλυση και συσχέτιση των δεδοµένων µας ελέγχεται 

αρχικά η κανονικότητα των δεδοµένων και η ύπαρξη ή µη ακραίων τιµών. Για να 

υπάρχει κανονικότητα πρέπει η τιµή του Sig να είναι >=0,05, που όπως βλέπουµε από 

τον παρακάτω πίνακα ισχύει. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ΣΝ σύνολο MO υποκίνησης ΜΟJobSat 

N 105 105 105 
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Mean 126,1810 4,2841 3,7987 Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation 13,72167 ,43818 ,54359 

Absolute ,104 ,114 ,051 

Positive ,104 ,094 ,041 

Most Extreme Differences 

Negative -,082 -,114 -,051 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,069 1,169 ,519 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,204 ,130 ,950 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 
Η κανονικότητα των κατανοµών φαίνεται και στα ιστογράµµατα που ακολουθούν. 
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 Εφόσον δεν υπάρχουν ακραίες τιµές, όπως φαίνεται από τον έλεγχο των 

αντίστοιχων (standardized values) τιµών των µεταβλητών, όπου -2<n<+2, θα 

συνεχίσουµε στην παραµετρική ανάλυση, µε τη µέθοδο ANOVA. 

Ο έλεγχος των µεταβλητών γίνεται σε σχέση µε τις ποιοτικές µεταβλητές του 

δείγµατος, και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

ANOVA (ΦΥΛΟ) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 53,337 1 53,337 ,281 ,597 

Within Groups 19528,225 103 189,594   

ΣΝ σύνολο 

Total 19581,562 104    

Between Groups ,029 1 ,029 ,151 ,699 

Within Groups 19,939 103 ,194   

MO υποκίνησης 

Total 19,968 104    

Between Groups ,880 1 ,880 3,035 ,084 

Within Groups 29,851 103 ,290   

ΜΟJobSat 

Total 30,731 104    

 
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η υποκίνηση δεν φαίνεται να έχουν 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες νοσηλευτές (p>0,05), 

αλλά ούτε και η εργασιακή ικανοποίηση (µε µικρότερη πιθανότητα να είναι τυχαία).  

Ως προς την ηλικία των νοσηλευτών µόνο η υποκίνηση φαίνεται να έχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά (F=2,835, df=1. 105, p=0,02).  
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ANOVA  (ΗΛΙΚΙΑ) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1942,956 5 388,591 2,181 ,062 

Within Groups 17638,605 99 178,168   

ΣΝ σύνολο 

Total 19581,562 104    

Between Groups 2,501 5 ,500 2,835 ,020 

Within Groups 17,467 99 ,176   

MO υποκίνησης 

Total 19,968 104    

Between Groups 2,666 5 ,533 1,881 ,104 

Within Groups 28,065 99 ,283   

ΜΟJobSat 

Total 30,731 104    

 

Τα αποτελέσµατα ως προς την εκπαίδευση (νοσηλευτική και µεταπτυχιακές 

σπουδές), δείχνουν ότι, τόσο η υποκίνηση, όσο και η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

διαφέρουν σηµαντικά, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών. 

ANOVA (ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4155,753 5 831,151 5,260 ,000 

Within Groups 15327,742 97 158,018   

ΣΝ σύνολο 

Total 19483,495 102    

Between Groups 3,699 5 ,740 4,640 ,001 

Within Groups 15,465 97 ,159   

MO υποκίνησης 

Total 19,164 102    

Between Groups 1,048 5 ,210 ,687 ,634 

Within Groups 29,586 97 ,305   

ΜΟJobSat 

Total 30,634 102    

 
Ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται να έχει σηµαντική διαφορά µόνο η 

µεταβλητή της εργασιακής ικανοποίησης (αυξάνεται η µέση ικανοποίηση µε τα χρόνια 

υπηρεσίας), καθώς και οι επιµέρους κλίµακές της που αφορούν τη φύση της εργασίας, 

τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους.  
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Όσον αφορά το Νοσοκοµείο στο οποίο εργάζονται οι ερωτώµενοι, η ANOVA 

δεν αναδεικνύει σηµαντικά στατιστική καµία από τις κλίµακες, πλην της υποκλίµακας 

για την υποκίνησης (ανάγκες σχέσεων) όπου παρατηρείται στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στα νοσοκοµεία Α και Β (F= 5,561, df= 1.  103, p= 0,02<0,05) και 

φαίνεται ότι καλύπτονται σε µεγαλύτερο βαθµό στο νοσοκοµείο Β.  

