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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ λνζειεπηψλ 

ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ».  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 18 Απξηιίνπ έσο 24 Μαΐνπ 2011 θαη ζε απηή έιαβε κέξνο 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ φιεο ηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απνηεινχληαλ 

απφ 45 ζπλνιηθά εξσηήζεηο, κε ηηο 14 εμ’ απηψλ λα πξνέξρνληαη απφ ην ηέηαξην ηκήκα 

ηνπ Job Diagnostic Survey, ηηο 16 απφ ην Wong & Law Emotional Intelligence Scale 

θαη ηηο ππφινηπεο 15 απφ ην Organizational Commitment Questionnaire. 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν ζπληειεζηήο Cronbach’s alpha. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ Independent-Samples T test ελψ ε 

ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή Pearson.  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ πιελ 

ηεο δηάζηαζεο πνπ αθνξά ζηηο ακνηβέο ηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

επηδεηθλχεηαη θαηά ηελ εξγαζία βξέζεθε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ελψ ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ήηαλ επίζεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αληρλεχζεθε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ελψ 

αληίζεηα δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. 
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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 

 Ο ρψξνο ηεο πγείαο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ απνηειεί έλαλ πνιχ 

ηδηαίηεξν ηνκέα, κε δεδνκέλν φηη θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηφζν ην ίδην ηνπ ην 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη αλαγθαζκέλν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα εξγάδεηαη θάησ απφ 

ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο, φζν θαη ηνπ αζζελείο, νη νπνίνη ελαπνζέηνληαο ηηο 

ειπίδεο ηνπο γηα ηελ φζν γίλεηαη θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην πξνζσπηθφ 

απηφ, ηνπ δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεην ζηξεο επηβαξχλνληαο επηπιένλ ηελ ήδε 

βεβαξεκέλε θαηάζηαζε.    

 Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πςειήο πνηφηεηαο πξνζθξνχνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ αμηνπνίεζε άιισλ ζπληζησζψλ ηνπ 

πνιχπινθνπ απηνχ πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ, ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ επηδεηθλχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε πξνο ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ εξγάδνληαη, απνηεινχλ 3 απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ησλ πφξσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  

 Ζ ελδειερήο κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο απέδεημε φηη θαη νη 3 απηέο κεηαβιεηέο απνηεινχλ βαζηθφηαηεο 

πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ 
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φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη θαιχηεξα ρσξίο αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ δχλαηαη λα δηαζέζεη γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

 θνπφο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο ησλ λνζειεπηψλ ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» πξνθεηκέλνπ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, λα κπνξέζνπλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ φζν γίλεηαη 

θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ βειηίσζε  ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

2. Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

 2.1 Η έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε 

 

 Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα κειέηεο ηεο 

νξγαλσηηθήο/βηνκεραληθήο ςπρνινγίαο αθνχ ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ ςπρηθή πγεία 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

έρνπλ πςειή απνδνηηθφηεηα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηθαλνπνηεκέλν θη αθνζησκέλν 

ζην πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ςπρνιφγνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο φξνο εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε απιά ιφγηα πεξηγξάθεη ην πψο αηζζάλνληαη 

νη εξγαδφκελνη γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Αλαιχεη δειαδή ζε πνηα έθηαζε ε εξγαζία αξέζεη ή δελ αξέζεη 

ζηνπο αλζξψπνπο γεγνλφο πνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο αιιά θαη 

απφ ηηο πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο ηα άηνκα ηξέθνπλ γηα απηά πνπ κπνξεί λα ηνπο 
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πξνζθέξεη. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ζπρλφηεξα κειεηψκελεο κεηαβιεηέο ζηελ έξεπλα 

ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ελδηαθέξνληνο ζηελ 

έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο   

(Spector, 1997).   

χκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηα 

ζεηηθά θαη ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. Δμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία θαηαιακβάλνληαο έλα κεγάιν εχξνο πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πνιιά θαη πνηθίια ζέκαηα, απφ ηελ απιή ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ κηα δηαθεθξηκέλε ζέζε παξθαξίζκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο κέρξη θαη ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο πνπ κπνξεί λα 

αηζζάλεηαη έλαο εξγαδφκελνο απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ εξγαζηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ (Schultz & Schultz, 1998). 

Έλαο απφ ηνπο πιεξέζηεξνπο νξηζκνχο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ Locke ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (job) πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

εθηίκεζε φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

ηνπ αηφκνπ ελψ αληίζεηα ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα πεγάδεη απφ ηε καηαίσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ (Κάληαο, 1998).  

Οη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κειέηε ηεο μεθηλνχλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’30 φηαλ δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε ππφζεζε φηη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη ζηνλ εξγαδφκελν πςειφηεξα θίλεηξα θαη κέζσ 

απηψλ νδεγεί ζε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Μεηά ηνλ Β΄ΠΠ θαη ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 ε εξγαζία απνθηά άιιν λφεκα θαη ε ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία 

είλαη πηα κηα ςπρνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Έηζη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απμάλεηαη θαηαθφξπθα κε απνηέιεζκα ηε δεκνζίεπζε ελφο 
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κεγάινπ αξηζκνχ άξζξσλ κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 (ππνινγίδνληαη ζηα 

3500). Απφ ηε δεθαεηία φκσο ηνπ ’80 θαη κεηά ηα πξάγκαηα γηα ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε δχν ιφγνπο.  

Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

γηα ηε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα δελ θάλεθε λα πξνθχπηεη ε αλακελφκελε ζπζρέηηζε. Σν γεγνλφο απηφ 

απφ κφλν ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ είηε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

αληίζηνηρεο έξεπλεο είηε λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ. Αλ θαη 

θάηη ηέηνην δε ζα έπξεπε λα επεξεάδεη ηελ θαζαξή επηζηεκνληθή έξεπλα παξά ηαχηα 

νδήγεζε έσο έλα βαζκφ ζηε κείσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα.  

Ο δεχηεξνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ εκθαλίζηεθε 

απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ε νπνία αθνινχζεζε 

ηδηαίηεξα κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Σν θχξην κέιεκα ηνπ εξγαδφκελνπ ήηαλ 

πηα λα εμαζθαιίζεη πξσηίζησο κηα δνπιεηά θαη φρη ηφζν λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

απηή. Δπηπιένλ, νη εξγνδφηεο ιφγσ ηνπ πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ άξρηζαλ 

νινέλα θαη ιηγφηεξν λα λνηάδνληαη γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ηειηθφ απνηέιεζκα ην ζέκα ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο λα πάςεη λα απνηειεί ζέκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Σν δηάζηεκα φκσο 

απηφ ζπληειέζηεθε κηα αιιαγή ε νπνία νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα ζην λα ηεζεί ην ζέκα ζε 

πην γεληθέο θαη ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε λένπο πξνβιεκαηηζκνχο 

νη νπνίνη έδσζαλ λέεο δηεμφδνπο ζηελ έξεπλα. Ζ αιιαγή απηή είρε λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη απφ ηα 

θαηψηεξα ζηειέρε θαη ηνπο εξγάηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα ζηειέρε 

δηνίθεζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Με κηα πξψηε καηηά ε κεηαηφπηζε απηή δελ θαηλφηαλ λα 
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έρεη ινγηθή βάζε γηαηί ηα ζηειέρε απηά απνιάκβαλαλ θαη θαιχηεξεο απνδνρέο θαη 

εξγάδνληαλ θάησ απφ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν πξφβιεκα φκσο μεθίλεζε απφ 

ηελ γεληθφηεξε απαίηεζε ησλ ζηειερψλ απηψλ γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, 

αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θαηαλαισηηθά 

θαη ςπραγσγηθά αγαζά. Δπαλήιζε ινηπφλ ζην πξνζθήλην ην εξψηεκα γηα πνηνπο ιφγνπο 

ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ν άλζξσπνο θαη ηη ηειηθά είλαη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεη 

λα ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί επεξέαζαλ ηε ζθέςε 

αθφκα θαη ησλ πιένλ εξγαζηνκαλψλ ιαψλ (Ακεξηθαλνί, Γεξκαλνί, Ηάπσλεο) θαη 

νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ επαλαζεψξεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

κέζα ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Κάληαο, 1998).      

 

 2.2  Κίλεηξα θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

Ζ επνρή θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο αληηκεησπίδνληαλ σο νηθνλνκηθφ νλ ην 

νπνίν σο εξγάηεο κπνξεί λα πνπιάεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ θαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί 

λα επηηχρεη θαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδεη κπνξεί λα απνθηά φια ηα πιηθά αγαζά πνπ 

ηνπ ρξεηάδνληαη αλήθεη πηα ζην παξειζφλ. Απαξραησκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε άπνςε 

φηη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε απιά 

θαη κφλν κε ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη παξνρψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγνδνηψλ. Ζ εθηεηακέλε έξεπλα πάλσ ζην ζέκα απηφ απνθάιπςε φηη πέξαλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ, ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο άιισλ θηλήηξσλ ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, 

λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη λα 

θαηαθέξεη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα γεκίζεη ηα αηνκηθά θελά γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαζελφο (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 2005). 
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Με ηνλ φξν ινηπφλ «θίλεηξα εξγαζίαο» (work motivation) ελλννχκε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηέγεξζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα» (McCormick, & Ilgen, 

1985), ελψ κε ηνλ φξν ππνθίλεζε (motivation) ελλννχκε «ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθείλε 

θαηάζηαζε ε νπνία θηλεί ε παξαθηλεί έλα άηνκν λα ελεξγήζεη θαηά έλα νξηζκέλν 

ηξφπν» (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2001). 

Δπηπιένλ, θαζψο είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί εμ αξρήο πνηα είλαη ηα θίλεηξα 

ηα νπνία θηλεηνπνηνχλ ηνλ θάζε εξγαδφκελν, ε λέα ηάζε ζηνρεχεη ζηα λα θαηαζηήζεη 

ηελ θάζε εξγαζία, ελδηαθέξνπζα ή κε, ηθαλή απφ κφλε ηεο λα θηλεηνπνηεί ηα άηνκα πνπ 

ηελ αζθνχλ (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 2005).  

ε έλα παξφκνην πιαίζην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ησλ 

θηλήηξσλ δελ είλαη «θάλσ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη» αιιά «δεκηνπξγψ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

(πηζαλφλ) ζα θάλνπλ θάπνηνλ λα ζέιεη λα θάλεη θάηη». Γελ ιείπεη πνηέ απφ ην άηνκν ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο, γη’ απηφ θαη θακία ζεσξία θηλήηξσλ δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ην 

ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο (Κάληαο, 1998).  

Έηζη νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ακνηβαίν ζπκθέξνλ κεηαμχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη εξγνδνηψλ ζε ηέηνην κάιηζηα επίπεδν ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε δηθαηνζχλε θαη  ακεξνιεςία απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο 

πξνζδνθψληαο απιά λα θάλνπλ ην ίδην θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη απέλαληη ζηελ 

επηρείξεζε (Herzberg, Mausner & Snyderman, 2005).  

 

 2.3 Βαζηθέο ζεσξίεο παξαθίλεζεο 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «motivation» έρεη πξνηαζεί έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ζεσξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

ηηο νληνινγηθέο ή ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ (content theories) θαη ηηο κεραληζηηθέο ή 
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ζεσξίεο δηαδηθαζίαο (process theories). Οη πξψηεο αζρνινχληαη κε ηε ζεκαζία ηεο 

εξγαζίαο απηήο θαζ’ εαπηήο, ησλ επθαηξηψλ πξνζσπηθήο βειηίσζεο, ησλ πξνθιήζεσλ 

αιιά θαη ησλ επζπλψλ πνπ απνξξένπλ κέζα απφ απηή ελψ νη δεχηεξεο δελ εζηηάδνπλ 

ηφζν ζηελ εξγαζία φζν ζηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πάξνπκε 

απνθάζεηο θαη λα θάλνπκε ηηο επηινγέο καο ζρεηηθά κε απηήλ (Schultz, & Schultz, 

1998). ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ζεσξίεο ησλ Maslow, Herzberg, McGregor, 

θαη McClelland ελψ ζηε δεχηεξε νη ζεσξίεο ησλ Vroom θαη Locke.  

 

 α. Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ 

 

1. Η ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ Μaslow 

 

Ο Maslow ζηε ζεσξία ηνπ ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο 

αλαγθψλ ηηο νπνίεο αλαπαξέζηεζε ζρεκαηηθά ηνπνζεηψληαο ηηο ζε κηα ππξακίδα θαη νη 

νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

α) Φπζηνινγηθέο αλάγθεο (Physiological Needs)  

 

Δίλαη νη αλάγθεο νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ 

αηφκνπ φπσο ε ηξνθή, ε ζηέγε, ε ελδπκαζία θιπ. Σνπνζεηνχληαη ζηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο θαη φζν νη αλάγθεο απηέο κέλνπλ αληθαλνπνίεηεο ην άηνκν δελ αηζζάλεηαη 

ηελ αλάγθε γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο 

αθνχ ε κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ επηθέξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε φηη έρεη 

ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. 
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β) Αλάγθεο γηα αζθάιεηα (Safety Needs) 

  

Πξφθεηηαη γηα ηηο αλάγθεο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ην αίζζεκα 

απηνζπληήξεζεο ηνπ αηφκνπ θαη αλαθέξνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ ηφζν απέλαληη 

ζηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο φζν θαη ζηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ αηφκνπ (επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ). χκθσλα κε 

ηνλ Maslow ε αζθάιεηα ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηε θπζηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή. Ζ 

θπζηθή αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θηάζεη ζε έλα αμηνπξεπέο 

επίπεδν δηαβίσζεο αηζζαλφκελν ζηγνπξηά ηφζν γηα ηελ χπαξμή ηνπ φζν θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ ζην κέιινλ ελψ ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

επίπεδν θαη λα παξακείλεη ζε απηφ. 

 

γ) Κνηλσληθέο αλάγθεο (Belongingness and Love Needs) 

  

Χο θνηλσληθφ νλ ν άλζξσπνο ληψζεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη 

θηιίεο θαη ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα εληαρζεί ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο 

νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ θνηλσληθή απνδνρή θαη εθηίκεζε. 

Ο ρψξνο ηεο εξγαζίαο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ αιιά θαη κε ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο ηεξαξρίαο, πξνζθέξεη έλα πνιχ θαιφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Πξνθεηκέλνπ φκσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

αλαγθψλ λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα παξαθίλεζε ζηελ εξγαζία ζα πξέπεη, έζησ θαη ζε 

ζηνηρεηψδε βαζκφ, λα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αλάγθεο ησλ δπν πξψησλ θαηεγνξηψλ. 
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δ) Αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε (Esteem Needs) 

  

ην επίπεδν απηφ ην άηνκν έρνληαο ηθαλνπνηήζεη έλα κεγάιν κέξνο 

απφ ηηο ζπλνιηθέο ηνπ αλάγθεο αλαδεηά ηελ αλαγλψξηζε, ηελ απφθηεζε θήκεο θαη 

γνήηξνπ, δχλακεο θαη αλεμαξηεζίαο ηφζν ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ φζν θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην ίδην ην άηνκν βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

επηπέδνπ απηνχ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επηθέξεη απνγνήηεπζε κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο 

ηελ απάζεηα, ηελ αδηαθνξία θαη ηελ παξαίηεζε απφ θάζε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ζηελ εξγαζία. 

 

ε) Αλάγθεο γηα απηνεθπιήξσζε (Self-actualized Needs)  

 

Οη αλάγθεο απηέο βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο θαη φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Maslow αθφκα θη αλ ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ 

επηπέδσλ, ην άηνκν κπνξεί λα κελ αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλν. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρεη ζέζεη, ε αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ε 

νινθιήξσζε φισλ ησλ θηινδνμηψλ ηνπ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ γίλνληαη, φπσο ππνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν Maslow, 

πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα «είλαη απηφ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη» (Ξεξνηχξε – 

Κνπθίδνπ, 2001). 

 Θεσξεηηθά ην άηνκν ζα επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

επφκελνπ επηπέδνπ κφλν εάλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί ζε θάπνην βαζκφ νη αλάγθεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηνλ Maslow, κηα αλάγθε ε νπνία ηθαλνπνηείηαη 

παχεη πιένλ λα ζεσξείηαη αλάγθε (Maslow, 1970). Έηζη, κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ π.ρ. νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο, δελ κπνξνχλ νη αλάγθεο αζθαιείαο λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία 



10 
 

ππνθίλεζεο. Αλ θαη ε ζεσξία ηνπ δελ απεπζχλνληαλ αξρηθά ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, εληνχηνηο, ε κεηαθνξά ηεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο έδσζε ην έλαπζκα 

ζηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κε δεδνκέλν φηη νη 

ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ θαιχπηνληαη απφ ηε ζηαζεξή εξγαζία θαη ην ζηαζεξφ 

εηζφδεκα πνπ ηνπο παξέρεη ε εξγαζία ηνπο. Παξνρή δηαθξίζεσλ, επθαηξηψλ εμέιημεο ή 

δπλαηνηήησλ γηα κεηεθπαίδεπζε δεκηνχξγεζαλ λέα θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ην 

εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη λα είλαη εάλ ηειηθά ππάξρεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ νπνία 

ην άηνκν λα θηάλεη ζηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο. ην εξψηεκα απηφ ν Maslow απαληά 

φηη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο απηνεθπιήξσζεο θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ πνιχ ιίγνη 

άλζξσπνη. Ζ κεξηθή ηθαλνπνίεζή ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαη φρη ζε 

κείσζή ηεο, ελψ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε απηνεθπιήξσζε παξακέλεη 

ζπλερήο επηζπκία θαη επηδίσμε, απνηειψληαο έηζη έλα ζπλερέο θίλεηξν (Κάληαο, 1998). 

 

2. Η ζεσξία ησλ δπν παξαγόλησλ ηνπ Herzberg 

 

   ηε ζεσξία ηνπ ν Herzberg ππνζηήξημε φηη νη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ παξάγνληεο φπσο ε θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, ε 

ππεπζπλφηεηα, ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε θαη ε δπλαηφηεηα γηα πξναγσγή θαη άλνδν. 

Σνπο παξάγνληεο απηνχο ν Herzberg ηνπο νλφκαζε κίνηηπα (motivators) (Montana & 

Charnov, 2008), επεηδή φπσο ππνζηήξημε, «είλαη απνηειεζκαηηθνί σο ην πξνο λα 

παξσζνχλ ην άηνκν ζε θαιχηεξε επίδνζε θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα» (Κάληαο, 

1998).  

   ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία φπσο ε πνιηηηθή θαη ν ηξφπνο 
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δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ε επνπηεία, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε ρξεκαηηθή ακνηβή, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ε πξνζσπηθή 

δσή (Montana & Charnov, 2008). Σνπο παξάγνληεο απηνχο ν Herzberg ηνπο νλφκαζε 

παξάγνληεο ςγιεινήρ (hygiene) γηαηί «ζηελ νπζία πεξηγξάθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη 

ζπληεινχλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ πξφιεςε ηεο δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εξγαζία, ελψ 

έρνπλ πνιχ κηθξή επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αηζζεκάησλ» (Κάληαο, 1998). Ο 

Herzberg αλαιχνληαο ηνπο παξάγνληεο ςγιεινήρ ππνζηήξημε φηη είλαη αληίζηνηρνη κε ηα 

ηξία πξψηα είδε αλαγθψλ ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow (θπζηνινγηθέο, αζθαιείαο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο) κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ δελ 

νδεγεί απηφκαηα θαη ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, απιά εμαιείθεη ηα αηζζήκαηα 

δπζαξέζθεηαο.  

   Αληηζέησο, νη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο κίνηηπα θαη 

αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε θαη απηνεθπιήξσζε ηνπ Maslow είλαη 

απηνί πνπ κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Έηζη, εάλ κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε ηζρχ κηα δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πγηεηλήο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεη ηε δπζαξέζθεηα θαη κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ 

γηα λα δψζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ επθαηξία γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

αλαγλψξηζε. Ζ ζπκβνπιή δειαδή πνπ δίλεη ν Herzberg ζηνπο δηεπζχλνληεο είλαη λα 

κεηψζνπλ ηηο εκθαλείο αξλεηηθέο πιεπξέο ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο θαη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 

 

3. Η ζεσξία Υ θαη Τ ηνπ McGregor 

 

      Ο McGregor ην 1960 πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θάλεη θαηαλνεηή ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ππνθίλεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, 
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ππνζηήξημε φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπ δχν επηινγέο ηηο νπνίεο θαη  

νλφκαζε Θευπία Φ θαη Θευπία Υ αληίζηνηρα.  

  χκθσλα κε ηε ζεσξία Υ, επεηδή ν κέζνο άλζξσπνο απερζάλεηαη ηελ 

εξγαζία θαη ζα έθαλε ην παλ εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηελ απνθχγεη, ν κφλνο ηξφπνο 

γηα λα θηλεηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαη λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο είλαη ν απζηεξφο έιεγρνο, ν εμαλαγθαζκφο, ν εθθνβηζκφο θαη ε 

θαηεχζπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ.  

  Αληίζεηα, ε ζεσξία Τ ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη επεηδή απφ ηε θχζε 

ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη ππεχζπλνη, δελ απαηηείηαη εμαλαγθαζκφο ή έιεγρνο 

απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο 

(Montana & Charnov, 2008). Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ έηζη ψζηε ν εξγαδφκελνο λα αλαιακβάλεη κε πξνζπκία ηηο επζχλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζέζε ηνπ θαη λα έρεη ηε δηάζεζε λα εξγαζηεί ζθιεξά θαη λα 

πξνζθέξεη ηα κέγηζηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο McGregor 

ζπζηήλεη ζηνπο δηνηθνχληεο λα πηνζεηήζνπλ ηελ εθδνρή Τ, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ζα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο θαη ζα 

εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο (Παλαγησηνπνχινπ, 

1997).  

 

4. Η ζεσξία ησλ ηξηώλ αλαγθώλ ηνπ McClelland 

 

  χκθσλα κε ηνλ McClelland, ππάξρνπλ ηξεηο αλάγθεο πνπ σζνχλ έλα 

άηνκν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ αλάγθε γηα επίηεπμε (achievement), ε 

αλάγθε γηα εμνπζία (power) θαη ε αλάγθε γηα απνδνρή (affiliation). Οη αλάγθεο απηέο 

είλαη επίθηεηεο, ηηο απνθηά δειαδή θάζε άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ν 
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δηαθνξεηηθφ βαζκφο ζηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε θάζε κηα έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηνπ θάζε αηφκνπ. Πάληα φκσο θάπνηα εθ ησλ ηξηψλ 

ππεξηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ (Montana & Charnov, 2008).  

 Σα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ηζρπξή ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε, 

αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθά ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα φπνπ κπνξνχλ λα 

αηζζαλζνχλ ηε  ραξά ηεο επηηπρίαο κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. Όζν 

δπζθνιφηεξνη είλαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ηθαλνπνίεζε. Οη 

ζηφρνη φκσο πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί γηαηί ε επηζπκία λα πεηχρνπλ νδεγεί ηα άηνκα 

απηά ζην λα αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ νη ίδηνη εθηηκνχλ φηη 

έρνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ (Γηθαίνο, Κ., & άιινη, 1999). Ηδαληθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηα άηνκα απηά είλαη ν ρψξνο ησλ επηρεηξήζεσλ  (Montana & Charnov, 2008), ελψ ν 

McClelland ζσξεί φηη ε αλάγθε απηή κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί. 

 Ζ αλάγθε γηα εμνπζία ή δχλακε νδεγεί ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη έληνλα 

απηή ηελ αλάγθε λα αζθνχλ επηξξνή θαη έιεγρν ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάλαηδεξ, επεηδή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ έξρεηαη ζε δεχηεξε 

κνίξα, πίζσ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε εμνπζίαο (Γηθαίνο, Κ., & άιινη, 1999).  

Τπάξρνπλ δπν είδε εμνπζίαο πνπ ππνθηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

εξγαζηνχλ. Σν πξψην αθνξά ζηελ αλάγθε γηα πξνζσπηθή δχλακε (personal power) θαη 

άζθεζε θαηεχζπλζεο πάλσ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο ελψ ην δεχηεξν, ε ζεζκηθή 

εμνπζία (institutional power) έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ λα θαηεπζχλνπλ 

ηηο πξνζπάζεηεο ηεο νκάδαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Σέινο, ε αλάγθε γηα απνδνρή αθνξά ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα 

δεκηνπξγήζεη θαιέο ζρέζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ λα γίλεη αξεζηφο 

θαη απνδεθηφο. Ζ αλάγθε απηή κεξηθέο θνξέο είλαη επηζπκεηή ηδηαίηεξα φηαλ ην άηνκν 

αζθεί θαζήθνληα πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. 
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πσιεηέο). ην ζχγρξνλν φκσο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ε αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο 

δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε 

εξγαδφκελνο έρεη ηελ επηζπκία λα θαιχςεη θαη ηηο ηξεηο παξαπάλσ αλάγθεο. Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ έγθεηηαη ζην βαζκφ πνπ ε θάζε αλάγθε ππνθηλεί ηνλ θαζέλα 

απφ απηνχο ελψ ζθνπφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κάλαηδεξ είλαη λα δηαγλψζεη ηηο 

δηαθνξέο απηέο πξνο φθεινο ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (Γηθαίνο, 

Κ., & άιινη, 1999). 

 

 β. Θεσξίεο δηαδηθαζίαο 

 

1. Η ζεσξία ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ Vroom 

   

 Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Vroom ην 1964
 
ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ε ππνθίλεζε ελφο αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ην 

ίδην ην άηνκν ζεσξεί επηζπκεηά φζν θαη κε ηελ πξνζδνθία ηνπ εξγαδνκέλνπ φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ εάλ ζπκπεξηθεξζεί θαηά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν απηφ ηξφπν (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001).  

 χκθσλα κε ηνλ Vroom, ην απνηέιεζκα απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο δελ έρεη πάληα ηελ ίδηα απήρεζε ζην αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο. Έηζη, ε ηθαλνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ ηελ ηηκή κεδέλ φηαλ ην άηνκν είλαη αδηάθνξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα θαη λα θηάλεη κέρξη θαη ηελ ηηκή έλα, φηαλ ην άηνκν επηζπκεί δηαθαψο λα 

επηηχρεη, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηεί, ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα (Vroom, 

1964).  
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 Έηζη, ν εξγαδφκελνο γηα λα έρεη ε δηάζεζε λα πξνζθέξεη ζηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ, ζα πξέπεη ε αληακνηβή πνπ ζα ιάβεη απφ ηελ πξνζπάζεηα 

απηή, λα έρεη γηα ηνλ ίδην ηε βαξχηεηα πνπ απηφο επηζπκεί. Δάλ ζπκβεί απηφ, ηφηε είλαη 

πνιχ πηζαλφ ε πξνζπάζεηα απηή λα επαλαιεθζεί θαη ζην κέιινλ ελψ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε επέξρεηαη απνγνήηεπζε θαη ζην κέιινλ ε πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί 

δελ ζα βξίζθεηαη ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. 

 

2. Η ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ Locke 

 

  Ο Edwin Locke ζηε ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ε επηζπκία γηα 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ απνηειεί ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο. Ο ζηφρνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα θηάζνπκε 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ. Θέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη 

νπνίνη λα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο πξφθιεζεο, θαζνδεγνχκε ηε ζπκπεξηθνξά καο 

πξνο πην απνδνηηθέο θαηεπζχλζεηο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ζέηνληαο ζηφρνπο γηλφκαζηε 

πην απνδνηηθνί απφ ην λα κε ζέηνπκε, ελψ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη απνηεινχλ πάληα 

ηζρπξφηεξα θίλεηξα απφ ηνπο γεληθνχο θαη αφξηζηνπο. Δπίζεο, νη ζηφρνη νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη δπζθνιφηεξνη απνηεινχλ επίζεο ηζρπξφηεξα θίλεηξα αθνχ ε ηθαλνπνίεζε 

ε νπνία ηειηθά πξνζθέξεη ε επίηεπμή ηνπο επηθέξεη θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζην 

άηνκν πνπ ηνπο έζεζε ελψ έξεπλεο έδεημαλ φηη ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ νη νπνίνη είλαη 

αλέθηθηνη ηειηθά νδεγνχλ ζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απφ ην κελ είραλ ηεζεί θαζφινπ 

ζηφρνη. 

  Έλα άιιν επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζηφρνο 

ζα πξέπεη λα είλαη ε δέζκεπζε ε νπνία ζα ζπλδέεη ην άηνκν κε ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ. Ζ δέζκεπζε επεξεάδεηαη θπξίσο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη 

αληακνηβέο θαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ εξγνδνζία ελψ ε ηζρχο 
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ηεο επαπμάλεηαη φηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπο είλαη ζπκκεηνρηθή. Ζ έξεπλα 

επίζεο έδεημε φηη ηα επξήκαηα γηα ηε δέζκεπζε ησλ αηφκσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηε 

δέζκεπζε ησλ νκάδσλ. εκαληηθφο είλαη ηέινο θαη ν ξφινο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη επίηεπμεο ζηφρσλ ηδηαίηεξα ζην επίπεδν πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαζηζηνχλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ ή αθφκε θαη 

πιήξεο αιιαγή ησλ αξρηθψο ηεζέλησλ ζηφρσλ, αθνχ κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ν 

εξγαδφκελνο γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη δειαδή πφζν απέρεη 

αθφκε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ (Schultz, & Schultz, 1998).    

 

 2.4 Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ πγεηνλνκηθό ηνκέα 

 

Ζ ηδηνηππία ηεο πγείαο σο δεκφζην θαη θνηλσληθφ αγαζφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ππάξρεη κηα 

ζπλερήο ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ έξγνπ ην νπνίν πξέπεη εθ ησλ πξαγκάησλ λα παξαρζεί 

θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηηο νπνίεο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Ζ έιιεηςε ινηπφλ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ έρεη 

αλαγθάζεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο λα ζηξαθνχλ ζηελ εμεχξεζε άιισλ ηξφπσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Βαζηθφ ππξήλα ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ νπνίνπ ηα 

ζπζηήκαηα θαη νη νξγαληζκνί πγείαο πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπζρέξεηεο θαη  ηελ έιιεηςε πφξσλ. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα θαη αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη γίλεη αληηθείκελν 

κεγάιεο έξεπλαο ζην ρψξν ηεο πγείαο αθνχ ε ζχλδεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ έρεη 
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ζεηηθφηαηεο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο κειέηεο ησλ Weisman θαη Nathanson πνπ δηεμήρζε 

ζε 77 θιηληθέο ησλ ΖΠΑ πξνέθπςε φηη ην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ πγείαο (Weisman, & Nathanson, 1985).  

Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο άιιεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζε 17 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ κεζνδπηηθψλ ΖΠΑ απφ ηελ νπνία πξνέθπςε 

φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ απφ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (Tzeng, Ketefian, & 

Redman, 2002).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ είλαη θαη ν βαζκφο ζηειέρσζεο ησλ λνζειεπηηθψλ 

κνλάδσλ. Αλ θαη ε ζηειέρσζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ δηάθνξνη ζπγγξαθείο, βξίζθεηαη 

ππεξάλσ αξηζκψλ θαη είλαη άιιεο νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή αζθαινχο 

θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο, εληνχηνηο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρακειή ζηειέρσζε νδεγεί πξάγκαηη ζε ρακειφηεξα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο 

(Υαηδεπαληειήο, & ηγάιαο, 2010).  

ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 496 λνζειεπηξηψλ απφ 23 

γεληθά λνζνθνκεία ηεο Ν. Κνξέαο πξνέθπςε φηη ιφγσ ηεο κηθξήο αλαινγίαο 

αζζελψλ/λνζειεπηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο (22 

αζζελείο/λνζειεπηή) νη λνζειεπηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ζέκαηα 

πεξηζζφηεξν ηερληθά σο πξνο ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε ηα νπνία πεξηφξηδαλ ην 

εξγαζηαθφ ζηξεο θαη νδεγνχζαλ ζε αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Kwak, et. 

al., 2010). 
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Μηα άιιε ζεκαληηθή επίζεο παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηψλ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο απηνλνκίαο πνπ απνιακβάλνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη φζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην επίπεδν απηφ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ηθαλνπνίεζε. Έηζη, ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζην Ηζξαήι κεηά απφ κηα απεξγία ησλ ηαηξψλ ζηηο πξσηνβάζκηεο κνλάδεο 

πγείαο πνπ δηήξθεζε 4 κήλεο, πξνέθπςε φηη ε αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ εθ 

κέξνπο ησλ λνζειεπηψλ θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ ηθαλνπνίεζε. Αλ θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο ηνπο απμήζεθε εμαηηίαο ηεο απεξγίαο, νη λνζειεπηέο επέδεημαλ βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εηθφλαο πνπ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο 

ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Αληηζέησο, ηαπηφρξνλε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ηα νπνία δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ απεξγία θαη ιεηηνπξγνχζαλ 

θαλνληθά, απνθάιπςε φηη ε αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζπζρεηίζζεθε ζεηηθά κφλν κε 

ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο θαη φρη κε ηελ ηθαλνπνίεζε (Shoham-

Yakubovich, et. al., 1989).  

Τπάξρνπλ φκσο θαη κειέηεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απηνλνκία θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο 

πξνέθπςε απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 365 λνζειεπηξηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε δπν 

γεληθά λνζνθνκεία ηνπ Υφλγθ Κνγθ. Πάλησο, αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη 

ζε άιια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαηέιεμαλ επίζεο ζε ζπκπεξάζκαηα αληηθαηηθά 

κεηαμχ ηνπο (Lee, 1998). Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο 31 δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ θαη ζπλνιηθά 14.567 ζπκκεηερφλησλ απφ ηα νπνία 

πξνέθπςε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηνλνκίαο θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θπκαίλνληαλ απφ 0,18 έσο θαη 0,86 (Zangaro, & Soeke, 2007). 

Δληχπσζε επίζεο πξνθαινχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνδνρψλ. Αλ θαη ζα 

πεξίκελε θαλείο φηη ην επίπεδν ησλ απνδνρψλ ζα βξηζθφηαλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο 
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ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ, 

εληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα δελ δείρλνπλ θάηη ηέηνην. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 100 λνζειεπηέο, απνθάιπςε φηη ην 

επίπεδν ακνηβψλ βξηζθφηαλ πνιχ ρακειά ζηε ιίζηα ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νδεγνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Οη απνδνρέο 

ινηπφλ βξέζεθαλ λα είλαη ζηε δέθαηε ζέζε κεηαμχ 12 παξαγφλησλ εθ ησλ νπνίσλ νη 

ηξεηο πξψηνη αθνξνχζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία, 

ην αίζζεκα ηεο επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηε ζρέζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο φκσο πξνέθπςε φηη νη απνδνρέο βξηζθφηαλ ζηελ 

πξψηε ζέζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη νδεγνχλ ζηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία 

γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη λα εληζρχζεη φζα ππνζηεξίδεη ζηε ζεσξία ησλ δπν 

παξαγφλησλ ν Herzberg θαηαηάζζνληαο ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ ζηνπο παξάγνληεο 

πγηεηλήο θαη φρη ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη θηλεηνπνηνχλ ηνλ εξγαδφκελν (Savery, 

1989). Αληίζηνηρα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ φπσο απηή πνπ έιαβε 

ρψξα ζηελ Κνξέα θαηά ηελ νπνία νη 353 λνζειεχηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ απάληεζαλ 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε απνδνρψλ θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φηη αλ θαη κεηαμχ ηνπο 

ππάξρεη αζθαιψο ζεηηθή ζπζρέηηζε απηή δελ θηάλεη ζε ηφζν πςειέο ηηκέο φζν ίζσο 

αλακελφηαλ (Seo, Kob, & Price, 2004). 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απμεκέλε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ηφζν κεηαμχ 

λνζειεπηψλ θαη ηαηξψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ λνζειεπηψλ. Ζ ζπλεξγαζία 

απηψλ ησλ δπν πνιχ ζεκαληηθψλ νληνηήησλ ελφο λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ φζν 

θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Adams, & Bond, 2000). Οη Ferrand, 

et. al., βξήθαλ φηη ην 91% ησλ ηαηξψλ θαη ην 80% ησλ λνζειεπηψλ ζε κηα κνλάδα 

εληαηηθήο ζεξαπείαο ραξαθηήξηζαλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο σο «εμαηξεηηθά 
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ζεκαληηθή» γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγά ηεο κνλάδαο (Ferrand, et. al., 2003). ηα ίδηα 

πεξίπνπ ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Shortell, et. al. νη νπνίνη ζπκπέξαλαλ φηη ε 

πνηφηεηα θαη ην εχξνο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη λνζειεπηέο κε ηνπο γηαηξνχο 

επηδξά ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λνζειεπηέο αληηιακβάλνληαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο (Shortell, et. al., 1994). Οη Nolan et. al., θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δπν παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε ηθαλφηεηα γηα παξνρή 

ηθαλνπνηεηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο θαη νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

λνζειεπηψλ. Μάιηζηα αζξνηδφκελνη νη δπν παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ ζεηηθψλ θξίζεσλ γηα ην πνηεο είλαη νη πεγέο 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Nolan, Nolan, & Grant, 1995). Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Price ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη ζηελ πξψηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ 

βξίζθεηαη ε ζρέζε ησλ λνζειεπηψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Price, 2002). 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο απνηειεί έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Αλ θαη ε εκθάληζε ζηξεο φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κηθξά θαη ειεγρφκελα κεγέζε κπνξεί λα απνβεί επσθειήο θαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ζην άηνκν, ζε φια ζρεδφλ ηα είδε ησλ επαγγεικάησλ, ην ζηξεο πνπ μεθεχγεη απφ ηνλ 

αηνκηθφ έιεγρν νδεγεί ζε πνιχ αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

λνζειεπηηθή επηζηήκε, ην ζηξεο θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ηνλ φγθν ηεο 

εξγαζίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζή ηνπο εμαηηίαο ησλ αθξαίσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηζέζεσλ πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά αιιά θαη ε απνγνήηεπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ή ηελ 

νξγαλσζηαθή δνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ζηξεο κε ηελ 
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πξνθαλψο ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο νη νπνίεο θπκαίλνληαη 

κεηαμχ -0,28 θαη -0,65 (Zangaro, & Soeke, 2007). 

Σέινο ζε φηη αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε ή ην θχιν ησλ λνζειεπηψλ, 

ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα αιιειναλαηξνχληαη. Έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 186 

λνζειεπηψλ ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ηεο Σνπξθίαο δελ έδεημε ζπζρέηηζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ (Golbasi, Kelleci, & Dogan, 2008). Αληίζηνηρα 

ήηαλ ηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 834 λνζειεπηψλ απφ 17 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο ε νπνία δελ έδεημε θακία δηαθνξά ζηα επίπεδα 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ λνζειεπηψλ (Adams, & Bond, 2000). Ο Siu επίζεο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ειηθία θαη ην θχιν δελ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Siu, 2002), ελψ έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα 

κεηαμχ 1853 λνζειεπηψλ ζηελ πνιηηεία ηεο Ν. Τφξθεο πξνέθπςε φηη νη λνζειεπηέο κε 

πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ζε ζρέζε κε απηνχο νη νπνίνη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο πηπρίν θαηψηεξεο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο (Ingersoll, et. al., 2002). Οη Blegen & Mueller ζε ζηαηηζηηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ βξήθαλ φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Blegen, & Mueller, 1987), ελψ ζε άιιε 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 1574 λνζειεπηψλ ζηηο ΖΠΑ νη νπνίνη θαηείραλ πηπρίν 

2εηνχο ή 4εηνχο θνίηεζεο ζε ζρνιέο λνζειεπηηθήο, πξνέθπςε φηη νη λνζειεπηέο 4εηνχο 

θνίηεζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο δπλαηφηεηαο γηα αλέιημε, ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία  απφ απηνχο ησλ ζρνιψλ 2εηνχο θνίηεζεο (Rambur, et. al., 2005).   
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη αλ θαη ηα επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ, εληνχηνηο φκσο νη πεγέο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

ηειηθή ηεο απνηίκεζε είλαη παξαπιήζηεο ζε φιεο ηηο έξεπλεο.  

Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ππφινηπν ηαηξηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη 

ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ηα επίπεδα ησλ απνδνρψλ, νη δπλαηφηεηεο γηα 

πξναγσγή, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα, ε ππεπζπλφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηνπο αζζελείο 

θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ 

πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Lu, While, & Barriball, 2005). 

 

 2.5 Η κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί δπν ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο. Ο πξψηνο ηελ αληηκεησπίδεη σο έλα εληαίν ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο εξγαδφκελνο βηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ηνπ παξέρεη ε εξγαζία ηνπ (global approach) ελψ ν δεχηεξνο σο έλα άζξνηζκα 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ κελ ζηελ εξγαζία αιιά αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο νη νπνίεο θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο (facet 

approach).  

Ζ θαζνιηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

ζπλνιηθφ αίζζεκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο δειαδή εάλ ηνπο αξέζεη ή φρη 

ζε γεληθέο γξακκέο ελψ ε επηκέξνπο πξνζέγγηζε κεηξάεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο νη 

νπνίεο παξέρνπλ ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα. Ζ ηειεπηαία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εληνπίζνπλ πηπρέο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ 
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δπζαξέζθεηα πξνθεηκέλνπ λα ηηο βειηηψζνπλ θαη παξέρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απ’ φηη ε θαζνιηθή πξνζέγγηζε. Μεξηθέο απφ ηηο 

πηπρέο απηέο νη νπνίεο ζπλαληψληαη ζπρλά ζηα δηάθνξα εξεπλεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, νη απνδνρέο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη 

πξφζζεηεο παξνρέο, ε πνιηηηθή θαη ε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο εηαηξίαο, ε 

αλαγλψξηζε θ.ιπ. (Spector, 1997).  

Μεηαμχ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο νη πιένλ δεκνθηιείο είλαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ηελ ηειεπηαία λα ππεξηεξεί έλαληη ησλ ζπλεληεχμεσλ εμαηηίαο ηεο 

αλσλπκίαο ηελ νπνία εμαζθαιίδεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κέζνδνο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

κπνξεί κελ λα παξέρεη ακεζφηεηα θαη θαιχηεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη φκσο ρξνλνβφξα θαη επηπιένλ, εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε 

απνηχπσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ γηα ελδερφκελεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο (Riggio, 1990). Αληίζεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πιενλεθηεί ζην γεγνλφο φηη θαζηζηά δπλαηή ηελ απνηχπσζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, ζε ζχληνκν ρξφλν 

θαη κε κεγάιν εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ απαληήζεσλ αλάινγα κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

θιίκαθα. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα φηαλ 

θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ίδηα εηαηξία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο, είηε πην γεληθά, 

φηαλ απνηεινχλ πξντφλ εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δηαθφξσλ εξεπλεηψλ κε ζθνπφ λα 

κπνξνχλ κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζε νπνηνδήπνηε 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ είλαη θαη ε πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλε κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο πνηθηιίαο ησλ πηπρψλ ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα εξεπλήζνπλ.  