Σε σχέση µε τα τµήµατα εργασίας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά  

µε p= 0.016 στη συναισθηµατική νοηµοσύνη του προσωπικού (µε µεγαλύτερο µέσο 

όρο στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Επίσης σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στις 

υποκλίµακες  της εργασιακής ικανοποίησης που αφορούν τους προϊσταµένους και τους 

συναδέλφους (F= 2,498, df= 6. 98, p= 0,027<0,05) µε µεγαλύτερο µέσο όρο στη ΜΕΘ, 

γεγονός αποδεκτό καθώς οι σχέσεις είναι πιο στενές σε κλειστά τµήµατα και το κλίµα 

που διαµορφώνεται από τους προϊσταµένους επηρεάζει τις σχέσεις και την ικανοποίηση 

των συναδέλφων.  

Το κατά πόσο η συναισθηµατική νοηµοσύνη επηρεάζει την υποκίνηση και την 

εργασιακή ικανοποίηση διερευνήθηκε µε το συντελεστή συσχέτισης των µεταβλητών 

µας και τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

 Φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική (στο επίπεδο του 1%) θετική 

συσχέτιση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ικανοποίησης από την 

εργασία (0,315) καθώς και του βαθµού παρακίνησης (0,375) των νοσηλευτών του 

δείγµατος, ενώ δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ υποκίνησης και 

ικανοποίησης. Από τη µελέτη των επιµέρους κλιµάκων, επίσης παρατηρείται 

σηµαντική συσχέτιση της ΣΝ µε όλες τις επιµέρους µεταβλητές τόσο της εργασιακής 

ικανοποίησης όσο και της υποκίνησης. Ωστόσο, η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται µε 

τις ανάγκες σχέσεων της κλίµακας της υποκίνησης.  
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Correlations 

  

ΣΝ  

σύνολο 

MO  

Υποκί 

νησης 

ΜΟ 

JobSat 

Ανάγκες 

ανάπτυ 

ξης  

Ανάγκες 

σχέσεων  

Ανάγκες  

ύπαρξης  

ΜΟ 

Work 

ΜΟ 

Suprvis

or 

ΜΟCow

orkers 

Pearson 

Correlation 

1 ,372** ,315** ,344** ,319** ,251** ,305** ,239* ,239* 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,001 ,000 ,001 ,010 ,002 ,014 ,014 

ΣΝ σύνολο 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,372** 1 ,087 ,761** ,820** ,805** ,056 ,082 ,082 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,375 ,000 ,000 ,000 ,568 ,406 ,406 

MO 

υποκίνησης 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,315** ,087 1 ,060 ,197* -,029 ,684** ,915** ,915** 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,375  ,541 ,044 ,767 ,000 ,000 ,000 

ΜΟJobSat 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,344** ,761** ,060 1 ,597** ,379** ,062 ,044 ,044 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,541  ,000 ,000 ,527 ,659 ,659 

Ανάγκες 

ανάπτυξης 

2,5,8,11 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,319** ,820** ,197* ,597** 1 ,405** ,103 ,198* ,198* 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,000 ,044 ,000  ,000 ,298 ,043 ,043 

Ανάγκες 

σχέσεων 

1,4,7,10 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,251** ,805** -,029 ,379** ,405** 1 -,013 -,030 -,030 

Sig. (2-

tailed) 

,010 ,000 ,767 ,000 ,000  ,894 ,758 ,758 

Ανάγκες 

ύπαρξης 

3,6,9,12 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,305** ,056 ,684** ,062 ,103 -,013 1 ,332** ,332** 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,568 ,000 ,527 ,298 ,894  ,001 ,001 

ΜΟWork 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
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Pearson 

Correlation 

,239* ,082 ,915** ,044 ,198* -,030 ,332** 1 1,000** 

Sig. (2-

tailed) 