Μεηαμχ ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κεηξνχλ ηελ ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπγθαηαιέγνληαη ην Job in General Scale (JIG, Ironson, Smith, 
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Brannick, Gibson, & Paul, 1989) θαη ην Michigan Organizational Assessment 

Questionnaire (Cammann, Fichman, Jenkins, & Klesh, 1979) ελψ κεηαμχ απηψλ πνπ 

κεηξνχλ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ην Job Satisfaction Survey (JSS, 

Spector, 1985), ην Job Descriptive Index (JDI, Smith, Kendall, & Hulin,1969), ην 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ, Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) 

θαη ην Job Diagnostic Survey (JDS, Hackman, & Oldham, 1975) (Spector, 1997). 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κεηξνχλ ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ :  

 

 α. Job Satisfaction Survey (JSS) 

 

Απνηειείηαη απφ 9 δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηελ θαζεκία λα πεξηιακβάλεη 4 εξσηήζεηο/δειψζεηο ζηηο νπνίεο ν 

θάζε ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα απνηππψζεη ζε κηα θιίκαθα 6 επηινγψλ, ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ. Οη ελλέα δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο απνδνρέο, ηηο επθαηξίεο γηα 

αλέιημε, ηε ζρέζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ επηθνηλσλία, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία, ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο επίζεο θαη κε ηηο επηπξφζζεηεο παξνρέο ή ηηο ελδερφκελεο αληακνηβέο.  

 

β. Job Descriptive Index (JDI) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ίζσο απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Απνηειείηαη απφ 5 δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο (απνδνρέο, θχζε ηεο εξγαζίαο, επθαηξίεο γηα αλέιημε θαη 

ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο) κε 72 ζπλνιηθά πξνηάζεηο ζηηο 
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νπνίεο ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα απαληήζεη κε έλα «λαη», έλα «φρη» ή λα δειψζεη 

αδπλακία ιήςεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο  απφθαζεο.  

 

γ. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

 

Σν MSQ παξέρεηαη ζε δχν εθδφζεηο, ηελ ζχληνκε θαη ηελ θαλνληθή. Ζ πξψηε 

πεξηέρεη 20 εξσηήζεηο θαη ε δεχηεξε 100 ελψ θαη νη δπν κειεηνχλ 20 δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο απφ θάζε άιιν 

εξσηεκαηνιφγην. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη κεηαμχ κηαο θιίκαθαο πνπ πεξηέρεη 5 επηινγέο ελψ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ κηθξή ή θαζφινπ ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ 

εξγαζία φπσο νη απνδνρέο (εμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) φζν θαη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εξγαζία φπσο ε αλεμαξηεζία, ε ππεπζπλφηεηα, ε δεκηνπξγία 

θ.ιπ. (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε). Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πνιιέο εξσηήζεηο ηεο θαλνληθήο έθδνζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμνλπρηζηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έλα πνιχ ρξήζηκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν.  

 

δ. Job Diagnostic Survey (JDS) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα 

κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θάζε εξγαζίαο. Οη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ κεηξάεη έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε 

ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα φζν θαη κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο ή ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ν εξγαδφκελνο βηψλεη θαηά ηε 
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δηάξθεηά ηεο (Spector, 1997). Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε 

γηα ηελ έξεπλά καο ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην αθνχ σο γλσζηφλ ν ρψξνο ηεο 

πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ελαιιάζζνληαη πνιχ γξήγνξα θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη δηαζηάζεηο πνπ κεηξάεη είλαη ε αλάπηπμε κέζα απφ 

ηελ εξγαζία, νη απνδνρέο, ε αζθάιεηα, ε θνηλσληθφηεηα θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ελψ ζην ηέινο θάλεη θαη κηα απνηίκεζε απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεηαη ζπλνιηθά απφ ηελ εξγαζία. ην ζχλνιφ ηνπ ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 80 εξσηήζεηο ρσξηζκέλεο ζε 8 νκάδεο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη 14 εξσηήζεηο ηεο ηέηαξηεο νκάδαο νη νπνίεο κεηξνχλ 

ηα θίλεηξα θαη ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ  ζηε ζεσξία ησλ 

δπν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζίαο 

ζηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη αλάγθε θαη κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο εξγαζίαο κε 

ζηνηρεία ηα νπνία θαίλεηαη φηη απνπζηάδνπλ, νδεγεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη (Hackman, & Oldham, 1975). Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε 

ηνλ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπζρέηηζεο (Cronbach alpha) λα θηάλεη έσο θαη ην 0,88 

(van Saane, et. al., 2003).            

 

3. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

 3.1 Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

 Αλ θαη ν φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» νθείιεη ηελ ξαγδαία εμάπισζή 

ηνπ ζηνλ Goleman ν νπνίνο αξρηθά ην 1995 κε ην βηβιίν ηνπ «Emotional Intelligence» 
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θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1998 κε ην βηβιίν ηνπ «Working with Emotional Intelligence» 

έθαλε γλσζηφ ηνλ φξν ζην επξχ θνηλφ (ιατθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ), δελ είλαη απηφο πνπ 

αζρνιήζεθε πξψηνο κε ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ λνεκνζχλεο.  

Ο Thorndike πξψηνο ην 1920 δηαηχπσζε ηνλ φξν «θνηλσληθή λνεκνζχλε» 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ «ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαλείο λα θαηαιαβαίλεη ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, θαη λα ρεηξίδεηαη κε ζνθία ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο» (Thorndike, 1920).  

Απφ ηφηε ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ πνιιέο δεθαεηίεο κέρξη ην 1980 φηαλ ν Bar-

On ζην αδεκνζίεπην ρεηξφγξαθφ ηνπ «The Development of a Concept and Test of 

Psychological Well-being», πεξηέγξαςε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο κηα νκάδα 

θνηλσληθψλ, πξνζσπηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο θαη επεξεάδνπλ 

ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέξρεηαη κε επηηπρία 

ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. 

Λίγν αξγφηεξα, ην 1983, έλαο εθπαηδεπηηθφο ςπρνιφγνο ν Howard Gardner ζην 

βηβιίν ηνπ «Frames of Mind» δηαηχπσζε ηε ζεσξία γηα ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε σο έλα απφ ηα επηά δηαθνξεηηθά είδε 

λνεκνζχλεο. χκθσλα κε ηνλ Gardner, ε λνεκνζχλε δελ απνηειεί κηα εληαία νιφηεηα 

αιιά απνηειείηαη απφ επηκέξνπο δηαθνξεηηθά θαη αλεμάξηεηα είδε. Έηζη, εθηφο απφ ηελ 

Κνηλσληθή λνεκνζχλε ππάξρεη ε Γισζζηθή λνεκνζχλε, ε Λνγηθν-Μαζεκαηηθή, ε 

Μνπζηθή, ε Υσξηθή, ε Ναηνπξαιηζηηθή θαη ε  σκαηηθή – Κηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε.    

ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε ππνζηήξημε φηη απνηειείηαη απφ δχν 

δηαζηάζεηο : ηε δηαπξνζσπηθή (interpersonal) θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή (intrapersonal) 

λνεκνζχλε. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηε λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ λα ζπλδηαιέγεηαη κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπκε θαη λα 

δηαθξίλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηδηαίηεξα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηάζεζε, ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζέζεηο», ελψ ε δεχηεξε κε ηελ 
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λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα 

λα εμεγεί πνιχπινθα θαη εληειψο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

ηε ζπλέρεηα, δπν Ακεξηθαλνί ςπρνιφγνη ν John (Jack) Mayer θαη ν Peter 

Salovey παξνπζίαζαλ ηελ πξψηε ελλνηνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ φξνπ «ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε» νξίδνληάο ηελ σο «ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζεί θαη 

λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη απηά ησλ άιισλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί σο νδεγφ γηα ζθέςε θαη δξάζε» (Salovey & Mayer, 1990).  

Ζ αξρηθή απηή πξνζέγγηζε δελ έηπρε ηδηαίηεξεο αλαγλψξηζεο κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Goleman ην 1995. ην βηβιίν απηφ ν Goleman 

πηνζεηψληαο πηα ηνλ φξν «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

εθιατθεπκέλε γιψζζα, πξνμέλεζε ηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην γεληθφ θνηλφ πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα, ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ηελ δεκνζίεπζε ελφο δεχηεξνπ βηβιίνπ, απηή ηε 

θνξά γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα ζηελ εξγαζία, θαζηζηψληαο πηα κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο έλα ζχγρξνλν πεδίν αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 

 3.2  Η ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

Απνηειεί θνηλφ κπζηηθφ ηεο ςπρνινγίαο ε παξαδνρή φηη ε επίηεπμε πςειήο 

βαζκνινγίαο ελφο αηφκνπ ζηα ηεζη λνεκνζχλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε 

Ννεκνζχλεο (ΓΝ) δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ε θνηλσληθή ηνπ 

επηηπρία. Αλακθηζβήηεηα ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην ΓΝ θαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο ελφο 

αηφκνπ, είλαη φκσο ηφζεο πνιιέο νη εμαηξέζεηο πνπ ζηελ νπζία επηβεβαηψλνπλ ηνλ 

θαλφλα. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ν ΓΝ ζπκβάιιεη θαηά 20 ηνηο εθαηφ ζηνπο 
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παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ζηε δσή, γεγνλφο πνπ αθήλεη έλα 80 ηνηο 

εθαηφ ζε άιιεο δπλάκεηο (Goleman, 1998). 

Ηθαλφηεηεο φπσο ν έιεγρνο ηεο παξφξκεζεο θαη ε ραιηλαγψγεζε ηεο 

αλππνκνλεζίαο, ε ζσζηή ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε 

δπλαηφηεηα ηεο απνγνήηεπζεο λα θαηαπλίμεη ηελ ηθαλφηεηά γηα ζθέςε, ε αλαθάιπςε 

θηλήηξσλ, ε αληνρή ζηηο απνγνεηεχζεηο θαη ε ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, απαξηίδνπλ 

κεηαμχ άιισλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ην νπνίν θαηά ηνλ Goleman απνηειεί  

νπζηαζηηθά απηφ πνπ νη ςπρνιφγνη νλφκαζαλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ή 

λνεκνζχλε ηεο θαξδηάο. 

ε αληηζηνηρία ινηπφλ κε ην ΓΝ (Intelligent Quotient, IQ) ν Bar-On ην 1997 

εηζήγαγε ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθφ πειίθν ή Γείθηε πλαηζζεκαηηθφηεηαο (Emotional 

Quotient, EQ) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο δηαπξνζσπηθήο θαη 

ελδνπξνζσπηθήο λνεκνζχλεο. Οη δπν παξαπάλσ δείθηεο δελ κεηξνχλ δπν 

αληηθξνπφκελεο αιιά πεξηζζφηεξν δπν μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο αθνχ νη άλζξσπνη ζην 

ζχλνιφ ηνπο επηδεηθλχνπλ ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ 

είηε ζηε γλσζηηθή είηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

Ο Salovey επηρεηξψληαο λα πεξηγξάςεη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο 

ηθαλφηεηεο νη νπνίεο θαη ραξαθηεξίδνπλ απηφ πνπ νλνκάζηεθε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ηηο δηέθξηλε ζε πέληε θαηεγνξίεο :  

1. Γνώζη ηυν ζςναιζθημάηυν μαρ. Ζ απηνεπίγλσζε – ε 

αλαγλψξηζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ηελ ψξα πνπ δεκηνπξγείηαη – είλαη ν αθξνγσληαίνο 

ιίζνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ πην ζίγνπξνη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο δηεπζχλνπλ θαιχηεξα ηε δσή ηνπο θαη απνθηνχλ κηα πην 

πξνζγεησκέλε αίζζεζε θαη επίγλσζε ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

απφ ην πνηφλ ζα δηαιέμνπλ γηα ζχληξνθφ ηνπο κέρξη πην επάγγεικα ζα αζθήζνπλ. 
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2. Έλεγσορ ηυν ζςναιζθημάηυν. Ζ ρεηξαγψγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο έηζη ψζηε λα είλαη ηα θαηάιιεια αλά πάζα ζηηγκή, είλαη κηα 

ηθαλφηεηα ε νπνία νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ απηνεπίγλσζε. Άηνκα πνπ ζηεξνχληαη 

απηήο ηεο ηθαλφηεηαο κάρνληαη πάληα ηα αηζζήκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ελψ φζνη 

δηαθξίλνληαη γηα απηή ηνπο ηελ ηθαλφηεηα κπνξνχλ πνιχ πην γξήγνξα λα μεπεξάζνπλ 

ηα πηζσγπξίζκαηα θαη ηηο απνγνεηεχζεηο ηεο δσήο. 

3. Δξεύπεζη κινήηπυν για ηον εαςηό μαρ. Ο έιεγρνο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ελφο ζηφρνπ είλαη νπζηαζηηθφο ζηελ 

πξνζήισζε ηεο πξνζνρήο, ζηελ εμεχξεζε θηλήηξσλ, ζηελ απηνθπξηαξρία θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα ηείλνπλ λα είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί ζε νηηδήπνηε θαηαπηαζηνχλ λα θάλνπλ. 

4. Αναγνώπιζη ηυν ζςναιζθημάηυν ηυν άλλυν. Ζ ελζπλαίζζεζε, 

κηα άιιε ηθαλφηεηα πνπ έρεη ηε βάζε ηεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε, είλαη ε 

ζεκειηψδεο «αλζξψπηλε δεμηφηεηα». Σα άηνκα πνπ επηδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηή 

είλαη πην δεθηηθά ζηα ζησπειά θνηλσληθά ζήκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηη ζέινπλ ή ηη 

έρνπλ αλάγθε νη άιινη γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά θαιχηεξα ζε  επαγγέικαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε θνηλσληθή πξνζθνξά ,δηδαζθαιία, πσιήζεηο θαη δηνίθεζε.  

5. Φειπιζμόρ ηυν ζσέζευν. Ζ ηέρλε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε δεμηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 

Δίλαη κε άιια ιφγηα, νη ηθαλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε δεκνηηθφηεηα, ηελ 

εγεηηθή δεηλφηεηα θαη ηε δηαπξνζσπηθή επηηπρία. Άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο ηθαλφηεηεο απηέο δηαπξέπνπλ ζε φηη αθνξά ηελ νκαιή αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ηνπο άιινο θαη ιάκπνπλ πάληα ζην θνηλσληθφ ζηεξέσκα. 

Δίλαη θπζηθφ νη άλζξσπνη λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε θαζέλαλ 

απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Αλ θαη ην επίπεδν ηεο επηδεμηφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ εκάο 

είλαη αλακθίβνια λεπξσληθφ, ν εγθέθαινο φληαο εληππσζηαθά εχπιαζηνο, κπνξεί κε ηε 
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ζσζηή πξνζπάζεηα λα καζαίλεη αθαηάπαπζηα θαιχπηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ πνιιά 

απφ ηα θελά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο δεμηφηεηεο (Goleman, 1998). 

 

3.3 Θεσξεηηθά κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

ήκεξα ππάξρνπλ ηξία κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σν πξψην 

βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Bar-On ν νπνίνο πξφηεηλε έλα κνληέιν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

απνηεινχκελν απφ πέληε θαηεγνξίεο. χκθσλα ινηπφλ κε ην κνληέιν απηφ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα θαη νξίδεηαη σο «κηα ζεηξά 

απφ κε γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο πεξηβαιινληηθέο  απαηηήζεηο 

θαη πηέζεηο» (Bar-On, 1997).  

Σν κνληέιν ηνπ απνηειείηαη απφ πέληε θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ θαζεκηά απφ ηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ εηδηθψλ δεμηνηήησλ : 

1. Οι ενδοπποζυπικέρ ικανόηηηερ, πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε, ηε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηηο πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλεμαξηεζία. 

2. Οι διαπποζυπικέρ ικανόηηηερ, πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. 

3. Η ικανόηηηα πποζαπμογήρ, αλαθέξεηαη ζηελ αλνρή, ζην άγρνο 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ. 

4. Η διασείπιζη ηος άγσοςρ, πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο γηα ιχζε 

πξνβιεκάησλ, έιεγρν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη επειημία θαη ηέινο  

5. Η γενική διάθεζη, αλαθέξεηαη ζηελ επηπρία θαη ηελ αηζηνδνμία 

(Πιαηζίδνπ, 2010). 
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Σν δεχηεξν κνληέιν παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Salovey & Mayer. Οη δχν 

ςπρνιφγνη φξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο «ην ηκήκα εθείλν ηεο θνηλσληθήο 

λνεκνζχλεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ αθνχ πξψηα 

παξαθνινπζεί ηφζν ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπγθηλεζηαθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο φζν θαη απηά ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, λα κπνξεί λα ηα δηαθξίλεη θαη λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ». Έηζη δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο : 

1. Αςηοεκηίμηζη και έκθπαζη ηυν ζςναιζθημάηυν (Self Emotional 

Appraisal [SEA]). ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα 

βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα κπνξεί λα ηα εθθξάδεη κε θπζηθφ ηξφπν. Σα άηνκα 

ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειή ηθαλφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή κπνξνχλ λα ληψζνπλ θαη 

λα έρνπλ θαιχηεξε γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο απφ άιινπο αλζξψπνπο. 

2. Αξιολόγηζη και αναγνώπιζη ηυν ζςναιζθημάηυν ηυν άλλυν 

(Others’ Emotional Appraisal [OEA]). ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπο. 

Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλφηεηα απηή κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ην 

κπαιφ ησλ άιισλ αλζξψπσλ αιιά θαη λα γίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη ζε φηη 

αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ. 

3.  Αςηοπύθμιζη (Regulation Of Emotion [ROE]). ρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα θαζίζηαηαη έηζη ηθαλφ 

λα αληαπεμέξρεηαη γξεγνξφηεξα απφ ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχλ 

έληνλν ζηξεο. 

4. Φπηζιμοποίηζη ηυν ζςναιζθημάηυν (Use Of Emotion [UOE]). 

ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 
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θαηεπζχλνληάο ηα πξνο επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζσπηθή απφδνζε. 

(Wong & Law, 2002). 

Σν ηξίην κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο κηθηφ ή κνληέιν απφδνζεο θαη αλήθεη ζηνλ 

Goleman. Πεξηιακβάλνληαο έλα κίγκα ζηνηρείσλ απφ ηα δχν παξαπάλσ κνληέια 

απνηειεί ζήκεξα ην πιένλ γλσζηφ κνληέιν θαηαθέξλνληαο λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηφζν ησλ δηθψλ καο 

ζπλαηζζεκάησλ φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη δηα κέζνπ ηεο 

αλαγλψξηζεο απηήο λα επηηπγράλεηαη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ηνπο. Σν κνληέιν πεξηγξάθεη 

ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηηο είθνζη πέληε 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ρσξηζκέλεο ζε δπν βαζηθνχο άμνλεο, ηηο πξνζσπηθέο θαη 

ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. 

Οη πποζυπικέρ ικανόηηηερ, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν θαιά ρεηξηδφκαζηε 

ηνλ εαπηφ καο θαη πεξηιακβάλνπλ :  

1. Την Αςηοεπίγνυζη (Self-awareness), ην λα γλσξίδεη δειαδή 

θαλείο ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηα πξνζσπηθά ηνπ 

απνζέκαηα θαη λα έρεη επαθή κε ηε δηαίζζεζή ηνπ. Πεξηιακβάλεη :  

- Την Δπίγνυζη ηυν ζςναιζθημάηυν, ην λα αλαγλσξίδεη 

δειαδή θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο επηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

- Την ακπιβή Αςηοαξιολόγηζη, ην λα γλσξίδεη θαλείο ηα ηζρπξά 

ζεκεία θαη ηα φξηά ηνπ θαη 

- Την Αςηοπεποίθηζη, δειαδή ηε ζηγνπξηά θάπνηνπ γηα ηελ 

αμία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.   

2. Την Αςηοπύθμιζη (Self-regulation), ην λα κπνξεί δειαδή θαλείο 

λα δηαρεηξίδεηαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο παξνξκήζεηο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

απνζέκαηα. Πεξηιακβάλεη :  
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- Τον Αςηοέλεγσο, ην ρεηξηζκφ δειαδή ησλ δηαζπαζηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη παξνξκήζεσλ. 

  - Την Αξιοπιζηία, ηε δηαηήξεζε δειαδή ηηκηφηεηαο θαη 

αθεξαηφηεηαο. 

- Την Δςζςνειδηζία, ην λα αλαιακβάλεη θαλείο ηελ επζχλε γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ επίδνζε. 

- Την Πποζαπμοζηικόηηηα, ηελ επειημία δειαδή ζην ρεηξηζκφ 

ησλ αιιαγψλ θαη 

- Την Καινοηομία, ην λα αηζζάλεηαη δειαδή θαλείο άλεηα θαη 

λα είλαη αλνηθηφο ζε πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, πξνζεγγίζεηο θαη λέεο πιεξνθνξίεο. 

3. Κίνηηπα Σςμπεπιθοπάρ (Motivation), ζπλαηζζεκαηηθέο δειαδή 

ηάζεηο πνπ νδεγνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή ηε δηεπθνιχλνπλ. Πεξηιακβάλεη : 

- Την Τάζη ππορ Δπίηεςξη, ηελ πξνζπάζεηα δειαδή γηα 

βειηίσζε ή αληαπφθξηζε ζε θάπνηα δεδνκέλα ηειεηφηεηαο. 

- Τη Γέζμεςζη, ηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο 

ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

- Την Ππυηοβοςλία, ηελ εηνηκφηεηα δειαδή γηα δξάζε κφιηο 

εκθαληζηεί ε επθαηξία θαη 

- Την Αιζιοδοξία, ηελ επηκνλή δειαδή ζηελ επηδίσμε ζηφρσλ 

παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο αλαπνδηέο.  