,014 ,406 ,000 ,659 ,043 ,758 ,001  ,000 

ΜΟSuprviso

r 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Pearson 

Correlation 

,239* ,082 ,915** ,044 ,198* -,030 ,332** 1,000** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,014 ,406 ,000 ,659 ,043 ,758 ,001 ,000  

ΜΟCoworke

rs 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

4. Συζήτηση 

 Από την παραπάνω ανάλυση είναι εµφανές ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

σχετίζεται µε την εργασιακή ικανοποίηση και την υποκίνηση των νοσηλευτών που 

εργάζονται στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, γεγονός που συµφωνεί µε τη σχετική 

βιβλιογραφία, όπως αναλύθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας. ∆εν παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στη ΣΝ µεταξύ ανδρών και γυναικών, ούτε και µεταξύ ηλικιακών 

οµάδων ή θέσεων εργασίας. Αντίθετα παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στη ΣΝ του νοσηλευτικού προσωπικού, όσο και στην ικανοποίηση σε σχέση µε το 

χώρο εργασίας (κλινική, ΜΕΘ, ΜΤΝ κλπ). Αυτό συνάδει µε τα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα ότι η ανάπτυξη των συναισθηµατικών δεξιοτήτων βοηθά τον εργαζόµενο να 

λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά στο χώρο εργασίας του (Goleman, Boyatzis, McKee, 

2002)  και να αυξάνει την επίδοση και την ικανοποίησή του. Σχετίζεται επίσης µε το 

εργασιακό κλίµα των συγκεκριµένων χώρων, καθώς παρατηρήθηκε µεγαλύτερη 

ικανοποίηση σε κλειστά τµήµατα (ΜΕΘ) όπου οι σχέσεις είναι πιο στενές και το 

«ρυθµό» του εργασιακού κλίµατος δίνει ο εκάστοτε προϊστάµενος.  

 Μεγάλη σχέση βρέθηκε να έχει, επίσης, η ΣΝ µε την εκπαίδευση, καθώς 

υψηλότερες τιµές στη ΣΝ παρατηρήθηκαν σε νοσηλευτές πανεπιστηµιακής/ 
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µεταπτυχιακής εκπαίδευσης Επίσης, υψηλός µέσος στη ΣΝ παρατηρήθηκε σε κλειστό 

τµήµα, όπου το προσωπικό που απάντησε ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

απόφοιτοι συγκεκριµένης νοσηλευτικής σχολής και µε 10-20 χρόνια υπηρεσίας. Το 

παραπάνω εύρηµα, προτρέπει στη συνεχή εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη του 

προσωπικού, µε παράλληλη καλλιέργεια των συναισθηµατικών δεξιοτήτων τους.  Ο 

βαθµός υποκίνησης και η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζονται από τα χρόνια 

εργασίας: η υποκίνηση εµφανίζεται αυξηµένη σε µικρότερες ηλικίες (20-25 και 26-30), 

ενώ η µέση ικανοποίηση αυξάνεται µε τα χρόνια εργασίας, κυρίως σε ότι αφορά τους 

προϊσταµένους και τους συναδέλφους. Αυτό υποδεικνύει ένα καλό και υποστηρικτικό 

περιβάλλον εργασίας, που δηµιουργεί αίσθηµα ικανοποίησης σε όσους δουλεύουν 

χρόνια σε αυτό, ενώ παράλληλα υποκινεί το «νέο αίµα» για καλύτερες επιδόσεις στην 

εργασία.  