Οη κοινυνικέρ ικανόηηηερ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν θαιά 

ρεηξηδφκαζηε ηηο ζρέζεηο καο θαη πεξηιακβάλνπλ :  

4. Την Δνζςναίζθηζη (Empathy), ηελ επίγλσζε δειαδή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ άιισλ. Πεξηιακβάλεη : 
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- Την Καηανόηζη ηυν άλλυν, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο άπνςεο ησλ άιισλ θαζψο θαη ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο. 

- Τον Πποζαναηολιζμό ζηην Παποσή Υπηπεζιών, δειαδή ηελ 

πξφβιεςε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

- Την Δνίζσςζη ηηρ Ανάπηςξηρ ηυν άλλυν, ηελ αίζζεζε δειαδή 

ηνπ ηη έρνπλ νη άιινη αλάγθε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο. 

- Το ζυζηό σειπιζμό ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ, ηε δεκηνπξγία 

δειαδή θαη θαιιηέξγεηα επθαηξηψλ ζε δηαθνξεηηθά είδε αλζξψπσλ θαη 

- Την Πολιηική Ανηίλητη, ηελ αλαγλψξηζε δειαδή ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηάζεσλ κηαο νκάδαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηέινο 

5. Τιρ Κοινυνικέρ Γεξιόηηηερ (Social Skills), ηελ ηθαλφηεηα δειαδή 

λα πξνθαιεί θαλείο ζηνπο άιινπο ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζέιεη. Πεξηιακβάλνπλ : 

- Την Δπιπποή, ηελ άζθεζε δειαδή απνηειεζκαηηθψλ 

κεζφδσλ πεηζνχο. 

- Την Δπικοινυνία, ηελ έθθξαζε ζαθψλ θαη πεηζηηθψλ 

κελπκάησλ. 

- Την Ηγεζία, ηελ έκπλεπζε θαη θαζνδήγεζε νκάδσλ θαη 

αλζξψπσλ. 

 -    Την καηαλςηική δπάζη όζον αθοπά ηην αλλαγή, ε θαζηέξσζε 

δειαδή αιιαγψλ ή ν ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ. 

- Το Φειπιζμό Γιαθυνιών, ηε δηαπξαγκάηεπζε δειαδή θαη 

ηελ επίιπζε δηαθνξψλ. 

- Την Καλλιέπγεια Γεζμών, δειαδή ηελ θαιιηέξγεηα 

ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 
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- Τη Σύμππαξη και ηη Σςνεπγαζία, δειαδή ηε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο πξνο επίηεπμε θνηλψλ  ζηφρσλ θαη ηέινο 

- Τιρ Ομαδικέρ Ικανόηηηερ, ηε δεκηνπξγία δειαδή ζπλνρήο 

ζηελ νκάδα πξνο επίηεπμε ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ (Goleman, 1998). 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηνπ Goleman θαη ησλ άιισλ δπν κνληέισλ 

εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Goleman αληηκεησπίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

έλλνηα ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ηε 

δσή ζε αληίζεζε κε ηα άιια δπν κνληέια ηα νπνία εμεηάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε απφ ηελ πιεπξά ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηελ ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ή ηελ επίδξαζή ηεο ζηε ζπλνιηθή λνεκνζχλε ηνπ. Σν παξαπάλσ γεγνλφο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθιατθεπκέλε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ηεξάζηηα απνδνρή θαη επηηπρία ηνπ κνληέινπ ηνπ θέξλνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ, ησλ 

δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ (Πιαηζίδνπ, 2010). 

Ο Goleman εμειίζζνληαο ην παξαπάλσ κνληέιν, θαηέιεμε ζε έλα πην επέιηθην, 

κε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο αληί γηα πέληε θαη δεθανθηψ ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο αληί 

ησλ αξρηθψλ εηθνζηπέληε (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002). Οη ηέζζεξηο απηέο 

δηαζηάζεηο είλαη : 

- Η Αςηό-επίγνυζη (Self-awareness) 

- Η Αςηοπύθμιζη (Self-regulation) 

- Η Κοινυνική Δπίγνυζη (Social Awareness) 

- Η Γιασείπιζη ηυν Σσέζευν (Relationship Management) 
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3.4  Η εθαξκνγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζηελ εξγαζία 

 

Ζ θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Goleman ζρεηηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ην νπνίν αθηέξσλε έλα κφλν κηθξφ θεθάιαην ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή 

ελφο νξγαληζκνχ,  απνηέιεζε ζηελ νπζία ηελ αθεηεξία γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο. Σν ηεξάζηην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γηα ην 

ζέκα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζην λα αζρνιεζνχλ 

πην εμεηδηθεπκέλα κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ απφδνζε 

ζηελ εξγαζία κεηαηξέπνληαο ην ελδηαθέξνλ απηφ ζήκεξα ζε κηα κηθξή βηνκεραλία ε 

νπνία αλαιχεη ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο επηηπρεκέλνπο 

ζε εξγαζίεο θαη νξγαληζκνχο θάζε είδνπο, κε εθπιεθηηθά επξήκαηα.  

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά ζεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ θαη ρξήζηκσλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εξγαζηαθή πξφνδν θαη ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ησλ αηφκσλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο (Druskat & Wolff, 2001), ε 

ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ (Jordan et al., 2002) θαη ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ άγρνπο (Ashkanasy, Ashton-James, & Jordan, 2004) απνηεινχλ κεξηθέο  

κφλν απφ ηηο παξαπάλσ ζπλέπεηεο. Γηα λα επηηχρεη θαλείο ζηα πεξηζζφηεξα 

επαγγέικαηα, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ζε κεγάιν βαζκφ, εθηφο απφ ηε ζρεηηθή γλψζε θαη 

θαηάξηηζε, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά 

πνπ πεξηγξάθνπλ νη δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο : επειημία, 

επηκνλή, ελζπλαίζζεζε, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ 

θαη πξνβιεκάησλ, ηθαλφηεηα θαη ζπλεξγαζία θ.ά. (Πιαηζίδνπ, 2010). Αλαιχζεηο πνπ 

έγηλαλ απφ δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο εηδηθνχο ζε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο, 
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θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αλά ηνλ θφζκν 

θαηέιεμαλ, αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ 

φια ηελ χςηζηε ζέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηε δηαθεθξηκέλε επίδνζε ζηελ 

εξγαζία, ζρεδφλ ζε θάζε είδνο εξγαζίαο (Goleman, 1998). Μεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

επηηπρία νη πιένλ ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη ε πξσηνβνπιία, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

αμηνπηζηία, ε απηνπεπνίζεζε, ε αηζηνδνμία θαη ε επηζπκία γηα επίηεπμε. Δθηεηακέλε 

έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ θαη ησλ αξρψλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί απφ ηα άηνκα έλαο 

επνηθνδνκεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο πνπ λα απνβιέπεη ζηελ επηηπρία, ζε δηάθνξα 

επαγγέικαηα, ζπρλά ηειείσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Έηζη ζα ζπλαληήζνπκε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε ηε κνξθή ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα ζε έλα επξχ 

πεδίν επαγγεικάησλ πεξηιακβάλνληαο ηελ ςπρνινγία, ηε λεπξνεπηζηήκε, ηελ 

ςπρνινγία πγείαο, ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ άζθεζε θιηληθήο 

πγείαο, ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηε βηνκεραλία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Λφγσ 

ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο έρεη θαηαζηεί βαζηθφ ζέκα έξεπλαο ζε πεδία φπσο ε δηνίθεζε, ε 

απφδνζε, ηα ζέκαηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν ηνκέαο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ε 

λνζειεπηηθή (Γηακαληνπνχινπ & Λαβδαλίηε, 2010). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ ζε δηεπζπληέο ζρνιείσλ, αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο, 

αμησκαηηθνχο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θνηηεηέο αθφκα θαη πνιηηηθνχο, είρε πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (Epstein, 1998).  

 

3.5 Η πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην ρώξν ηεο πγείαο 

 

  Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη έλα αληηθείκελν ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κε δεδνκέλν φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο 
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εκθαλίδεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δελ ζπλαληψληαη ζε άιια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

Δπηπιένλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν, δειαδή ησλ γηαηξψλ θαη ησλ 

λνζειεπηψλ, πεξλνχλ κηα θάζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ γεγνλφο πνπ απμάλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ έληαζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (Hojat et al., 2003).   

Αθνχ ε λνζειεπηηθή επηζηήκε ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο 

επηζηήκεο πξνζθνξάο, ε θαιή γλψζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ ηξφπνπ 

ρεηξηζκνχ ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ δένλ λα 

ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

αζζελήο/πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηάο ηνπ απαηηεί ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο 

απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θαζίζηαηαη αθφκα πην πνιχπινθε φηαλ ν αζζελήο 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη έπαςε πηα λα είλαη έλαο «άηξσηνο» νξγαληζκφο. Ζ απψιεηα απηήο 

ηεο ςεπδαίζζεζεο επεξεάδεη ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηα άηνκα θαη απνηειεί ην ζεκείν ζην 

νπνίν νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε 

ελζπλαίζζεζε, θξνληίδα θαη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή (Cadman 

& Brewer, 2001).  

Όηαλ απνπζηάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

λνζειεπηψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ επηηεπρζνχλ πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηνπο αζζελείο αθνχ πνιιέο έξεπλεο επί ηνπ ζέκαηνο απέδεημαλ φηη ππάξρεη άκεζε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ελζπλαίζζεζεο πνπ επηδεηθλχνπλ νη λνζειεπηέο θαη ησλ 

επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ελζπλαίζζεζεο απηήο ζηνπο αζζελείο (Reynolds & 

Scott, 2000, Kooker, Shoultz & Codier, 2007). Δάλ επηζπκνχκε δε λα απμήζνπκε 

πεξαηηέξσ ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ηφηε εθηφο απφ ηνπο λνζειεπηέο ζα 

πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπκε θαη ηνπο γηαηξνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βειηηψλνληαο 

θαη ηε δηθή ηνπο αληίζηνηρα επίδνζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 



40 
 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

(Wagner et al., 2002). 

ε έλα ηδηαίηεξα ςπρνθζφξν πεξηβάιινλ φπσο απηφ ησλ λνζειεπηηθψλ 

κνλάδσλ, ε παξνρή θξνληίδαο πγείαο πςειήο πνηφηεηαο απαηηεί γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληηπαξέξρνληαη φισλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ απφ ηε 

θχζε ηνπ εκπεξηέρεη ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή. ε ζρεηηθή έξεπλα ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ λνζειεπηψλ ζε κνλάδα αζζελψλ νη νπνίνη ππέθεξαλ απφ 

πξνβιήκαηα γεξνληηθήο άλνηαο, δηαπηζηψζεθε φηη φηαλ νη λνζειεπηέο αλέπηπμαλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο λνζειεπφκελνπο θαη απνθαηαζηάζεθε κε ηνλ ηξφπν 

απηφ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζεξαπεία ήηαλ θαηά 

πνιχ βειηησκέλα (Graham, 1999).  

Έλα άιιν πεδίν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο ζην νπνίν νη επηδφζεηο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ηα ηδηαίηεξά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ε εγεζία πνπ θαινχληαη λα 

αζθήζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

κε δεδνκέλν φηη ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ζηνλ ηνκέα ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ 

κνλάδσλ πγείαο κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα κε ξπζκφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε πηα λα κελ 

επεξεαζηεί απφ δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πην αλζξσπνθεληξηθά ζπζηήκαηα 

πνπ ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ηνλ αζζελή/πειάηε (Mayer & 

Cates, 1999, Stewart, 2001, Lucas, Laschinger & Wong, 2008).  

Οη επηθεθαιείο νκάδσλ, νξγαληζκψλ θαη κνλάδσλ πγείαο νη νπνίνη αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κε νδεγφ ηελ θαξδηά θαη ηηο επνλνκαδφκελεο «καιαθέο δεμηφηεηεο», 

επηηπγράλνπλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ αλάπηπμε πςεινχ βαζκνχ 

ελζπλαίζζεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ, ε δεκηνπξγία  θαιψλ ζρέζεσλ ηφζν κε ηα άηνκα 

φζν θαη κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε 
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κέινπο ζηελ θαιή επίδνζε ηεο κνλάδαο ή ηνπ νξγαληζκνχ νδεγνχλ ζε εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, ε επηζεηηθή δηάζεζε, ε νινθιεξσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

γεληθά ε ζθιεξή γξακκή ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο  νδεγνχλ ζε απνηπρία εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ησλ επηθεθαιείο λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο 

εγεζίαο (Kerfoot, 1996). Ννζειεπηέο νη νπνίνη θαζνδεγνχληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ 

εγέηεο νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, επηδεηθλχνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξε εξγαζηαθή εμάληιεζε, ιηγφηεξα 

ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο κε άιινπο λνζειεπηέο θαη γηαηξνχο, 

κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηέινο ιηγφηεξα πεξηζηαηηθά κε ηθαλνπνίεζεο 

αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο  απ’ φηη νη λνζειεπηέο ησλ νπνίσλ νη 

επηθεθαιείο δελ δηαζέηνπλ ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά (Cummings, Hayduk & 

Estabrooks, 2005). 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή ν νπνίνο θαιείηαη λα 

επηδείμεη φρη κφλν ηθαλφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο δηθήο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο αιιά θπξίσο θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε πξνο ηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο, θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπ επηθεθαιήο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ αθνχ είλαη 

απηφο ν νπνίνο ζα πξέπεη κε ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο λα εμαζθαιίζεη 

έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηνπο λνζειεπηέο κέζα ζην νπνίν λα κπνξέζνπλ απηνί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα φρη κφλν δηαρεηξηδφκελνη ην δηθφ ηνπο ζηξεο 

αιιά θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Ζ 

επηηπρία δε ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο πξνθχπηεη απφ πνιιέο έξεπλεο, αληαλαθιά ζεηηθά 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε απφ ηηο δηάθνξεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο φηαλ νη ηειεπηαίεο ελδηαθέξνληαη λα ζπλάςνπλ ζπκβφιαηα κε 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Vitello – Cicciu, 2002).  



42 
 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα αληηιακβάλνληαη απφ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ θαηά πφζν κηα ζεξαπεία είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδεθηή απφ θάπνηα άιιε, κπνξεί λα εμεγήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε δηαθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ απηψλ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο θαη αλάγλσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αζζελψλ, απνηειεί ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα θάζε επαγγεικαηία ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλαλ ελ δπλάκεη παξάγνληα επαχμεζεο ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη αζζελψλ θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Birks & Watt, 2007). 

Ζ παξαδνρή φηη  θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ζήκεξα ηε ζεκαζία ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απηή πξνζδίδεη, ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ. Σα επαγγέικαηα πγείαο ηα 

νπνία απφ ηε θχζε ηνπο απαηηνχλ απμεκέλε νκαδηθφηεηα, απνηέιεζαλ επξχ πεδίν 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Γεληθά ηζρχεη φηη φηαλ νκάδεο εξγαζίαο αλαπηχζζνπλ 

κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηφηε ηα ηειηθά ηνπο απνηειέζκαηα είλαη θαηά πνιχ 

θαιχηεξα θαη απφ ηηο θαιχηεξεο απνδφζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπο (Druskat & 

Wolff, 2001). Ζ παξαηήξεζε απηή δείρλεη φηη κηιάκε γηα δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα νκάδα εξγαζίαο ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε ηα νπνία 

δηαζέηνπλ απμεκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη γηα κηα 

νκάδα εξγαζίαο ε νπνία δηαζέηεη απμεκέλα ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ζπλνιηθά σο 

νκάδα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθα αθνχ κηα ηέηνηα νκάδα είλαη αλαγθαζκέλε λα αιιειεπηδξάζεη κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη γηα έλα κεκνλσκέλν 

άηνκν. Μηα ηέηνηα νκάδα εξγαζίαο, φπσο θαη θάζε άιιν θνηλσληθφ ζχλνιν, απνθηά ην 
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δηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ηε δηθή ηεο πξνζσπηθφηεηα κέζα απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιιά θαη κέζα απφ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κέινπο ηεο σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε βνεζάεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ηελ νπνία 

θαίλεηαη λα επηθέξεη ζε ηέηνηεο νκάδεο θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελζπλαίζζεζεο ησλ 

κειψλ ηνπο (Quoidbach & Hansenne, 2009).  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη νη επηδφζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ έρνπλ ηα πεξηζψξηα, δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, λα βειηησζνχλ. Απφ ζρεηηθή 

κειέηε πξνέθπςε φηη κεηαμχ νκάδσλ εξγαζίαο νη νπνίεο αξρηθά δηέζεηαλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη επηδφζεηο ησλ νκάδσλ 

απηψλ δηέθεξαλ θαη θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ. Με ηελ πάξνδν φκσο ηνπ ρξφλνπ θαη 

θαζψο ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε επαγγέικαηα πγείαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ηειηθή επίδνζε ησλ «αζζελέζηεξσλ» απηψλ νκάδσλ βειηηψζεθε 

αηζζεηά γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη 

θάηη πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί (Jordan et al., 2002). Πεξηζψξηα βειηίσζεο βέβαηα δελ 

ππάξρνπλ κφλν γηα ηηο νκάδεο αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ αηνκηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, λα αλαβαζκίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα ζπλδξάκνπλ ηαπηφρξνλα κε ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ην γεληθφηεξν θαιφ ηνπ λνζνθνκείνπ (Freshman & 

Rubino, 2002).  

 Σέινο, φπσο πξνέθπςε απφ ηε κειέηε πιήζνπο ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζειεπηψλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν έξεπλαο ελψ φπνπ επηρεηξείηε θάηη ηέηνην, ηα απνηειέζκαηα πνπ 
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πξνθχπηνπλ δελ εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Lucas, Laschinger & Wong, 2008).  

 

3.6  Η κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είρε 

σο απνηέιεζκα θαη ηελ παξάιιειε εκθάληζε αληίζηνηρσλ κνληέισλ γηα ηε κέηξεζή 

ηεο. Απφ ην 1990 θαη κεηά φηαλ θαη εκθαλίζηεθε ε πξψηε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Mayer, DiPaolo, & Salovey, 1990), κέρξη θαη ζήκεξα, 

έρεη δεκνζηεπηεί έλα πιήζνο απφ ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηφζν ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

φζν θαη ζε πνιιά άιια έληππα κε πνηθίιν πεξηερφκελν (Bar-On & Parker, 2000).  

 Απηφ πνπ ζηελ νπζία δηαθνξνπνηεί ηα δηάθνξα κνληέια κεηαμχ ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα ηα θαηαηάζζεη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, είλαη ε δηάθξηζε πνπ 

επηρεηξείηε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε φηαλ απηή εθιακβάλεηαη σο 

γλσζηηθή ηθαλφηεηα ή φηαλ απηή ζεσξείηαη σο έλαο ζπλδπαζκφο απφ κε γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε απηφ πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ε 

αληηθεηκεληθή επίδνζε ησλ αηφκσλ κε βάζε ηηο πξάμεηο ηνπο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε 

ζπλαηζζήκαηα ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, κέζα θπξίσο απφ εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξψλ, θαινχληαη νη εμεηαδφκελνη λα απαληήζνπλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εθηηκήζεηο. 

Μεηαμχ ησλ πιένλ γλσζηψλ ηεζη ηα νπνία κεηξάλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε φηαλ απηή εθιακβάλεηαη σο γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζπγθαηαιέγεηαη ην MEIS 

(Multifactor Emotional Intelligence Scale) ησλ Mayer et al. (1999), ην νπνίν κεηά απφ 

κηα ζεηξά δνθηκψλ θαη βειηηψζεσλ εμειίρζεθε ζην MSCEIT (Mayer, Salovey, Caruso 

Emotional Intelligence Test) (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002, 2004). ην ηεζη απηφ, ν 

εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα παξάγεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ή λα δψζεη απαληήζεηο ζε 
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εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε 

θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ ή ηζηνξίεο, ζηελ εκπεηξία δηαθφξσλ ζπλαηζζεκάησλ θιπ. ηε 

ζπλέρεηα, ε ιχζε ή ε απάληεζε βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πφζν ζσζηή είλαη, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηα γλσζηηθά ηεζη (Πιαηζίδνπ, 2010). Άιια ηεζη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

είλαη ην EARS (Emotional Accuracy Research Scale) θαη ην FNEIRT (Freudenthaler & 

Neubauer Emotional Intelligence Performance Test) ζηα νπνία ηφζν ν βαζκφο ζπλνρήο 

φζν θαη ε αμηνπηζηία εκθαλίδνπλ δηαθπκάλζεηο. 

 Ο αξηζκφο ησλ ηεζη ηα νπνία κεηξάλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε φηαλ απηή 

εθιακβάλεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο 

θαη κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ ζπγθαηαιέγεηαη ην EQ-Ι (Emotional Quotient-Ιnventory) 

ηνπ Bar-On, ην EIS (Emotional Intelligence Scale) ησλ Schutte et al. (1998), ην SPTB 

(Sjoberg Personality Test Battery), ην WEIP (Workgroup Emotional Intelligence 

Profile), ην EISRS (Emotional Intelligence Self-Regulation Scale) θαη ην WLEIS (Wong 

& Law Emotional Intelligence Scale).  

 Σν ηειεπηαίν είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Wong & Law ην 2002, εμεηάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη απνηειεί ην 

εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έξεπλά καο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε 

ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην κνληέιν 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Mayer θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 16 ζπλνιηθά πξνηάζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 4 

θαηεγνξίεο φπσο παξαθάησ :  

- Δθηίκεζε πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Self-Emotion 

Appraisal, SEA) 
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- Δθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Others’ Emotion Appraisal, 

OEA) 

 

- Υξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Use of Emotion, UOE) θαη 

 

- Ρχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Regulation Of Emotion, ROE). 