 

4. Συµπεράσµατα 

 Ο χώρος των υπηρεσιών παροχής υγείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, που δεν 

συναντώνται αλλού και οι οποίες διαφοροποιούνται όταν αναφερόµαστε στα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία. Το νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στα στρατιωτικά 

νοσοκοµεία καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο του νοσηλευτικού, όσο και 

του στρατιωτικού επαγγέλµατος. Η έρευνα, στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής 

εργασίας, προσπάθησε να µελετήσει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των νοσηλευτών 

των στρατιωτικών υγειονοµικών µονάδων, πώς και να αυτή συσχετίζεται µε την 

υποκίνηση και την εργασιακή ικανοποίηση. Οι συναισθηµατικές δεξιότητες θεωρούνται 

πια απαραίτητες στο χώρο εργασίας  και πολύ περισσότερο στο χώρο των υπηρεσιών 

υγείας, καθώς επίσης, η υποκίνηση και η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, 

που θεωρούνται σηµαντικές για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και απόδοση ενός 

νοσοκοµείου.  
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 Η έρευνα κατέδειξε υψηλές επιδόσεις στην κλίµακα της ΣΝ σε νοσηλευτές µε  

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, καλά επίπεδα υποκίνησης και αυξηµένη εργασιακή 

ικανοποίηση στο σύνολο του προσωπικού και καλό εργασιακό κλίµα. Καθώς, ωστόσο, 

δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες για το στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό που  να 

αφορούν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ή και τη διερεύνηση της ικανοποίησης και του 

βαθµού και των παραγόντων υποκίνησης, είναι δύσκολο να αναφερθούν συγκριτικά 

συµπεράσµατα.  

 Μπορούµε όµως να πούµε ότι, η εκπαίδευση είναι σηµαντική και εκτός από την 

ακαδηµαϊκή µόρφωση πρέπει να δίνεται έµφαση στη διδασκαλία και τη συνεχή 

βελτίωση των συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Με την κατάλληλη υποκίνηση, το 

νοσηλευτικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκοµείων θα µπορεί να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες της αποστολής του, να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές αλλαγές που το 

επηρεάζουν και να νιώθει ικανοποιηµένο από τη εργασία του.  

 Σε έναν κόσµο που διαρκώς αλλάζει, και όχι συχνά προς το καλύτερο, η 

συναισθηµατική ευφυΐα µπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο κίνητρο για την 

ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία, τόσο για τους νοσηλευτές, όσο και για τους 

ασθενείς που δέχονται τη φροντίδα τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

The 33-item emotional intelligence scale 
(1) I know when to speak about my personal problems to others 
(2) When I am faced with obstacles, I remember times I faced similar obstacles and 
overcame them 
(3) I expect that I will do well on most thins I try 
(4) Other people find it easy to confide in me 
(5) I find it hard to understand the non-verbal messages of other people* 
(6) Some of the major events of my life have led me to re-evaluate what is important 
and not important 
(7) When my mood changes, I see new possibilities 
(8) Emotions are one of the things that make my life worth living 
(9) I am aware of my emotions as I experience them 
(10) I expect good things to happen 
(11) I like to share my emotions with others 
(12) When I experience a positive emotion, I know how to make it last 
(13) I arrange events others enjoy 
(14) I seek out activities that make me happy 
(15) I am aware of the none-verbal messages I send to others 
(16) I present myself in a way that makes a good impression on others 
(17) When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas 
(18) By looking at their facial expressions, I recognize the emotions people are 
experiencing 
(19) I know why my emotions change 
(20) When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas 
(21) I have control over my emotions 
(22) I easily recognize my emotions as I experience them 
(23) I motivate myself by imagining a good outcome to tasks I take on 
(24) I compliment others when they have done something well 
(25) I am aware of the non-verbal messages other people send 
(26) When another person tells me about an important event in his or her life, I almost 
feel as though I have experienced this event myself 
(27) When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas 
(28) When I am faced with a challenge, I give up because I believe I will fail* 
(29) I know what other people are feeling just by looking at them 
(30) I help other people feel better when they are down 
(31) I use good moods to help myself keep trying in the face of obstacles 
(32) I can tell how people are feeling by listening to the tone of their voice 
(33) It is difficult for me to understand why people feel the way they do* 
Note: The authors permit free use of the scale for research and clinical purposes. 
*These items are reverse scored. 
 