 Σν WLEIS έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη φπσο 

έδεημαλ ηα επξήκαηα έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά 

απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καθέηζην, Δπίθνπξν Καζεγεηή Κνηλσληθήο θαη Οξγαλσηηθήο 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο 

αληηιεπηήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 523 ειιήλσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ 

(Kafetsios, & Zampetakis, 2008) κε απνηειέζκαηα ηα νπνία επηβεβαίσζαλ φηη θαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα νη 4 ππνθαηεγνξίεο ηνπ, κεηξνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κε πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή (α=0,90) (Πιαηζίδνπ, 2010). 

 

4 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

 

4.1 Η έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

 Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο έρνπλ πξνηαζεί 

πνιινί νξηζκνί θνηλφ ζεκείν ησλ νπνίσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη φινη εκπεξηέρνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζθφιιεζεο ή ηαχηηζεο ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζθφιιεζεο ζηηο αξρέο κηαο επηρείξεζεο ήηαλ ν Kelman ν νπνίνο ην 

1958 δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο : α) λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο αξρέο ηεο επηρείξεζεο 

αλαπηχζζνληαο φκσο κηα ζρέζε αληαιιαγήο θαη πξνζβιέπνληαο ζηηο αλάινγεο 

αληακνηβέο, β) λα ηαπηηζηνχλ κε ηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ αηζζαλφκελνη 
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ππεξεθάλεηα πνπ αλήθνπλ ζ’ απηφλ θαη ζεβφκελνη ηηο αξρέο ηνπ ρσξίο λα ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε απφιπηε ηαχηηζή ηνπο κε απηέο θαη γ) λα εκπιαθνχλ κε ηέηνην ηξφπν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επεηδή νη αξρέο θαη ε θηινζνθία πνπ πξεζβεχεη βξίζθνληαη 

ζε απφιπηε ηαχηηζε κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπ αηφκνπ (Kelman, 1958).   

Ζ αξρηθή ηδέα φκσο ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Mowday, Steers & Porter νη 

νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά : α) 

ηελ απνδνρή απφ ην άηνκν ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, β) ηελ πξνζπκία ηνπ λα 

εξγαζηεί ζθιεξά γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη γ) ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη 

θαη ζην κέιινλ γηα ηνλ νξγαληζκφ απηφ (Mowday, Steers, & Porter, 1979). Ζ έλλνηα 

δειαδή ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαίλεηαη λα κελ απνηειεί κηα απιή παζεηηθή 

πίζηε πξνο ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο αιιά εκπεξηέρεη κηα ελεξγεηηθή ζρέζε, κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε θάηη απφ ηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηεο (Mowday, Porter, & 

Steers, 1982).  

ηε ζπλέρεηα νη Meyer, Allen & Smith αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ πεξηέγξαθε 

ηξεηο ηχπνπο δέζκεπζεο,  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (affective),  ηε δέζκεπζε ιφγσ 

ζπλέρεηαο (continuance) θαη ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε (normative) (Meyer, Allen, & 

Smith, 1993). H ζςναιζθημαηική δέζμεςζη παξαηεξείηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο εχρεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε επεηδή αηζζάλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε απηή. 

εκαληηθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα αηζζαλζεί ην δέζηκν απηφ, παίδεη ην 

θαηά πφζν νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εξγαζία ζπλαληνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Ζ δέζμεςζη λόγυ ζςνέσειαρ εκθαλίδεηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα 

ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε είηε γηαηί έρεη αλάγθε ην κηζζφ θαη ηηο 

δηάθνξεο παξνρέο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε είηε γηαηί δελ κπνξεί λα βξεη θάπνηα 

άιιε δνπιεηά. Σέινο, ε κανονιζηική δέζμεςζη πξνέξρεηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο 

πνπ έρεη ην θάζε άηνκν πξνζσπηθά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πίζηε ηνπ φηη νθείιεη λα 
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ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί απηφ είλαη εζηθά ζσζηφ (π.ρ. ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη δαπαλήζεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ή 

ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ) (Spector, 2007).  

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη 

επηρείξεζεο αλαπηχζζεηαη πάληα κηα ζρέζε αληαιιαγήο. Όηαλ ε επηρείξεζε γίλεηαη ην 

φρεκα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ ηφηε θαη ε δέζκεπζή ηνπ 

πξνο απηή ζα έρεη ην αληίζηνηρν κέγεζνο. Αληίζεηα, φηαλ ε επηρείξεζε απνηπγράλεη 

ζηνλ ηνκέα απηφ, ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε ηνπ αηφκνπ ζα θηλείηαη κε θζίλνληεο 

ξπζκνχο (Mowday, Porter, & Steers, 1982). Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αιιά 

φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Tett & Meyer, «απνηειεί κηα ηειείσο μερσξηζηή παξάκεηξν» 

(Tett, & Meyer, 1993). Ζ δέζκεπζε γηα ηνλ εξγαδφκελν έρεη κηα πεξηζζφηεξν θαζνιηθή 

έλλνηα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε αθνχ εμαξηάηαη απφ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο 

πεξηζζφηεξν ζηαζεξά απ’ φηη ε ηθαλνπνίεζε ε νπνία ζπλήζσο απνηππψλεη ηελ 

ζηηγκηαία αληίιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ γηα ηελ επηρείξεζε (Mowday, Porter, & Steers, 

1982).  

 

4.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

 

 Ζ απμεκέλε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ έρεη απνδεηρζεί απφ πνιιέο ζρεηηθέο 

έξεπλεο φηη νδεγεί  θαη ζε αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο (Mowday, Porter, & Dubin, 1974 

. 
Becker, et. al., 1996). Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ ην θίλεηξν πνπ σζεί ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην λα κειεηήζνπλ δηεμνδηθφηεξα, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απμήζνπλ, 

ηελ αθνζίσζε ησλ ζηειερψλ ηνπο. Ο εληνπηζκφο επνκέλσο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπο, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο νπνίεο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Ζ πξψηε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο νδήγεζε ζε νκαδνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ 

θαηαιήγνληαο ζε 3 θαηεγνξίεο νη νπνίεο αθνξνχζαλ : α) ζηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ξφινπο ηεο 

εξγαζίαο θαη γ) ζηελ εξγαζηαθή εκπεηξία. Ο Steers επηρεηξψληαο λα επαιεζεχζεη ηα 

παξαπάλσ γηα δπν δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξάγκαηη νη 3 παξαπάλσ θαηεγνξίεο επεξεάδνπλ ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (Steers, 1977).  

 Αξγφηεξα θαη θαζψο ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο άξρηζε λα 

γίλεηαη αληηθείκελν κεγάιεο έξεπλαο, πξνζηέζεθε θαη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία ε νπνία 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή έρεη 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 4 παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε 

ζπλέρεηα : 

 

 α) Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Μεηαμχ ησλ πξψησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη αλαγλσξίζηεθαλ φηη 

επεξεάδνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηρείξεζε, ήηαλ ηα ίδηα ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαιιήισλ φπσο ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο 

ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο θ.ιπ. Ο Steers 

κειεηψληαο απηά ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαπίζησζε φηη κπνξνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εκπεηξία ηελ νπνία έλα άηνκν κεηαθέξεη κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε, λα απνηειέζνπλ έλαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ην 
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επίπεδν ηεο δέζκεπζεο πνπ δχλαηαη λα αλαπηχμεη ην άηνκν σο πξνο ηελ επηρείξεζε 

(Steers, 1977). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Gould θαη Werbel κεηαμχ 

νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο εξγαδφηαλ ν έλαο απφ ηνπο δπν ζπληξφθνπο θαη νηθνγελεηψλ 

ζηηο νπνίεο εξγαδφηαλ θαη νη δπν ζχληξνθνη, πξνέθπςε φηη ε δέζκεπζε πξνο ηελ 

επηρείξεζε ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ πξψηε πεξίπησζε (Gould, & Werbel, 1983), γεγνλφο 

πνπ νθείινληαλ ζην επηπιένλ ζηξεο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ψζηε λα κελ ράζνπλ ηελ 

κνλαδηθή πεγή εηζνδεκάησλ ηνπο (Silverthorne, 2005).  Οη Mowday, Porter θαη Steers 

αλαθέξνπλ φηη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

ζθνπφ λα δηεπθξηληζηεί ε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

πξνυπεξεζία, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ ίδηα 

δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα  200 ζρεηηθψλ εξεπλψλ νη Mathieu θαη Zajak (Mathieu, 

& Zaiak, 1990). Αληίζεηα, αξλεηηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζε κεηαμχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

θαη νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, εχξεκα ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο  Mowday, Steers, & 

Porter, απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη πνπ δηαζέηνπλ πςειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ή θαηέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο έρνπλ θαη κεγαιχηεξεο 

πξνζδνθίεο απφ ηελ επηρείξεζε νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηφ λα εθπιεξσζνχλ (Mowday, Steers, & Porter, 1982). Δλδηαθέξνληα ήηαλ επίζεο 

ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ κειέηεο νη νπνίεο επηρείξεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο (Mathieu, & Zajak, 1990) ίζσο γηαηί πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζε 

θάπνην πςειφ επίπεδν, είλαη αλαγθαζκέλεο λα ζπγθξνπζηνχλ πεξηζζφηεξν κε ην 

θαηεζηεκέλν ηεο επηρείξεζεο θαη ην γεγνλφο απηφ ηηο εθνδηάδεη κε κεγαιχηεξε 

δέζκεπζε γηα ηελ εηαηξία (Grusky, 1966). Σέινο ζε φηη αθνξά ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, βξέζεθε λα ππάξρεη 
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ζπζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε επίηεπμε θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αίζζεζε 

ηνπ θαζήθνληνο αιιά θαη ε θάιπςε άιισλ αλαγθψλ αλψηεξεο ηάμεο (Mowday, Porter, 

& Steers, 1982). 

 

 β) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο 

 

  Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ πξνζπάζεζε λα ζπζρεηίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο κε ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη έλαο 

εξγαδφκελνο. Πξνέθπςε φηη ηξεηο είλαη νη ηνκείο πνπ θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ ηε 

δπλακηθή ψζηε λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο καδί κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ απηή πεξηέρεη, ε ζχγθξνπζε ησλ 

ξφισλ θαη ε αζάθεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπο. ε φηη αθνξά ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

εξγαζίαο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ απηή πξνζθέξεη, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δέζκεπζε αθνχ φζν απμάλεηαη ην πεδίν δξάζεο ελφο 

εξγαδνκέλνπ ηφζν απμάλνληαη νη πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αθνζίσζήο ηνπ. Αληηζηξφθσο αλάινγε βξέζεθε ε ζρέζε 

κεηαμχ δέζκεπζεο θαη ζχγθξνπζεο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ελψ γηα ηελ αζάθεηα 

πξνέθπςε φηη φζν ν εξγαδφκελνο έρεη ζαθείο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξάζεο, 

ηα απνηειέζκαηα πάλσ ζηε δέζκεπζε είλαη ζεηηθά ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

απμάλεηαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηε δέζκεπζε είλαη αξλεηηθά. 

 

 γ) Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 

  Ζ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο απνηειεί 

έλαλ πνιχ ηζρπξφ παξάγνληα θνηλσληθνπνίεζεο ν νπνίνο έρεη επίδξαζε ζηελ έθηαζε 
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ηελ νπνία ιακβάλεη ε ςπρνινγηθή πξνζθφιιεζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ επηρείξεζε 

(Mowday, Porter, & Steers, 1982). χκθσλα κε ηνπο Meyer θαη Allen, ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία απνηειεί καθξάλ ηελ θαηεγνξία ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Meyer, & Allen, 1997). Μεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ηε δέζκεπζε κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ζεκαληηθή 

ζέζε θαηέρεη ε αμηνπηζηία πξνο ηελ επηρείξεζε. Δάλ ν εξγαδφκελνο αηζζαλζεί φηη 

κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ εηαηξία ηφηε θαη ε αθνζίσζή ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε. Δπίζεο, εάλ ε επηρείξεζε επηηχρεη λα πείζεη ηνλ εξγαδφκελν φηη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηφηε θαη ε 

δέζκεπζε ηελ νπνία ζα επηδείμεη ν εξγαδφκελνο ζα είλαη επίζεο κεγαιχηεξε. Απμεκέλε 

ζα είλαη επίζεο ε δέζκεπζε πνπ ζα επηδείμεη έλαο εξγαδφκελνο φηαλ είλαη ζεηηθή ε 

ζηάζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη άιινη εξγαδφκελνη σο πξνο ηελ επηρείξεζε θαζψο θαη φηαλ 

ηα επίπεδα ακνηβψλ ηνπο ζπγθξηλφκελα κε ην δηθφ ηνπ δελ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο. Ζ 

ζηαηηζηηθή έξεπλα ησλ Mathieu & Zajak απνθάιπςε εμάιινπ, φηη ππάξρεη πνιχ ρακειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ επηπέδνπ ακνηβψλ θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε δέζκεπζε έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ αλψηεξσλ επηπέδσλ. Σέινο, ε εκπινθή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κε ηα θνηλά ηεο επηρείξεζεο βξέζεθε λα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηε 

δέζκεπζή ηνπ αθνχ ν δεζκφο εξγαδφκελνο-επηρείξεζε ελδπλακψλεηαη πεξαηηέξσ κε ην 

άηνκν λα αηζζάλεηαη φηη ε πξφνδνο ηεο εηαηξίαο αληαλαθιά θαη ζην δηθφ θαιφ. 

 

 δ) Οξγαλσζηαθή δνκή 

 

  Ζ πξψηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή θαη ηε δέζκεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Stevens, Beyer θαη Trice to 1978 νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηψληαο 4 κεηαβιεηέο πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ θαηά πφζν ζρεηίδεηαη ε 
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αθνζίσζε κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ παξνπζία ελφηεηαο, ηελ έθηαζε ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηε δηνίθεζε απφ κηα θεληξηθή εμνπζία (Stevens, Beyer, & Trice, 1978). Αλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά επίπεδα ζπζρέηηζεο, άιιεο 

έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηππνπνίεζε κε ηελ πηζηή 

εθαξκνγή θαλφλσλ, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ε απνθέληξσζε ηεο 

εμνπζίαο, ζρεηίδνληαη κε ηε δέζκεπζε θαη κάιηζηα ζεηηθά.  

 

4.3 Η νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζην ρώξν ηεο πγείαο 

 

 Σα νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα θαη ε έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο παγθνζκίσο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Σν γεγνλφο απηφ 

έρεη νδεγήζεη ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πγείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηνί δηαζέηνπλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ, λα θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Ζ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε 

ή θαη κείσζε αθφκε ησλ δαπαλψλ, πεξλάεη κφλν κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δπλακηθήο πνπ εκπεξηέρεη ν παξάγνληαο «λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ». Θέκαηα φπσο ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

απνδεηθλχνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, παξάγνληεο πςίζηεο ζεκαζίαο ζε 

φηη αθνξά ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. Οη ηθαλνπνηεκέλνη 

εξγαδφκελνη επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

κε ηθαλνπνηεκέλνπο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ελφο πιήζνπο εξεπλψλ 

κεηαμχ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ζπζηήκαηα πγείαο (Knoop, 1995 ; Al-

Aameri, 2000 ; Wu, & Norman, 2006 ; Lu, Chang, & Wu, 2007 ; Yang, & Chang, 2008 



54 
 

; Al-Hussami, 2008 ; Ho, et. al., 2009).  Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λνζειεπηψλ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ ηεο απνδίδνπλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

κειέηεο. Έηζη απφ έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 290 λνζειεπηξηψλ ζε 

δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο . Αξαβίαο πξνέθπςε φηη νη λνζειεχηξηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο βξέζεθαλ λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε γηα ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα 

ζην νπνίν εξγάδνληαλ απ’ φηη νη λνζειεχηξηεο κηθξφηεξεο ειηθίαο (Al-Aameri, 2000). 

Ζ ίδηα δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη απφ έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα κεγάιν 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζηε ηγθαπνχξε απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη κεηαμχ ησλ 

λνζειεπηψλ, ηελ κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε παξνπζίαδαλ απηνί πνπ είραλ ηελ 

κεγαιχηεξε ειηθία, απηνί πνπ θαηείραλ πηπρίν ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

θαη απηνί πνπ εξγάδνληαλ ζην λνζνθνκείν ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα, ελψ απφ ηελ ίδηα 

έξεπλα πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ην θχιν θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ λνζειεπηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν (Chiok Foong Loke, 2001). 

 ε φηη αθνξά ζηε δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 416 λνζειεπηξηψλ απφ 

19 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Ν. Κνξέαο πξφθπςε φηη νη λνζειεχηξηεο πνπ εξγάδνληαλ 

θάησ απφ κφληκν θαζεζηψο εξγαζίαο, εκθάληζαλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε απφ απηέο ησλ 

νπνίσλ ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία ήηαλ νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Σν 

γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν νη 

λνζειεχηξηεο εξρφηαλ ζε επαθή κε ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, δελ επαξθνχζε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην αίζζεκα φηη απνηεινχλ ζεκαληηθά κέιε ηνπ ηδξχκαηνο 

απηνχ (Han, Moon, & Yun, 2009). ε άιιε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα κεηαμχ 238 
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λνζειεπηξηψλ απφ 2 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζηνλ Καλαδά, πξφθπςε φηη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ σο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηνπο λνζειεπηέο πνπ πξνηίζεληαη λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο (Cohen, 1998). Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαμχ 466 λνζειεπηξηψλ επίζεο ζηνλ Καλαδά, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη ε 

πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή δέζκεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ νδεγεί ηνπο λνζειεπηέο ζην λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο καδί κε ην 

ρακειφ επίπεδν ακνηβψλ θαη ηελ έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Lum, et. al., 

1998). Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη αληίζεηα, δηαζέηνπλ θαη απμεκέλε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε δηάζεζε γηα αιιαγή εξγαζίαο ή εγθαηάιεηςε 

ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη γηα θάπνην άιιν αληίζηνηρν 

νξγαληζκφ πγείαο φπσο απνθάιπςε έξεπλα ησλ Lu, Chang, & Wu πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 

258 λνζειεπηψλ ζηελ Σατβάλ (Lu, Chang, & Wu, 2007). εκαληηθή επίζεο 

απνδείρζεθε ε ζρέζε κεηαμχ δέζκεπζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ φπσο απνθάιπςε ε έξεπλα ηνπ Chiok Foong Loke. Ζ κειέηε έδεημε φηη ε 

επηβξάβεπζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε γηα θάζε 

επηηπρία πνπ απηνί ζεκεηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε εθ κέξνπο ηνπο, αηζζεκάησλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

γεγνλφο πνπ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ 

ίδξπκα ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο (Chiok Foong Loke, 2001). Σέινο, απφ έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 

Σατβάλ, πξνέθπςε φηη ε παξνπζία ζηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ δέζκεπζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξγαληζκνί 

πγείαο πνπ επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ αζάθεηα ζηελ αλάζεζε ξφισλ 

θαη θαζεθφλησλ ε νπνία νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζηξεο (Ho, et. al., 2009).  
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 Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία παξαγφλησλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία, ε έξεπλα ηνπ Chiok Foong Loke απνθάιπςε φηη εκπλένληαο ηνπο 

λνζειεπηέο πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ έλα θνηλφ φξακα κε ην λνζνθνκείν, απμάλεηαη 

ε δέζκεπζή ηνπο αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ληψζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ρσξίο απηνχο θηλδπλεχεη θαη ε ίδηα ηνπ αθφκε επηβίσζε (Chiok 

Foong Loke, 2001). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ε νπνία έιαβε ρψξα 

κεηαμχ 337 λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε 5 λνζνθνκεία ησλ κεζνδπηηθψλ ΖΠΑ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ φηη κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην επίπεδν ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο, ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ δέζκεπζε ηελ νπνία 

αλαπηχζζνπλ πξνο ην λνζνθνκείν αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ αληηιακβάλνληαη φηη 

απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ (Bartlett, 2001).   

 Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή, έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2 κεγάια 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Σατβάλ, απνθάιπςε φηη ε επίδξαζε ηεο θπθιηθήο αιιαγήο 

ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο φηη ηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζηεξίδνπλ πνιιά ζηελ επξχηεξε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθά (Ho, et. al., 2009).  

 

4.4 Η κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

 Ζ απμεκέλε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθνπλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιήζνο ησλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα, έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θηάλνπλ 
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κέρξη ηελ πηνζέηεζε κηαο γεληθφηεξα ζεηηθήο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. 

Γεκηνπξγήζεθε επνκέλσο ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο εχρξεζηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ ην νπνίν ζα κεηξάεη απηή ηε δέζκεπζε κε ηξφπν ν νπνίνο ζα κπνξεί λα 

εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ελζσκαηψλνληαο 

επηπιένλ φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θάλεθε κέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο κειέηεο φηη επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα 

έγηλε απφ ηνλ Grusky ην 1966 ν νπνίνο θαηαζθεχαζε κηα θιίκαθα κέηξεζεο πνπ 

απνηεινχληαλ απφ 4 δειψζεηο θαη πεξηειάκβαλε ηελ αξραηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

ηαχηηζε κε ηελ επηρείξεζε, ηελ ζηάζε ησλ ππαιιήισλ σο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη ηέινο ηελ γεληθφηεξε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ εηαηξία (Grusky, 1966). 