Πηγή: Schutte et all (1998), Development and validation of a measure of emotional 

intelligence, Personality and Individual Differences, Vol. 25, No. 2, pp. 167-177. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Πηγή: Robbins S.P., 2009, Self – Assessment theory: Insights into your skills, Interests and 
Abilities, Pearson, Prentice Hall, USA (p.p 22-23, Adapted with permission of the Free Press, 
from: Existence, Relatedness and Growth: Human Needs in Organization Settings, by C.P. 
Alderfer, Copyright 1972, The Free Press). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 
 
Πηγή: Robbins S.P., 2009, Self – Assessment theory: Insights into your skills, Interests and 
Abilities, Pearson, Prentice Hall, USA http://www.natasha-bot.com.ar/dptest/sal/lio/q30.html  
 
 
 
 



Συναισθηµατική νοηµοσύνη-Υποκίνηση-Εργασιακή ικανοποίηση x

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

MBA EXECUTIVE 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΡΕΥΝΑ 

 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Φύλο 

Άνδρας     

Γυναίκα  

 

 
□ 
□ 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαµος  

Έγγαµος  

Έγγαµος µε παιδιά  

∆ιαζευγµένος  

Χήρος / α  

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Στρατιωτικό 

νοσοκοµείο 

 

424 ΓΣΝΘ 

401 ΓΣΝA 

 
 
 
□ 
□ 

Ηλικία 

20 -  25  

26 – 30               

31 – 35   

36 – 40  

41 – 45  

46 – 50  

51 – 55  

56 και άνω 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Νοσηλευτής / τρια  

Μονοετούς φοίτησης 

∆ιετούς φοίτησης 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης    

Πανεπιστηµιακής Εκπ/σης   

Ειδικότητα 

Μεταπτυχιακό (MSc)          

∆ιδακτορικό (PhD)      

 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Τµήµα 

εργασίας 

Κλινική 

ΜΕΘ 

Χειρουργείο 

Εργαστήριο 

Άλλο……… 

……………. 

 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Καταγωγή 

Στερεά Ελλάδα  

Ήπειρος  

Μακεδονία  

Πελοπόννησος  

Θεσσαλία  

Θράκη  

Νησιά Αιγαίου  

Κρήτη  

Κυκλάδες  

∆ωδεκάνησα  

Επτάνησα  

Σποράδες  

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Τόπος κατοικίας  

Αθήνα 

Θεσσαλονίκη 

Άλλο  

 

Ξένες γλώσσες  

Αγγλικά  

Ιταλικά  

Ισπανικά  

Γερµανικά  

Γαλλικά 

Καµµία 

Άλλη ………………………… 

 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

Κατηγορία 

Αξκός (ΥΝ) 

Υπαξκός (Ν)  

Πολιτικό 

προσωπικό 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

σε νοσοκοµείο 

γενικότερα 

1-5   

6 – 10   

11 – 15  

16 – 20  

20 και άνω 

 

□ 
□ 
□ 
 
 
 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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Παρακαλώ αξιολογείστε τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας τον 

βαθµό διαφωνίας ή συµφωνίας σας. 

Προτάσεις ∆ιαφωνώ  
απόλυτα 

   Συµφωνώ  
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 
1. Ξέρω πότε είναι η στιγµή να µιλήσω 
για τα προσωπικά µου προβλήµατα σε 
άλλους. 

     

2. Όταν αντιµετωπίζω εµπόδια στη ζωή 
µου, θυµάµαι στιγµές που αντιµετώπισα 
παρόµοια εµπόδια και τα ξεπέρασα. 

     

3. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά µε τα 
περισσότερα πράγµατα που 
αναλαµβάνω. 

     

4. Οι άλλοι άνθρωποι µε εµπιστεύονται 
εύκολα. 

     

5. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα 
«µη-λεκτικά» νοήµατα/ µηνύµατα άλλων 
ανθρώπων . * 

     

6. Κάποια από τα σηµαντικότερα 
περιστατικά στη ζωή µου µε οδήγησαν να 
επαναπροσδιορίσω τι είναι σηµαντικό και 
τι όχι. 

     

7. Όταν αλλάζει η διάθεση µου βλέπω 
νέες δυνατότητες.  

     

8. Τα συναισθήµατα είναι ένα από τα 
πράγµατα που κάνουν την ζωή µου να 
αξίζει. 

     

9. Αντιλαµβάνοµαι τα συναισθήµατα µου 
καθώς τα βιώνω. 