Αξγφηεξα, νη Hrebiniak θαη Alutto ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη κηα θιίκαθα 4 δειψζεσλ 

επηρείξεζαλ λα κεηξήζνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εληνπίδνληαο ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζα νδεγνχζαλ έλαλ εξγαδφκελν λα εγθαηαιείςεη ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη 

(Hrebiniak, & Alutto, 1972). Οη πξνζπάζεηεο ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα 

σζηφζν ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ην νπνίν λα 

παξνπζηάδεη απνδεθηέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ελ κέζσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

εκπεξηέρεη ε κέηξεζε ηεο δέζκεπζε, νδήγεζαλ ηνπο Mowday, Steers θαη Porter ζηελ 

ζχληαμε ηνπ Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηεινχληαλ απφ 15 πξνηάζεηο θαη γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ηζρχνο θαη 

θαιχηεξεο αμηνπηζηίαο, δηαλεκήζεθε ζπλνιηθά ζε 2563 εξγαδνκέλνπο πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ 9 δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη αζθνχζαλ κηα κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο θαζεθφλησλ. Σα πνιιά ηνπ πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ αληίζηνηρσλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ (πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή, κεγάιε αμηνπηζηία ηεο δνθηκήο test-

retest, απνδεθηά επίπεδα πξνβιεπηηθφηεηαο θαη εχθνιε δηάθξηζε ηνπ λνήκαηνο ησλ 

δειψζεψλ ηνπ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ζπγθαηαιέγνληαλ θαη 382 εξγαδφκελνη ελφο κεγάινπ λνζνθνκείνπ ησλ 
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κεζνδπηηθψλ ΖΠΑ (Steers, 1977), ήηαλ ε νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε γηα ηελ 

έξεπλαο καο ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην (Mowday, Steers, & Porter, 1979). ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη Meyer, Allen θαη Smith νη νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζην 

κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ κε ηνπο ηξεηο ηχπνπο δέζκεπζεο (affective, continuance θαη 

normative), εμέιημαλ έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε (Meyer, & 

Allen, 1991) πεξηειάκβαλε 24 εξσηήζεηο (8 γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 3 ηχπνπο 

δέζκεπζεο) ελψ ζηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ έθδνζε νη εξσηήζεηο ήηαλ ζπλνιηθά 18 (6 γηα 

θάζε ηχπν) (Meyer, Allen, & Smith, 1993). Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ, έδεημαλ πςειφ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

(Cronbach a)  θαη γηα ηνπο 3 ηχπνπο δέζκεπζεο. ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη εκπλεπζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαμχ ησλ εξεπλψλ νη νπνίεο 

δηεμήρζεζαλ κεηά απφ ηε ιήςε επίζεκεο άδεηαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 15 εηψλ, πξνέθπςαλ ζπληειεζηέο a κε ηηκέο .82 γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, .73 γηα ηελ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο θαη .76 γηα ηελ 

θαλνληζηηθή δέζκεπζε απνηειέζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πςειή αμηνπηζηία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Meyer, et. al., 2002). 
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

5. Μεζνδνινγία 

 

5.1 Γείγκα 

 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε απφ 18 Απξηιίνπ έσο 24 Μαΐνπ 2011, 

απνηέιεζαλ 50 λνζειεπηέο/λνζειεχηξηεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ», ελψ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ιήθζεθε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε ελεκεξσηηθή επηζηνιή πνπ επηζπλάπηνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, 

ηνλίδνληαλ ηφζν ε ζπνπδαηφηεηα φζν θαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, κέζσ 

ηεο επηζηνιήο, δηλφηαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ γεγνλφο 

πνπ ππνζηεξίρζεθε αθ’ ελφο κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνζειεπηψλ/λνζειεπηξηψλ απφ 

ηνλ ίδην ηνλ δηεμάγνληα ηελ έξεπλα θαη αθ’ εηέξνπ κε ηε δηαλνκή ιεπθνχ θαη 

αδηαθαλνχο θαθέινπ, ηαπηφρξνλα κε ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηα 80 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ, επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 50, ζεκεηψζεθε 

δειαδή πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (response rate) 60%, ελψ ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 

φιεο νη θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ.    

 

5.2 Δξγαιεία έξεπλαο 

 

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εξγαιείν 

ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηξήζεη ηαπηφρξνλα θαη ηα 3 δηαθνξεηηθά αληηθείκελα πνπ απηή 
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πεξηειάκβαλε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

απνηεινχληαλ απφ 3 κέξε, φπσο παξαθάησ : 

 Σν πξψην κέξνο αθνξνχζε ζηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη γηα 

ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ νη 14 εξσηήζεηο ηνπ ηέηαξηνπ ηκήκαηνο ηνπ Job Diagnostic 

Survey (JDS, Hackman, & Oldham, 1975). Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή απηή, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ (παξ. 2.5), ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα κεηξάεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (affective reactions) ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε 5 ππνθιίκαθεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα (job security), ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ (pay and 

compensation), ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο (social), ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο (supervision) θαη ηέινο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε (growth) 

(Πίλαθαο 1.). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απηή απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ ππνθιηκάθσλ 

κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί επθνιφηεξα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πξνθεηκέλνπ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα λα 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ επθνιφηεξα κεηαμχ ηνπο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηε κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πηνζεηήζεθε ην WLEIS (Wong & 

Law Emotional Intelligence Scale). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ (παξ. 3.6), έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ρψξνο ηεο πγείαο, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

Δληζρπηηθφ ζηνηρείν ζηελ επηινγή ηνπ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη έρεη κεηαθξαζηεί ζηα 

ειιεληθά θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ έδσζε πςειφ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλνρήο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 16 ζπλνιηθά πξνηάζεηο νη νπνίεο κεηξνχλ ηηο 4 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φπσο απηέο αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ (παξ. 3.3 θαη 3.6) (Πίλαθαο 2.). 
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Πίλαθαο 1. : Οη 14 εξσηήζεηο ηνπ ηέηαξηνπ ηκήκαηνο ηνπ JDS θαη νη 5 ππνθιίκαθεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ.  

Δξσηεκαηνιόγην επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο Τπνθιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο 
Πόζο ικανοποιημένοι/ες είζηε από ασηή ηην πηστή ηης εργαζίας ζας; Job security Pay and 

compensation 

Social Supervision Growth 

1 Από ηε κνληκόηεηα πνπ κνπ παξέρεη +     

2 Από ην κηζζό θαη ηηο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλσ  +    

3 Από ηνλ βαζκό πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο πνπ έρσ 
θάλνληαο ηε δνπιεηά κνπ 

    + 

4 Από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθνκαη θαη εξγάδνκαη καδί   +   

5 Από ην βαζκό ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο ίζεο αληηκεηώπηζεο πνπ 
ιακβάλσ από ηνλ/ηελ πξντζηάκελό/πξντζηακέλε κνπ 

   +  

6 Από ηελ αίζζεζε πνπ έρσ όηη επηηειώ έλα αμηόινγν έξγν θάλνληαο 
ηε δνπιεηά κνπ 

    + 

7 Από ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρσ λα γλσξίδσ άιινπο αλζξώπνπο ζην 
πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο 

  +   

8 Από ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ ιακβάλσ από ηνλ/ηελ 
πξντζηάκελό/πξντζηακέλε κνπ 

   +  

9 Από ην βαζκό ζηνλ νπνίν ιακβάλσ ηθαλνπνηεηηθό κηζζό ζρεηηθά κε 
απηά πνπ πξνζθέξσ ζην λνζνθνκείν 

 +    

10 Από ην βαζκό αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ κπνξώ λα 
αζθήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

    + 

11 Από ην πόζν αζθαιήο θαίλεηαη ε ζέζε κνπ ζην κέιινλ ζην 
λνζνθνκείν απηό 

+     

12 Από ηελ επθαηξία λα βνεζάσ άιινπο αλζξώπνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εξγαζίαο κνπ 

  +   

13 Από ην βαζκό ησλ ζύγρξνλσλ πξνθιήζεσλ πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 
εξγαζία κνπ 

    + 

14 Από ηε ζπλνιηθή πνηόηεηα ζηελ επίβιεςε πνπ ιακβάλσ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ 

   +  

ΤΝΟΛΟ 2 2 3 3 4 
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Πίλαθαο 2. : Οη 16 εξσηήζεηο ηνπ WLEIS θαηαλεκεκέλεο ζηηο 4 δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 Δξσηήζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο Γηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο 

15 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιαβαίλσ (έρσ κηα θαιή αίζζεζε) ην γηαηί αηζζάλνκαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζσ (έηζη φπσο αηζζάλνκαη) 
 

 

Self-Emotion Appraisal, SEA 16 Έρσ κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ 

17 Καηαλνψ πέξα σο πέξα ην πσο αηζζάλνκαη 

18 Πάληα γλσξίδσ αλ είκαη ραξνχκελνο/ε ή φρη 

19 Καηαιαβαίλσ πάληα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θίισλ κνπ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο  

 

Others’ Emotion Appraisal, OEA 

20 Δίκαη θαιφο/ή παξαηεξεηήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

21 Δίκαη επαίζζεηνο/ε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ 

22 Καηαλνψ ζε βάζνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ κνπ 

23 Πάληα ζέησ ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη κεηά βάδσ ηα δπλαηά κνπ γηα λα ηνπο πεηχρσ  

 

Use of Emotion, UOE 

24 Πάληα ιέσ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη είκαη έλα ηθαλφ θαη άμην άηνκν 

25 Δίκαη έλα άηνκν πνπ κπνξψ λα δξαζηεξηνπνηψ ηνλ εαπηφ κνπ κφλνο κνπ ρσξίο λα απαηηείηαη 

θάπνηνο άιινο λα κε ππνθηλήζεη γηα λα θέξσ εηο πέξαο θάπνην έξγν 

26 Πάληα παξαθηλψ θαη ελζαξξχλσ ηνλ εαπηφ κνπ γηα λα θαηαθέξεη ην θαιχηεξν 

27 Διέγρσ ην ζπκφ κνπ θαη αληαπεμέξρνκαη ζηηο δπζθνιίεο κε ηε ινγηθή  

Regulation Of Emotion, ROE 28 Δίκαη απφιπηα ηθαλφο/ή λα ειέγμσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 

29 Όηαλ ζπκψλσ, κπνξψ πάληα λα εξεκήζσ γξήγνξα 

30 Διέγρσ απφιπηα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 
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 Σν ηξίην κέξνο αθνξνχζε ζηε κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην Organizational Commitment Questionnaire 

(OCQ) ησλ Mowday, Steers θαη Porter. Χο ην πιένλ δηαδεδνκέλν εξγαιείν κέηξεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηε κέηξεζε ηεο κνλνδηάζηαηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο (Meyer, et. al., 2002), ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 15 ζπλνιηθά 

δειψζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 6 κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν νη νπνίεο 

βαζκνινγνχληαη αληίζηξνθα πξνθεηκέλνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ (παξ. 4.4), 

λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα κεραληθήο ζπκπιήξσζεο (Πίλαθαο 3.). 

 

Πίλαθαο 3. : Οη 15 δειψζεηο ηνπ OQC κε ηηο 6 πξνηάζεηο αληίζηξνθεο βαζκνιφγεζεο. 

 Γειώζεηο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο Αληίζηξνθε 

βαζκνιόγεζε 

31 Είκαη πξόζπκνο/ε λα θαηαβάιισ αθόκα κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα από 
απηή πνπ θαλνληθά απαηηείηαη, γηα λα βνεζήζσ ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 
ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

32 Πεξηγξάθσ ην λνζνθνκείν ζηνπο/ζηηο θίινπο/θίιεο κνπ σο ζπνπδαίν 
λνζνθνκείν λα δνπιεύεηο ζε απηό 

 

33 Αηζζάλνκαη ειάρηζηε αθνζίσζε γηα ην λνζνθνκείν απηό + 

34 Θα δερόκνπλ λα θάλσ ζρεδόλ θάζε είδνπο εξγαζία πνπ ζα κνπ 
αλέζεηαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη γηα ην λνζνθνκείν 
απηό 

 

35 Θεσξώ όηη νη αμίεο ζηηο νπνίεο πηζηεύσ είλαη αξθεηά όκνηεο κε απηέο ηνπ 
λνζνθνκείνπ   

 

36 Είκαη πεξήθαλνο/ε λα ιέσ ζηνπο άιινπο όηη είκαη εξγαδόκελνο ζην 
λνζνθνκείν απηό 

 

37 Θα κπνξνύζα εμίζνπ λα εξγάδνκαη γηα έλα δηαθνξεηηθό λνζνθνκείν 
αξθεί λα έθαλα παξόκνηα δνπιεηά 

+ 

38 Απηό ην λνζνθνκείν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ θαιύηεξν εαπηό κνπ ζηνλ 
ηξόπν πνπ εξγάδνκαη 

 

39 Πνιύ ιίγα πξάγκαηα ζα κε έθαλαλ θάησ από ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο λα 
εγθαηαιείςσ ην λνζνθνκείν απηό 

+ 

40 Είκαη ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ επέιεμα ην λνζνθνκείν απηό έλαληη άιισλ 
πνπ είρα ππόςε κνπ όηαλ πξνζειήθζελ 

 

41 Δελ ππάξρεη θάηη ην νπνίν ζα θεξδίζσ παξακέλνληαο επ’ αόξηζην ζην 
λνζνθνκείν απηό 

+ 

42 πρλά, ην βξίζθσ δύζθνιν λα ζπκθσλήζσ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ 
λνζνθνκείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηνπ 

 

+ 

43 Ελδηαθέξνκαη πξαγκαηηθά γηα ην κέιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ απηνύ   

44 Γηα κέλα ην λνζνθνκείν απηό είλαη ην θαιύηεξν κεηαμύ όισλ ησλ 
πηζαλώλ λνζνθνκείσλ ζηα νπνία ζα κπνξνύζα λα εξγαζηώ 

 

45 Η απόθαζή κνπ λα εξγαζηώ ζην λνζνθνκείν απηό ήηαλ απόιπηα 
ιαλζαζκέλε 

+ 
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 Ζ απάληεζε ζηηο 45 ζπλνιηθά εξσηήζεηο/δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζπληάρζεθε, γηλφηαλ κε ηε ρξήζε κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert κε επηινγέο πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ ην «Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε» έσο «Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε» γηα ην 

ΜΔΡΟ Α΄ πνπ αθνξνχζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη κε επηινγέο απφ ην 

«πκθσλψ απφιπηα» κέρξη ην «Γηαθσλψ απφιπηα» γηα ην ΜΔΡΟ Β΄ θαη ΜΔΡΟ Γ΄ 

πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

αληίζηνηρα. 

 Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

δεηήζεθε κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε ζπγθαηάζεζε ησλ  Hackman, 

J.R., θαη Oldham, G.R., νη νπνίνη κε απαληεηηθά ηνπο κελχκαηα ελέθξηλαλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο.  

Αληίζηνηρε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε ηφζν γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα ην νπνίν δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε άδεηα ρξήζεο 

ηνπ απφ ηνλ Wong, C.S., φζν θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

γηα ην νπνίν δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε άδεηα ρξήζεο ηνπ απφ ηνλ Mowday, R.T. 

 Σέινο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζχλδεζε ησλ 3 αληηθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε 

ηα δεκνγξαθηθά  ζηνηρεία θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην 

εξσηεκαηνιφγην πξνζηέζεθαλ θαη 6 επηπιένλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην θχιν, 

ζηελ ειηθία, ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζηελ θαηνρή άιισλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ζην ρξφλν 

πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαζψο θαη ζην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.     

 Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο απηφ δηαλεκήζεθε ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ.  
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5.3 Μεηάθξαζε θαη πξνέιεγρνο 

 

Γηα ηε κεηάθξαζε θαη ηνλ πξνέιεγρν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνινπζήζεθε ε 

δηαδηθαζία φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Guillemin, et. al., (1993).  

Έηζη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο (cross-cultural 

adaptation) θαη γηα ηε κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά (forward translation) 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, 

επηπιένλ απηήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ δηεμάγνληα ηελ έξεπλα, δεηήζεθε ε 

ζπλδξνκή δίγισζζνπ αηφκνπ πξνεξρφκελν απφ επαγγεικαηηθφ ρψξν αλεμάξηεην απφ 

απηφλ ηεο έξεπλαο, κε δεδνκέλν φηη ηα δπν παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγηα, ζηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε 

ηπρφλ ιαζψλ ή απνθιηλνπζψλ κεηαθξάζεσλ ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηάθξαζε απφ 

ηα ειιεληθά ζηα  αγγιηθά (backward translation) ε νπνία δηεμήρζε ζηε ζπλέρεηα, έρεη 

απνδεηρζεί φηη ζπλδξάκεη επηπιένλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηειηθήο κνξθήο 

πνπ ιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην (Guillemin, et. al., 1993). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, δελ πξνέθπςαλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν κεηαθξάζεσλ θαη 

κεηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηελ έξεπλα, 

ππήξμε νκνθσλία απφ ηελ νπνία θαη πξνέθπςε ε ηειηθή κνξθή ηνπο. 

 ε φηη αθνξά ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

επηιέρζεθε ε κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά έθδνζή ηνπ φπσο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ εξγαζία ησλ Καθέηζηνπ θαη Εακπεηάθε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Kafetsios, & Zampetakis, 2008). 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαθξάζεσλ, αθνινχζεζε ν πξνέιεγρνο (pre-

testing) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ν νπνίνο είρε σο ζηφρν ηελ απνθπγή ηπρφλ 

παξεξκελεχζεσλ ζην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεψλ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηεξίρζεθε ζηε ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο ηερληθήο (probe-technique) ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Guillemin, et. al., (1993), πεξηιακβάλεη ηε δηαλνκή ελφο κηθξνχ 

αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ ζην ππφ εμέηαζε δείγκα, πξηλ ηελ ηειηθή δηαλνκή ηνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηπρφλ 

δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ/δειψζεσλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά 8 εξσηεκαηνιφγηα γηα ηα νπνία 

δεηήζεθε απφ ηνπο λνζειεπηέο πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία, λα ηα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο ην πεξηερφκελφ ηνπο παξνπζηάδεη 

αζάθεηεο. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ δελ αλαθέξζεθαλ ζεκεία 

πνπ έρξεδαλ αιιαγήο ή επεμεξγαζίαο θαη ε έξεπλα ζπλερίζηεθε κε ηε δηαλνκή ηνπ 

φγθνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην ζχλνιν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ.   

 

 5.4  ηαηηζηηθή κέζνδνο 

   

 Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, version 19 for Windows). 

 Οη δπν βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ θάζε ςπρνκεηξηθή 

θιίκαθα δειαδή ε εγθπξφηεηα (validity) θαη ε αμηνπηζηία (reliability), δηαζθαιίζηεθαλ 

φπσο παξαθάησ : 
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 α. Δγθπξόηεηα 

 

 ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην θαηά πφζν κηα θιίκαθα 

κεηξάεη απηφ πνπ επηθαιείηαη φηη κεηξάεη, ε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλα δεκνθηιψλ 

εξγαιείσλ ηα νπνία θαη’ επαλάιεςε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο αλά 

ηνλ θφζκν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, δηαζθαιίδεη ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 

 β. Αμηνπηζηία 

 

  ε φηη αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ.  

 Ζ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίζηεθε κε ηελ θαηάξηηζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απνηεινχζε ηε ζχλζεζε ηξηψλ πνιχ δεκνθηιψλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δηαζέηνπλ πςεινχο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο. Ζ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη ε κε θαηεπζπλφκελε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απηά πεξηείραλ 

θαη εξσηήζεηο αληίζηξνθεο δηαηχπσζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο κεραληθήο ζπκπιήξσζήο 

ηνπο,  επηηξέπνπλ ηελ επξχηεξε ζεψξεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 ε φηη αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο εξσηήζεσλ ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα απμάλεη ηελ αθξίβεηα ηεο 

κέηξεζεο. Χο δείθηεο αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο Cronbach’s alpha (a) γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη φηη ην φξην πξνθεηκέλνπ κηα 

θιίκαθα λα ραξαθηεξηζηεί σο αμηφπηζηε είλαη έλαο ζπληειεζηήο a>0,7 (Cronbach, 

1951, Nunnaly, 1994). Ο ηειεπηαίνο φκσο ππνζηεξίδεη φηη έλαο ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach’s alpha κεηαμχ 0,5 θαη 0,6 είλαη αξθεηφο ζηα αξρηθά 
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ζηάδηα κηαο κειέηεο ελψ φηαλ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, ην 

ειάρηζην είλαη έλαο a=0,90 κε πην επηζπκεηή ηελ ηηκή a=0,95 (Churchill, 1979).  

Δπηπιένλ, θαη ζε φηη αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ εχξνπο ησλ απαληήζεσλ ηεο 

θιίκαθαο Likert πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε έλαλ θαιφ 

ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο, επηιέρζεθε ε 5βάζκε θιίκαθα, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Miller 

«ην αλζξψπηλν κπαιφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη έλα εχξνο 7 απαληήζεσλ κε κηα 

απφθιηζε ±2» ελψ είλαη πνιινί νη εξεπλεηέο πνπ αλαθέξνπλ επίηεπμε πςειφηεξσλ 

ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο γηα ηηο 5βαζκεο θιίκαθεο (Ραθηφπνπινο, & Θενδνζνπνχινπ, 

2002). 

 Γηα λα κπνξέζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

παξακεηξηθή αλάιπζε θαη κε δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεψλ καο 

(εξσηεκαηνιφγηα) ήηαλ θάησ ηνπ 100, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο 

(normality) ησλ δεδνκέλσλ.  

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο (εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, νξγαλσζηαθή δέζκεπζε) κε κηα πνηνηηθή 

κεηαβιεηή (θχιν), ε νπνία ζα έπξεπε λα ρσξηζζεί ζε 2 θαηεγνξίεο (Άλδξαο – 

Γπλαίθα), ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ Independent-Samples T test 

κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ην δείγκα καο 

λα παξνπζηάδεη θαλνληθφηεηα. Οη 2 ππνζέζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

1) Ζ Μεδεληθή Τπφζεζε : Ζ0 : κ1 = κ2 

Οη αξηζκεηηθνί κέζνη ησλ 2 νκάδσλ είλαη ίζνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

πνηνηηθή κεηαβιεηή δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή. 

2) Ζ Τπφζεζε 1 : Ζ1 : κ1 ≠ κ2 

Οη αξηζκεηηθνί κέζνη ησλ 2 νκάδσλ δελ είλαη ίζνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε πνηνηηθή κεηαβιεηή έρεη ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή. 
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Σέινο, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο κεηαμχ ηνπο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή Pearson. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζπληειεζηήο επηιέρζεθε γηαηί δίλεη θαιά απνηειέζκαηα ζε κηθξά δείγκαηα ελψ γηα λα 

κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί είλαη απαξαίηεηε ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ο 

ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο κέζα ζην δηάζηεκα [-1, 1] θαη ηζρχεη : 

1) r = -1 , ηέιεηα αξλεηηθή ζρέζε 

2) r = 1 , ηέιεηα ζεηηθή ζρέζε 

3) r = 0 , δελ ππάξρεη θακία ζρέζε 
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6. Απνηειέζκαηα 

 

6.1 Γεκνγξαθηθό πξνθίι ηνπ δείγκαηνο 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε απιή ζηαηηζηηθή αλάιπζε απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ Πίλαθα 4.  

 

Πίλαθαο 4. : Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Μεηαβιεηέο Αξηζκφο απαληήζεσλ Πνζνζηφ % 

Φύιν 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

6 

44 

12 

88 

Ηιηθία 

≤ 25 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 

0 

8 

22 

17 

3 

0 

16 

44 

34 

6 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

ρνιή 2εηνχο θνίηεζεο 

ΣΔΗ 

ΑΔΗ 

Άιιν 

11 

33 

2 

4 

22 

66 

4 

8 

Άιινη ηίηινη ζπνπδώλ 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

Δηδηθφηεηα 

Άιιν 

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

1 

0 

15 

8 

26 

2 

0 

30 

16 

52 

Πξνϋπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν 

≤ 5 

6-10 

11-15 

16-20 

≥ 21 

12 

6 

4 

13 

15 

24 

12 

8 

26 

30 

Πξνϋπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα 

≤ 5 

6-10 

11-15 

16-20 

≥ 21 

25 

12 

6 

6 

1 

50 

24 

12 

12 

2 
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6.2 Αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

 

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή a γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο ππνθιίκαθέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5. : Οη ζπληειεζηέο a γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηηο δηάθνξεο ππνθιίκαθέο ηνπο. 

Αληηθείκελα ηεο έξεπλαο a Cronbach 

Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε 0,779 

Δξγαζηαθή αζθάιεηα 

Ακνηβέο θαη πξφζζεηεο παξνρέο 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

ρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο 

Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε 

0,639 

0,849 

0,702 

0,701 

0,502 

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 0,927 

Απηνεθηίκεζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Αμηνιφγεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

Απηνξχζκηζε 

Υξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

0,906 

0,866 

0,803 

0,934 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 0,851 

 

 

ε φηη αθνξά ηψξα ζηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο, ηα απνηειέζκαηα θαη 

γηα ηα 3  αληηθείκελα ηεο  έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηα  Γηαγξάκκαηα 1-3  απφ ηα νπνία  

 

                       

Γηαγξάκκαηα 1-3. : Ζ θαλνληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο,    

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

 

Γηάγξακκα 1 Γηάγξακκα 2 Γηάγξακκα 3 
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πξνθχπηεη φηη θαη γηα ηηο 3 κεηαβιεηέο ηεο εξγαζίαο ηζρχεη ε θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

άξα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξακεηξηθή αλάιπζε, ελψ ζηνλ Πίλαθα 6 

παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή φισλ ησλ εξσηήζεσλ/δειψζεσλ ηεο έξεπλαο αλά 

αληηθείκελν. 

Πίλαθαο 6. : Ζ κέζε ηηκή φισλ ησλ εξσηήζεσλ/δειψζεσλ ηεο έξεπλαο αλά αληηθείκελν 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

Δξψηεζε Μ.Ο Δξψηεζε Μ.Ο Δξψηεζε Μ.Ο 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

Q12 

Q13 

Q14 

4,00 

2,22 

2,92 

3,70 

3,40 

3,70 

3,72 

3,54 

1,96 

3,06 

3,74 

3,88 

3,00 

3,18 

Q15 

Q16 

Q17 

Q18 

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

Q25 

Q26 

Q27 

Q28 

Q29 

Q30 

4,10 

4,00 

4,18 

4,28 

4,10 

4,00 

3,98 

3,82 

3,84 

3,96 

4,30 

4,10 

3,92 

3,64 

3,76 

3,60 

Q31 

Q32 

Q33 

Q34 

Q35 

Q36 

Q37 

Q38 

Q39 

Q40 

Q41 

Q42 

Q43 

Q44 

Q45 

3,78 

3,02 

3,42 

2,78 

2,92 

3,16 

2,50 

3,24 

3,48 

3,48 

2,90 

2,38 

3,82 

3,32 

3,72 

 

 

6.3 Αλάιπζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

 Ζ ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS θαη 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 1 ν κέζνο φξνο ηεο βξέζεθε λα έρεη ηηκή 3,23 ελψ ε 

ηππηθή ηεο απφθιηζε έιαβε ηηκή 0,49. Απφ ηνλ Πίλαθα 7 θαη ην Γηάγξακκα 4 πνπ 

αθνινπζνχλ, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ην νπνίν 

δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ (κέζνο φξν ηθαλνπνίεζεο ≥ ηνπ 3) βξέζεθε 

λα έρεη ηηκή 74%. 
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Πίλαθαο 7. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη πνζνζηφ % ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα πνπ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο (κέζνο φξνο 

ηθαλνπνίεζεο ≥ 3). 

    

  

 

Γηάγξακκα 4. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πνζνζηφ % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πνπ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

(κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο ≥ ηνπ 3). 

MeanJS 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,86 1 2,0 2,0 2,0 

2,07 1 2,0 2,0 4,0 

2,57 2 4,0 4,0 8,0 

2,64 1 2,0 2,0 10,0 

2,71 1 2,0 2,0 12,0 

2,79 3 6,0 6,0 18,0 

2,86 3 6,0 6,0 24,0 

2,93 1 2,0 2,0 26,0 

3,00 4 8,0 8,0 34,0 

3,07 2 4,0 4,0 38,0 

3,14 3 6,0 6,0 44,0 

3,21 3 6,0 6,0 50,0 

3,29 4 8,0 8,0 58,0 

3,36 1 2,0 2,0 60,0 

3,43 5 10,0 10,0 70,0 

3,50 3 6,0 6,0 76,0 

3,57 4 8,0 8,0 84,0 

3,79 3 6,0 6,0 90,0 

3,86 2 4,0 4,0 94,0 

3,93 1 2,0 2,0 96,0 

4,00 1 2,0 2,0 98,0 

4,57 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

74%

% 

74%

% 
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 Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (παξ. 5.1), ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο 5 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

κέηξεζε ησλ νπνίσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη ζην 

Γηάγξακκα 5 πνπ αθνινπζνχλ. 

 

                       Πίλαθαο 8. : Οη 5 δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 

Οι 5 διαζηάζεις ηης εργαζιακής ικανοποίηζης 

 N Mean Std. Deviation 

JobSecurity 50 3,47 0,68 

Pay 50 2,09 1,03 

Social 50 3,77 0,73 

Supervision 50 3,37 0,75 

Growth 50 3,17 0,63 

Valid N (listwise) 50   

 

 

                  Γηάγξακκα 5. : Οη 5 δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Ν=50). 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8 θαη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 5, 

ρακειφηεξε ηηκή βξέζεθε λα έρεη ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επίπεδν ησλ 

ακνηβψλ θαη ησλ παξνρψλ (2,09), ελψ ηελ πςειφηεξε ηηκή (3,77) εκθάληζε ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

3,47 

2,09 

3,77 

3,37 
3,17 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Job Security Pay Social Supervision Growth 

Ιθ
α

λ
ν

π
ν

ίε
ζ

ε
 

Οη 5 δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 
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εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  Οη 

ηηκέο πνπ κεηξήζεθαλ γηα ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο βξέζεθαλ επίζεο αξθεηά πςειέο κε 

ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα λα παξνπζηάδεη κέζν φξν 3,47 θαη ηελ πνηφηεηα απφ ηελ 

επίβιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ 

παξέρεη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή, λα αθνινπζνχλ κε κέζνπο φξνπο 

3,37 θαη 3,17 αληίζηνηρα. 

 

6.4 Αλάιπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS θαη 

φπσο πξνθχπηεη  απφ ην Γηάγξακκα 2, ν κέζνο φξνο ηεο βξέζεθε λα έρεη ηηκή 3,98 ελψ 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,60. Απφ ην Γηάγξακκα 6 θαη ηνλ Πίλαθα 9 πνπ αθνινπζνχλ, 

πξνθχπηεη   φηη  ην  πνζνζηφ ησλ  ζπκκεηερφλησλ   ζηελ  έξεπλα  ην  νπνίν  παξνπζίαζε  

 

 

Γηάγξακκα 6. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη πνζνζηφ % 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πνπ εκθάληζαλ απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(κέζνο φξνο  ≥ ηνπ 3). 

92%

% 
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απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ 

(κέζνο φξνο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ≥ ηνπ 3) βξέζεθε λα έρεη ηηκή 92%. 

 

Πίλαθαο 9. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη πνζνζηφ % ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα πνπ εκθάληζαλ απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο (κέζνο φξνο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ≥ 3).  

 

                                                         

 

   

 

MeanEI 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,19 1 2,0 2,0 2,0 

2,63 1 2,0 2,0 4,0 

2,69 1 2,0 2,0 6,0 

2,81 1 2,0 2,0 8,0 

3,00 1 2,0 2,0 10,0 

3,31 1 2,0 2,0 12,0 

3,56 1 2,0 2,0 14,0 

3,63 3 6,0 6,0 20,0 

3,69 3 6,0 6,0 26,0 

3,75 5 10,0 10,0 36,0 

3,81 3 6,0 6,0 42,0 

3,94 3 6,0 6,0 48,0 

4,00 3 6,0 6,0 54,0 

4,06 1 2,0 2,0 56,0 

4,19 7 14,0 14,0 70,0 

4,25 2 4,0 4,0 74,0 

4,31 1 2,0 2,0 76,0 

4,38 1 2,0 2,0 78,0 

4,44 2 4,0 4,0 82,0 

4,56 1 2,0 2,0 84,0 

4,63 1 2,0 2,0 86,0 

4,69 1 2,0 2,0 88,0 

4,75 2 4,0 4,0 92,0 

4,81 1 2,0 2,0 94,0 

4,88 1 2,0 2,0 96,0 

5,00 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

92%

% 
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 ηε ζπλέρεηα κεηξήζεθαλ μερσξηζηά νη 4 δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαη ηα απνηειέζκαηα α) γηα ηε κέηξεζε ηεο  πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο (Self-Emotion Appraisal, SEA), β) γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ (Others’ Emotion Appraisal, OEA), γ) γηα ηε κέηξεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Use of Emotion, UOE) θαη δ) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Regulation Of Emotion, ROE), παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 10-14 

θαη ζηα δηαγξάκκαηα  7-11 πνπ αθνινπζνχλ.  

 

                  Πίλαθαο 10. : Οη 4 δηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. 

Οι 4 διαζηάζεις ηης σναιζθημαηικής Νοημοζύνης 

 MeanSEA MeanOEA MeanUOE MeanROE 

N Valid 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,14 3,98 4,05 3,73 

Std. Deviation 0,73 0,71 0,67 0,89 

 

 

                  Γηάγξακκα 7. : Οη 4 δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 
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Γηαγξάκκαηα 8-11. : Καηαλνκή ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

σο πνζνζηφ % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη κέζνη φξνη θαη ησλ 4 δηαζηάζεσλ 

έρνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ ηηκή 3,72 γηα ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ ηηκή 4,14 πνπ αθνξά ζηελ εθηίκεζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (κέζνο φξνο < 3) δήισζε φηη έρεη ην 6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ ην  4%, ελψ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ην 

14%. 

Γηάγξακκα 8 

Γηάγξακκα 10 Γηάγξακκα 11 

Γηάγξακκα 9 

6% 

14% 

 4% 

 4% 



79 
 

Πίλαθεο 11-14 : Καηαλνκή ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο 

πνζνζηφ % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.       

                   

 

 

 

 

 

 

 

MeanSEA 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,75 1 2,0 2,0 2,0 

2,25 1 2,0 2,0 4,0 

2,75 1 2,0 2,0 6,0 

3,00 2 4,0 4,0 10,0 

3,25 1 2,0 2,0 12,0 

3,50 3 6,0 6,0 18,0 

3,75 1 2,0 2,0 20,0 

4,00 17 34,0 34,0 54,0 

4,25 4 8,0 8,0 62,0 

4,50 4 8,0 8,0 70,0 

4,75 5 10,0 10,0 80,0 

5,00 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

MeanOEA 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,50 1 2,0 2,0 2,0 

2,50 1 2,0 2,0 4,0 

3,00 1 2,0 2,0 6,0 

3,25 6 12,0 12,0 18,0 

3,50 7 14,0 14,0 32,0 

3,75 2 4,0 4,0 36,0 

4,00 14 28,0 28,0 64,0 

4,25 3 6,0 6,0 70,0 

4,50 5 10,0 10,0 80,0 

4,75 4 8,0 8,0 88,0 

5,00 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

MeanROE 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 2 4,0 4,0 4,0 

2,25 3 6,0 6,0 10,0 

2,50 1 2,0 2,0 12,0 

2,75 1 2,0 2,0 14,0 

3,00 8 16,0 16,0 30,0 

3,25 5 10,0 10,0 40,0 

3,50 2 4,0 4,0 44,0 

3,75 3 6,0 6,0 50,0 

4,00 9 18,0 18,0 68,0 

4,25 3 6,0 6,0 74,0 

4,50 2 4,0 4,0 78,0 

4,75 4 8,0 8,0 86,0 

5,00 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

MeanUOE 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,75 1 2,0 2,0 2,0 

2,25 1 2,0 2,0 4,0 

3,00 2 4,0 4,0 8,0 

3,25 1 2,0 2,0 10,0 

3,50 4 8,0 8,0 18,0 

3,75 8 16,0 16,0 34,0 

4,00 12 24,0 24,0 58,0 

4,25 6 12,0 12,0 70,0 

4,50 4 8,0 8,0 78,0 

4,75 5 10,0 10,0 88,0 

5,00 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Πίλαθαο 11 

Πίλαθαο 14 

Πίλαθαο 13 

Πίλαθαο 12 
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6.5 Αλάιπζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 3, ν κέζνο φξνο ηεο βξέζεθε λα έρεη ηηκή 3,19 ελψ ε 

ηππηθή ηεο απφθιηζε έιαβε ηηκή 0,52. Απφ ην Γηάγξακκα 12 θαη ηνλ Πίλαθα 15 πνπ 

αθνινπζνχλ, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ην νπνίν 

εκθάληζε πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (κέζνο φξνο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ≥ ηνπ 

3) βξέζεθε λα έρεη ηηκή 74%. 

 

 

Γηάγξακκα 12. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη πνζνζηφ % 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πνπ εκθάληζαλ πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (κέζνο 

φξνο  ≥ ηνπ 3). 

 

 

 

 

74%

% 
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Πίλαθαο 15. : Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη πνζνζηφ % ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα πνπ εκθάληζαλ πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (κέζνο φξνο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ≥ 3). 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MeanOC 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,93 1 2,0 2,0 2,0 

2,07 1 2,0 2,0 4,0 

2,33 1 2,0 2,0 6,0 

2,47 1 2,0 2,0 8,0 

2,60 1 2,0 2,0 10,0 

2,67 4 8,0 8,0 18,0 

2,73 2 4,0 4,0 22,0 

2,87 1 2,0 2,0 24,0 

2,93 1 2,0 2,0 26,0 

3,00 3 6,0 6,0 32,0 

3,07 5 10,0 10,0 42,0 

3,13 2 4,0 4,0 46,0 

3,20 2 4,0 4,0 50,0 

3,27 6 12,0 12,0 62,0 

3,33 6 12,0 12,0 74,0 

3,47 1 2,0 2,0 76,0 

3,53 2 4,0 4,0 80,0 

3,60 1 2,0 2,0 82,0 

3,67 1 2,0 2,0 84,0 

3,73 2 4,0 4,0 88,0 

3,80 1 2,0 2,0 90,0 

3,87 1 2,0 2,0 92,0 

3,93 1 2,0 2,0 94,0 

4,00 1 2,0 2,0 96,0 

4,33 1 2,0 2,0 98,0 

4,60 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

74%

% 
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6.6 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

ε φηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λνζειεπηψλ, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

 α) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη θύιν ησλ λνζειεπηώλ 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ θχινπ ησλ λνζειεπηψλ θαη 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ην Independent-Samples 

T test. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 16 θαη 17. 

 

Πίλαθαο 16. : Ο κέζνο φξνο ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο θαη ηηο λνζειεχηξηεο. 

Εργαζιακή ικανοποίηζη 

 ΦΤΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanJS ΓΤΝΑΙΚΑ 44 3,24 ,51286 ,07732 

ΑΝΔΡΑ 6 3,15 ,22740 ,09283 

 

Πίλαθαο 17. : πζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ. 

 

Εργαζιακή ικανοποίηζη 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

MeanJS Equal variances assumed 2,676 ,108 ,402 48 ,689 ,08591 

Equal variances not assumed   ,711 13,582 ,489 ,08591 

 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 17 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ (Sig. = 0,108 ≥ 0,05 θαη άξα 
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ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε κε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνζνηηθή). Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 16, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηξηψλ (3,24) είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ λνζειεπηψλ (3,15) 

ρσξίο απηή ε δηαθνξά λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή. 

 

 β) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ειηθία ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή 

Pearson. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 18. 

 

Πίλαθαο 18. : πζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ. 

 

Correlations 

 MeanJS ΗΛΙΚΙΑ 

MeanJS Pearson Correlation 1 -,100 

Sig. (2-tailed)  ,488 

N 50 50 

ΗΛΙΚΙΑ Pearson Correlation -,100 1 

Sig. (2-tailed) ,488  

N 50 50 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Pearson βξέζεθε λα έρεη ηηκή  

r = -0,100 γηα ηε ζρέζε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο γεγνλφο πνπ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ θαη ηεο ειηθίαο ηνπο.  
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 γ) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνϋπεξεζία ησλ 

λνζειεπηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

πξνυπεξεζίαο ησλ λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν αιιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ, ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή Pearson έδσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 19. Απφ ηε κειέηε ηνπ 

Πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Pearson γηα ηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν βξέζεθε λα έρεη ηηκή     

r = 0,006 ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή γηα ηελ πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ βξέζεθε λα έρεη ηηκή r = 0,220 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ.  

 

Πίλαθαο 19. : ρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πξνυπεξεζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ. 

 

Correlations 

 MeanJS ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ 

MeanJS Pearson Correlation 1 ,006 ,220 

Sig. (2-tailed)  ,966 ,124 

N 50 50 50 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Pearson Correlation ,006 1 ,463
**
 

Sig. (2-tailed) ,966  ,001 

N 50 50 50 

ΣΜΗΜΑ Pearson Correlation ,220 ,463
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,124 ,001  

N 50 50 50 

 

 

 δ) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ λνζειεπηώλ 

 

 Με ηε βνήζεηα θαη πάιη ηνπ ζπληειεζηή Pearson, ν έιεγρνο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηερφκελσλ ηίηισλ 
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απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ (Πίλαθαο 20) έδσζε ηηκέο r = -0,164 θαη r = -0,035 

αληίζηνηρα,  απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη αλ θαη πξνθχπηεη ειαθξψο αξλεηηθή ζπζρέηηζε, 

εληνχηνηο δελ δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. 

 

Πίλαθαο 20. : ρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηερφκελσλ ηίηισλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ. 

Correlations 

 MeanJS ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙΣΛΟΙ 

MeanJS Pearson Correlation 1 -,164 -,035 

Sig. (2-tailed)  ,256 ,809 

N 50 50 50 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Pearson Correlation -,164 1 -,235 

Sig. (2-tailed) ,256  ,100 

N 50 50 50 

ΣΙΣΛΟΙ Pearson Correlation -,035 -,235 1 

Sig. (2-tailed) ,809 ,100  

N 50 50 50 

 

 

 Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 2 κεγαιχηεξσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν, δειαδή ησλ 

λνζειεπηψλ 2εηνχο θνίηεζεο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα 

ΣΔΗ, δηαθέξεη ειάρηζηα (Πίλαθαο 21). 

 

Πίλαθαο 21. : Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ 2εηνχο θνίηεζεο θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ΣΔΗ. 

 

Εργαζιακή ικανοποίηζη 

 N Mean Std. Deviation 

Δηεηνύο 11 3,27 0,38 

ΣΕΙ 33 3,26 0,51 

Valid N (listwise) 11   
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 ε) Οη 5 δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ησλ λνζειεπηώλ 

 

 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 5 δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηεο ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 13-17 πνπ 

αθνινπζνχλ. ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα (Γηάγξακκα 13), πξνθχπηεη φηη νη 

εξγαδφκελνη κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 56 εηψλ είλαη θαη νη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δηάζηαζε απηή ηεο εξγαζίαο, ελψ κφιηο έλα πνζνζηφ 5% ησλ 

λνζειεπηψλ κε ειηθία κεηαμχ 46 θαη 55 δήισζε κε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα (κέζνο φξνο < 3). Σα απνηειέζκαηα φκσο γηα ηηο άιιεο δπν ειηθηαθέο νκάδεο 

δείρλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (44%) ησλ λνζειεπηψλ κε ειηθία κεηαμχ 36 – 45 

θαη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (22%) απηψλ κε ειηθία κεηαμχ 26 – 35 δήισζαλ κε 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη ε εξγαζία ηνπο (κέζνο φξνο < 3).  