     

10. Περιµένω να συµβούν καλά 
πράγµατα. 

     

11. Μου αρέσει να µοιράζοµαι τα 
συναισθήµατα µου µε άλλους. 

     

12. Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθηµα, 
ξέρω πώς να το κάνω να διαρκέσει. 

     

13. Οργανώνω εκδηλώσεις στις οποίες 
χαίρονται να συµµετάσχουν άλλοι. 

     

14. Αναζητώ δραστηριότητες που µε 
κάνουν χαρούµενο/ ή 

     

15. Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» 
µηνύµατα που στέλνω σε άλλους. 

     

16. Παρουσιάζω τον εαυτό µου µε ένα 
τρόπο που δηµιουργεί καλή εντύπωση 
στους άλλους.  

     

17. Όταν είµαι ευδιάθετος µου είναι 
εύκολο να λύνω προβλήµατα. 
 

     

Προτάσεις (συνέχεια) ∆ιαφωνώ  
απόλυτα 

   Συµφωνώ  
απόλυτα 
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 1 2 3 4 5 
18. Αναγνωρίζω τα συναισθήµατα που 
βιώνουν οι άλλοι από τις εκφράσεις του 
προσώπου τους. 

     

19. Γνωρίζω γιατί µεταβάλλονται τα 
συναισθήµατά µου. 

     

20. Όταν είµαι ευδιάθετος είµαι σε θέση 
να «επινοώ» νέες ιδέες. 

     

21. Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήµατά 
µου. 

     

22. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήµατά 
µου καθώς τα βιώνω. 

     

23. Υποκινώ τον εαυτό µου µε το να 
φαντάζοµαι µια θετική έκβαση στα 
καθήκοντα που αναλαµβάνω. 

     

24. Συγχαίρω τους άλλους όταν κάνουν 
κάτι καλά. 

     

25. Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» 
µηνύµατα που στέλνουν οι άλλοι. 

     

26. Όταν κάποιος/ α µου λέει ένα 
σηµαντικό γεγονός της ζωή του/ της, 
σχεδόν νιώθω σαν να έχω βιώσει και εγώ 
αυτό το γεγονός. 

     

27. Όταν αισθάνοµαι µια αλλαγή στα 
συναισθήµατα µου, έχω την τάση να 
επινοώ νέες ιδέες. 

     

28. Όταν έρχοµαι αντιµέτωπος/ η µε µια 
πρόκληση τα παρατάω γιατί πιστεύω ότι 
θα αποτύχω. *  

     

29. Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς 
µε το να τους κοιτάξω. 

     

30. Βοηθάω άλλους ανθρώπους να 
αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή 
διάθεση. 

     

31. Χρησιµοποιώ θετική διάθεση για να 
παρακινήσω τον εαυτό µου να συνεχίσει 
να προσπαθεί όταν έρθει αντιµέτωπος µε 
εµπόδια. 

     

32. Μπορώ να καταλάβω πώς 
αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της 
φωνής τους. 

     

33. Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί 
οι άνθρωποι αισθάνονται όπως 
αισθάνονται. * 

     

 
 
 
Σηµειώστε πόσο σηµαντικά στο χώρο εργασίας σας είναι για εσάς τα 
παρακάτω, χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1-5 ως ακολούθως: 
1 = Καθόλου σηµαντικό  
2 = Λίγο σηµαντικό 
3 = Μέτρια σηµαντικό   
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4 = Πολύ σηµαντικό 
5 = Εξαιρετικά σηµαντικό  
                                                        

1 Καλή συνεργασία µε τους συναδέλφους 1    2    3    4    5 

2 Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων στην 
εργασία 

1    2    3    4    5 

3 Καλή αµοιβή για την προσφερόµενη εργασία 1    2    3    4    5 

4 Αποδοχή από τους άλλους 1    2    3    4    5 

5 Ευκαιρίες για ελεύθερη σκέψη και δράση 1    2    3    4    5 

6 Συχνές αυξήσεις µισθού 1    2    3    4    5 

7 Ευκαιρίες για δηµιουργία στενών φιλικών σχέσεων 
στο χώρο εργασίας 

1    2    3    4    5 

8 Αίσθηση αυτοσεβασµού 1    2    3    4    5 

9 Πρόγραµµα πρόσθετων παροχών 1    2    3    4    5 

10 Εξωστρέφεια και ειλικρίνεια  στις σχέσεις µε τους 
συναδέλφους 

1    2    3    4    5 

11 Ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη 1    2    3    4    5 

12 Αίσθηµα προστασίας της σωµατικής ακεραιότητας 1    2    3    4    5 

 
 
Βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήµατά 
σας σε κάθε ερώτηση: το 5  αντιπροσωπεύει την απόλυτη συµφωνία µε το 
αριστερό µέρος της κάθε ερώτησης, το 1 αντιπροσωπεύει την απόλυτη 
συµφωνία µε το δεξιό µέρος της κάθε ερώτησης. Οι ενδιάµεσοι αριθµοί, 
δείχνουν τον βαθµό προσέγγισής σας σε ένα από τα δυο µέρη της κάθε 
ερώτησης. Απαντήστε µε ειλικρίνεια το πώς πραγµατικά νοιώθετε-βιώνετε την 
εργασία σας και όχι το τι θα επιθυµούσατε γι’ αυτήν! 
 
 

Η φύση της εργασίας µου είναι: 

Πολύπλοκη 5     4     3     2     1  Απλή 

∆ηµιουργική 5     4     3     2     1  Ρουτίνας 

Συναρπαστική 5     4     3     2     1  Βαρετή 

Καλή 5     4     3     2     1  Κακή 

Ικανοποιητική 5     4     3     2     1  Μη ικανοποιητική 

Σεβαστή 5     4     3     2     1  Μη σεβαστή 

Χρήσιµη 5     4     3     2     1  Άνευ αξίας 

Ευχάριστη 5     4     3     2     1  ∆υσάρεστη 

Υγιεινή (χωρίς ιδιαίτερη 
κόπωση) 

5     4     3     2     1  Κουραστική 

∆ίνει αίσθηµα εκπλήρωσης 5     4     3     2     1  Μάταιη-Ατελέσφορη 
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Οι προϊστάµενοί µου είναι: 

Ικανοί  5    4     3     2     1     Μη ικανοί 

Ευφυείς  5    4     3     2     1     Μη Ευφυείς 

Παρόντες όταν απαιτείται  5    4     3     2     1     ∆εν επιβλέπουν αρκετά 

∆ιακριτικοί  5    4     3     2     1     Αγενείς 

Επαινούν την καλή εργασία  5    4     3     2     1     ∆ύσκολα ικανοποιούνται 

Πράοι-Ψύχραιµοι  5    4     3     2     1     Αντιδρούν εν θερµώ 

Ευέλικτοι  5    4     3     2     1     Ισχυρογνώµονες 

Καλοί  5    4     3     2     1     Κακοί 

Με αφήνουν στην ησυχία 
µου 

 5    4     3     2     1     Επεµβατικοί 

Μου λένε πού «βρίσκοµαι»  5    4     3     2     1     ∆εν παρέχουν 
αναπληροφόρηση 

Οι συνάδελφοί µου είναι: 

Παρακινητικοί 5     4     3     2     1     Βαρετοί 

Πιστοί 5     4     3     2     1     Αναξιόπιστοι 

Γρήγοροι 5     4     3     2     1     Αργοί 

Υπεύθυνοι 5     4     3     2     1     Ανεύθυνοι 

Έξυπνοι  5     4     3     2     1     Ανόητοι 

Ενεργητικοί 5     4     3     2     1     Οκνηροί 

Σέβονται την ‘ιδιωτικότητα’ 
µου 

5     4     3     2     1      ∆εν σέβονται την 
‘ιδιωτικότητα’ µου 

Ευχάριστοι 5     4     3     2     1     ∆υσάρεστοι 

Φιλικοί 5     4     3     2     1     ∆υσπρόσιτοι 

Με ευρύ φάσµα 
ενδιαφερόντων 

5     4     3     2     1     Με περιορισµένα 
ενδιαφέροντα 

 
 
                                                                           Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας 
                                                                                       Μπίτση Γεωργία 
                                                                                            Ανχης (εα)  
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