 

 

Γηάγξακκα 13. :  Ηθαλνπνίεζε απφ ηε εξγαζηαθή αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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 Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ πιεξσκψλ αιιά θαη άιισλ παξνρψλ πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν (Γηάγξακκα 14) θαη πάιη 

ηα πνζνζηά ησλ δπν κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά νκάδσλ,  βξέζεθαλ κεγαιχηεξα  ζε ζρέζε 

κε απηά ησλ  δπν άιισλ κηθξφηεξσλ. Έηζη, νη  λνζειεπηέο κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 

56 εηψλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο απνδνρέο ηνπο ζε πνζνζηφ 34%, απηνί κε ειηθία 

κεηαμχ 46 – 55 ζε πνζνζηφ 20%, ελψ ζηηο άιιεο δπν κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο νη 

λνζειεπηέο βξέζεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη κφλν ζε πνζνζηά 4% θαη 12% αληίζηνηρα.  

 

 

Γηάγξακκα 14 :  Ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ άιισλ παξνρψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 ε φηη αθνξά ζην επηπέδνπ ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ, θνηλνχ αιιά θαη ησλ άιισλ νκάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (Γηάγξακκα 15), 

δπζαξεζηεκέλν βξέζεθε ην 34% ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδαο θαη ην 18% ηεο 

ακέζσο επφκελεο, ελψ γηα ηηο δπν κηθξφηεξεο νκάδεο ηα πνζνζηά ήηαλ 4%  θαη 12% 

αληίζηνηρα.   

 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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Γηάγξακκα 15. :  Ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 

 Αλαθνξηθά   ηψξα   κε  ην  επίπεδν  επίβιεςεο  θαη  ζρέζεσλ  κε   ηνπο   

πξντζηακέλνπο (Γηάγξακκα 16), δπζαξεζηεκέλν παξνπζηάζηεθε ην 33% θαη 24% ησλ 

δπν κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά  νκάδσλ ελψ νη  αληίζηνηρεο  ηηκέο γηα  ηηο δπν  κηθξφηεξεο  

ήηαλ 35% θαη 39% αληίζηνηρα. 

 

 

Γηάγξακκα 16 :  Ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν ηεο επίβιεςεο ησλ πξντζηακέλσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

26-35 
36-45 

46-55 

≥ 56 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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 Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 

(Γηάγξακκα 17), πεξηζζφηεξν   δπζαξεζηεκέλε   θαη   κάιηζηα  ζε  κεγάιν πνζνζηφ 

(51%)    απάληεζε ε  ειηθηαθή  νκάδα 26 - 35 κε  ηηο  άιιεο  ηξεηο  νκάδεο λα απαληνχλ 

δπζαξεζηεκέλεο ζε πνζνζηά 34%, 30% θαη 27% αληίζηνηρα απφ ηελ κεγαιχηεξε πξνο 

ηε κηθξφηεξε. 

 

 

Γηάγξακκα 17 :  Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε πνπ 

παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 

 ζη) Οη επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα 

ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Ζ ζρέζε κεηαμχ επθαηξηψλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 18, ελψ ζην Γηάγξακκα 19 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

λνζειεπηψλ. Απφ ηε κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ πξνθχπηεη φηη νη λνζειεπηέο 2εηνχο 

θνίηεζεο δειψλνπλ  ηθαλνπνηεκέλνη  απφ  ηηο επθαηξίεο  γηα  πξνζσπηθή  βειηίσζε  πνπ  

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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Γηάγξακκα 18 : ρέζε κεηαμχ επθαηξηψλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 19 : ρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

λνζειεπηψλ. 

ρνιή 2εηνύο θνίηεζεο 

ΣΔΙ  

ΑΔΙ 

Άιιν 

ρνιή 2εηνύο θνίηεζεο 

ΣΔΙ  

ΑΔΙ 

Άιιν 
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ηνπο παξέρεη ην λνζνθνκείν ζε πνζνζηφ 82% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 

λνζειεπηέο ησλ ΣΔΗ είλαη 60%. ε φηη αθνξά ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα νη λνζειεπηέο  

2εηνχο θνίηεζεο απαληνχλ ζε πνζνζηφ 73% φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηνπο λνζειεπηέο ησλ ΣΔΗ κεηξήζεθε 52%. 

 

6.7 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

ε φηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ επηδεηθλχνπλ νη λνζειεπηέο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ : 

 

  α) πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη θύιν ησλ λνζειεπηώλ 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ θχινπ ησλ λνζειεπηψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ επηδεηθλχνπλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ην 

Independent-Samples T test, φπσο αθξηβψο έγηλε ζηελ παξ. 6.6. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 22 θαη 23. 

 

Πίλαθαο 22 : Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα ηνπο λνζειεπηέο θαη 

ηηο λνζειεχηξηεο. 

 

σναιζθημαηική νοημοζύνη 

 ΦΤΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanEI ΓΤΝΑΙΚΑ 44 3,99 0,56 0,08 

ΑΝΔΡΑ 6 3,84 0,92 0,38 
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Πίλαθαο 23 : πζρέηηζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη θχινπ ησλ 

λνζειεπηψλ. 

σναιζθημαηική νοημοζύνη 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MeanEI Equal variances 

assumed 

2,634 ,111 ,560 48 ,578 ,14803 ,26417 -,38311 ,67917 

Equal variances 

not assumed 
  

,386 5,520 ,714 ,14803 ,38372 -,81107 1,10713 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 23 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ (Sig. = 0,111 ≥ 0,05 θαη άξα ηζρχεη ε 

κεδεληθή ππφζεζε). Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 22, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε πνπ επηδεηθλχνπλ νη λνζειεχηξηεο (3,99) είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε απφ 

απηή ησλ λνζειεπηψλ (3,84) ρσξίο θπζηθά απηή ε δηαθνξά λα ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 

 β) πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ειηθία ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

θαη ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή Pearson, φπσο αθξηβψο έγηλε ζηελ παξ. 6.6 γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 24. Απφ ηε 

κειέηε ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Pearson βξέζεθε λα έρεη ηηκή  p = -

0,021 γηα ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ειηθίαο γεγνλφο πνπ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 2 απηψλ 

κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 24 : πζρέηηζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ειηθίαο ησλ 

λνζειεπηψλ. 

Correlations 

 MeanEI ΗΛΙΚΙΑ 

MeanEI Pearson Correlation 1 -,021 

Sig. (2-tailed)  ,883 

N 50 50 

ΗΛΙΚΙΑ Pearson Correlation -,021 1 

Sig. (2-tailed) ,883  

N 50 50 

 

 

 γ) πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζε ζρέζε κε ηελ πξνϋπεξεζία ησλ 

λνζειεπηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα  

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

πξνυπεξεζίαο ησλ λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν αιιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ, ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή Pearson έδσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 25. 

 

Πίλαθαο 25 : ρέζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη πξνυπεξεζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ. 

Correlations 

 MeanEI ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ 

MeanEI Pearson Correlation 1 ,037 ,301
*
 

Sig. (2-tailed)  ,797 ,034 

N 50 50 50 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Pearson Correlation ,037 1 ,463
**
 

Sig. (2-tailed) ,797  ,001 

N 50 50 50 

ΣΜΗΜΑ Pearson Correlation ,301
*
 ,463

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,034 ,001  

N 50 50 50 

 

 

 Απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Pearson 

γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη πξνυπεξεζίαο ζην 
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ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν βξέζεθε λα έρεη ηηκή p = 0,037 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ πξνθχπηεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ελψ ε αληίζηνηρε 

ηηκή γηα ηελ πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ βξέζεθε λα έρεη 

ηηκή p = 0,301 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05.  

 

 δ) πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Με ηε βνήζεηα θαη πάιη ηνπ ζπληειεζηή Pearson, ν έιεγρνο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηερφκελσλ ηίηισλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ (Πίλαθαο 26) έδσζε ηηκέο           

p = -0,145 θαη p = -0,026 αληίζηνηρα. απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη αλ θαη πξνθχπηεη 

ειαθξψο αξλεηηθή ζπζρέηηζε, εληνχηνηο δελ δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. 

 

Πίλαθαο 26 : ρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηερφκελσλ ηίηισλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ. 

 

Correlations 

 MeanEI ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙΣΛΟΙ 

MeanEI Pearson Correlation 1 -,145 -,026 

Sig. (2-tailed)  ,316 ,855 

N 50 50 50 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Pearson Correlation -,145 1 -,235 

Sig. (2-tailed) ,316  ,100 

N 50 50 50 

ΣΙΣΛΟΙ Pearson Correlation -,026 -,235 1 

Sig. (2-tailed) ,855 ,100  

N 50 50 50 
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 ε) Οη 4 δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 20-23 

πνπ αθνινπζνχλ. ρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ  (15%)  ησλ λνζειεπηψλ  κε ειηθία κεηαμχ 36 

θαη 45 θαη έλα πνζνζηφ 12% ησλ λνζειεπηψλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 46-55 απάληεζε 

φηη δπζθνιεχεηαη λα ηα αλαγλσξίζεη (κέζνο φξνο < 3) (Γηάγξακκα 20).  

 

 
Γηάγξακκα 20 :  Ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 

  ε φηη αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

άιισλ (Γηάγξακκα 21), αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Γηάγξακκα 22), κφλν έλα πνζνζηφ 4% ησλ λνζειεπηψλ κε ειηθία κεηαμχ 36-45 θαη 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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έλα πνζνζηφ 12% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 46-55 βξέζεθε λα έρεη κηθξή (κέζνο φξνο < 3) 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο.  

 

 

Γηάγξακκα 21 :  Ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 

 

 
Γηάγξακκα 22 :  Ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

λνζειεπηψλ. 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 

 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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 Αλαθνξηθά ηέινο  κε ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Γηάγξακκα 23), ηα πνζνζηά πνπ κεηξήζεθαλ γηα ηνπο λνζειεπηέο πνπ επηδεηθλχνπλ 

ρακειή ηθαλφηεηα (κέζνο φξνο < 3) ξχζκηζεο, ήηαλ 38% γηα ηελ νκάδα κεηαμχ 26-35, 

28% γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 36-45 θαη 30% γηα ηελ νκάδα κε ειηθία κεηαμχ 46-55. 

 

 

Γηάγξακκα 23 :  Ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 

 

6.8 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

 

ε φηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο πνπ επηδεηθλχνπλ νη λνζειεπηέο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

 

26-35 

36-45 

46-55 

≥ 56 
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 α) Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη θύιν ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ θχινπ ησλ λνζειεπηψλ θαη 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο πνπ επηδεηθλχνπλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ην 

Independent-Samples T test, φπσο αθξηβψο έγηλε ζηελ παξ. 6.6. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 27 θαη 28. 

 

Πίλαθαο 27 : Ο κέζνο φξνο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο θαη ηηο 

λνζειεχηξηεο. 

 

Οργανωζιακή δέζμεσζη 

 ΦΤΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanOC ΓΤΝΑΙΚΑ 44 3,18 0,52 0,08 

ΑΝΔΡΑ 6 3,33 0,48 0,19 

 

Πίλαθαο 28 : πζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ. 

 

Οργανωζιακή δέζμεσζη 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MeanOC Equal variances 

assumed 

,035 ,853 -,696 48 ,490 -,15742 ,22606 -,61195 ,29710 

Equal variances not 

assumed 
  

-,752 6,777 ,478 -,15742 ,20948 -,65608 ,34123 

 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 28 δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ (Sig. = 0,853 ≥ 0,05 θαη άξα 

ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε). Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 27, ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη λνζειεχηξηεο (3,18) είλαη ειάρηζηα 
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κηθξφηεξε απφ απηή ησλ λνζειεπηψλ (3,33) ρσξίο θπζηθά απηή ε δηαθνξά λα ζεσξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

 β) Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ειηθία ησλ λνζειεπηώλ 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή 

Pearson, φπσο αθξηβψο έγηλε ζηελ παξ. 6.6 γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 29. 

 

Πίλαθαο 29 : πζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ειηθίαο ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 

Correlations 

 MeanOC ΗΛΙΚΙΑ 

MeanOC Pearson Correlation 1 ,318
*
 

Sig. (2-tailed)  ,024 

N 50 50 

ΗΛΙΚΙΑ Pearson Correlation ,318
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,024  

N 50 50 

 

 Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Pearson 

βξέζεθε λα έρεη ηηκή  p = 0,318 γηα ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ειηθίαο 

γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ 2 απηψλ κεηαβιεηψλ ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05.  

 Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ηεο δέζκεπζεο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 24 

πνπ αθνινπζεί απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απμάλεηαη φζν 

απμάλεηαη θαη ε ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. 
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                   Γηάγξακκα 24. Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

 

 γ) Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνϋπεξεζία ησλ 

λνζειεπηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα  

 

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

πξνυπεξεζίαο ησλ λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν αιιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ, ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή Pearson έδσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 30. 

 

Πίλαθαο 30 : ρέζεο κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη πξνυπεξεζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ. 

 

Correlations 

 MeanOC ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ 

MeanOC Pearson Correlation 1 ,038 ,140 

Sig. (2-tailed)  ,792 ,334 

N 50 50 50 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Pearson Correlation ,038 1 ,463
**
 

Sig. (2-tailed) ,792  ,001 

N 50 50 50 

ΣΜΗΜΑ Pearson Correlation ,140 ,463
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,334 ,001  

N 50 50 50 
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26-35 36-45 46-55  ≥ 56 
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 Απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Pearson 

γηα ηε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν βξέζεθε λα έρεη ηηκή p = 0,038 ελψ γηα ηε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ε ηηκή ηνπ  ζπληειεζηή ήηαλ p = 0,140 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. 

 Δπηπιένλ, ζηα Γηαγξάκκαηα 25 θαη 26 πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλνληαη 

ηφζν ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ λνζειεπηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν φζν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.  

 

 

Γηάγξακκα 25. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν. 

 

 
 

Γηάγξακκα 26. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ 

λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

3,14 
3,32 3,19 3,12 3,26 
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Προχπηρεςία ςτο Νοςοκομείο 
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3,33 
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102 
 

  Απφ ηε κειέηε ηνπο πξνθχπηεη φηη ζε φηη αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν, κεγαιχηεξε δέζκεπζε εκθαλίδνπλ νη λνζειεπηέο κε πξνυπεξεζία 6-10 

ρξφλσλ (3,32) ελψ αθνινπζνχλ νη λνζειεπηέο κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 21 εηψλ (3,26) 

(Γηάγξακκα 24), ελψ ζε φηη αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα νη δπν παξαπάλσ νκάδεο 

εκθαλίδνπλ θαη πάιη ηελ πςειφηεξε δέζκεπζε (3,33) έλαληη φισλ ησλ άιισλ νκάδσλ 

(Γηάγξακκα 25). 

 

  δ) Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ λνζειεπηώλ 

 

  Με ηε βνήζεηα θαη πάιη ηνπ ζπληειεζηή Pearson, ν έιεγρνο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηερφκελσλ ηίηισλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ (Πίλαθαο 31) έδσζε ηηκέο p = 0,018 θαη p = 0,232 

αληίζηνηρα απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

απηψλ.  

 

Πίλαθαο 31 : ρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηερφκελσλ ηίηισλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ. 

Correlations 

 MeanOC ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙΣΛΟΙ 

MeanOC Pearson Correlation 1 ,018 ,232 

Sig. (2-tailed)  ,900 ,105 

N 50 50 50 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Pearson Correlation ,018 1 -,235 

Sig. (2-tailed) ,900  ,100 

N 50 50 50 

ΣΙΣΛΟΙ Pearson Correlation ,232 -,235 1 

Sig. (2-tailed) ,105 ,100  

N 50 50 50 
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 Δπηπιένλ, ζην Γηάγξακκα 27 απνηππψλεηαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

κεγαιχηεξε δέζκεπζε επηδεηθλχνπλ νη λνζειεπηέο νη νπνίν πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ ή ΣΔΗ). 

 

 

Γηάγξακκα 27. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 

 

 6.9 Αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη γηα ηηο 3 δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ηεο ελφηεηεο, 

πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 32.  

Απφ ηε κειέηε ησλ επξεκάησλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (p = 0,372) ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.  

Δπίζεο ζπζρέηηζε πξνέθπςε θαη κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ   ηεο  ζπλαηζζεκαηηθήο  λνεκνζχλεο  πνπ  αθνξνχλ  ηφζν  ζηελ  ηθαλφηεηα  
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Πίλαθαο 32 : Οη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ 3 δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηε έξεπλαο. 
Correlations 

 MeanJS MeanEI MeanOC JobSecurity Pay Social Supervision Growth MeanSEA MeanOEA MeanUOE MeanROE 

MeanJS Pearson Correlation 1 ,372
**
 ,169 ,456

**
 ,362

**
 ,727

**
 ,798

**
 ,812

**
 ,219 ,494

**
 ,165 ,312

*
 

Sig. (2-tailed)  ,008 ,240 ,001 ,010 ,000 ,000 ,000 ,126 ,000 ,251 ,027 

MeanEI Pearson Correlation ,372
**
 1 ,256 ,251 -,298

*
 ,538

**
 ,353

*
 ,329

*
 ,766

**
 ,791

**
 ,862

**
 ,803

**
 

Sig. (2-tailed) ,008  ,072 ,078 ,035 ,000 ,012 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 

MeanOC Pearson Correlation ,169 ,256 1 ,003 ,180 -,056 ,012 ,342
*
 ,091 ,162 ,235 ,312

*
 

Sig. (2-tailed) ,240 ,072  ,985 ,211 ,698 ,932 ,015 ,528 ,260 ,101 ,028 

JobSecurity Pearson Correlation ,456
**
 ,251 ,003 1 -,076 ,409

**
 ,235 ,184 ,157 ,280

*
 ,131 ,231 

Sig. (2-tailed) ,001 ,078 ,985  ,601 ,003 ,100 ,201 ,275 ,049 ,364 ,107 

Pay Pearson Correlation ,362
**
 -,298

*
 ,180 -,076 1 -,152 ,115 ,226 -,436

**
 -,259 -,259 -,050 

Sig. (2-tailed) ,010 ,035 ,211 ,601  ,293 ,428 ,114 ,002 ,069 ,069 ,729 

Social Pearson Correlation ,727
**
 ,538

**
 -,056 ,409

**
 -,152 1 ,575

**
 ,484

**
 ,571

**
 ,528

**
 ,337

*
 ,317

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,698 ,003 ,293  ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,025 

Supervision Pearson Correlation ,798
**
 ,353

*
 ,012 ,235 ,115 ,575

**
 1 ,543

**
 ,254 ,513

**
 ,161 ,221 

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,932 ,100 ,428 ,000  ,000 ,075 ,000 ,263 ,122 

Growth Pearson Correlation ,812
**
 ,329

*
 ,342

*
 ,184 ,226 ,484

**
 ,543

**
 1 ,141 ,479

**
 ,150 ,285

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,020 ,015 ,201 ,114 ,000 ,000  ,329 ,000 ,297 ,045 

MeanSEA Pearson Correlation ,219 ,766
**
 ,091 ,157 -,436

**
 ,571

**
 ,254 ,141 1 ,494

**
 ,574

**
 ,430

**
 

Sig. (2-tailed) ,126 ,000 ,528 ,275 ,002 ,000 ,075 ,329  ,000 ,000 ,002 

MeanOEA Pearson Correlation ,494
**
 ,791

**
 ,162 ,280

*
 -,259 ,528

**
 ,513

**
 ,479

**
 ,494

**
 1 ,638

**
 ,463

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,260 ,049 ,069 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 

MeanUOE Pearson Correlation ,165 ,862
**
 ,235 ,131 -,259 ,337

*
 ,161 ,150 ,574

**
 ,638

**
 1 ,601

**
 

Sig. (2-tailed) ,251 ,000 ,101 ,364 ,069 ,017 ,263 ,297 ,000 ,000  ,000 

MeanROE Pearson Correlation ,312
*
 ,803

**
 ,312

*
 ,231 -,050 ,317

*
 ,221 ,285

*
 ,430

**
 ,463

**
 ,601

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,028 ,107 ,729 ,025 ,122 ,045 ,002 ,001 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (OEA) κε ηηκή γηα ηνλ ζπληειεζηή Pearson 

(p = 0,494) ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ξχζκηζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ROE) κε ηηκή p = 0,312 ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,05.  

 Δπηπιένλ, ζπζρέηηζε πξνέθπςε θαη κεηαμχ ηεο δηάζηαζεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ αθνξά  ζηηο  ζρέζεηο  ησλ  λνζειεπηψλ  κε αζζελείο θαη  

ζπλαδέιθνπο  (Social)  θαη ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (ΟΔΑ) κε ηηκή γηα ηνλ 

ζπληειεζηή Pearson (p = 0,528).  

 ε φηη αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, πξνέθπςε αξλεηηθή ζπζρέηηζε (p = -0,298) 

κε ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ (Pay) θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Social, p = 0,538), ζηελ πνηφηεηα επίβιεςεο (Supervision, p = 

353) θαη ζηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε (Growth, p = 329), ελψ 

δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο (Job 

Security).  

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε κφλε ζπζρέηηζε πνπ 

πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έρεη λα θάλεη κε ηε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ αθνξά ζηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή βειηίσζε θαη  (Growth) θαη ζηε 

δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ  (ROE, p = 0,312), ελψ δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα επίβιεςεο (Supervision, p = 0,12).  

 Αλ θαη ήηαλ αλακελφκελν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

δελ πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ.  
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 ηνλ Πίλαθα 33 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ 2 απηψλ κεηαβιεηψλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λνζειεπηέο απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη φηη κφλν νη εξγαδφκελνη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 26-35 επηδεηθλχνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p = 0,817) κεηαμχ δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 33 . πζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

θαη ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λνζειεπηέο. 

Correlations 

 OC 26-35 OC 36-45 OC 46-55 OC +56 JS 26-35 JS 36-45 JS 46-55 JS +56 

OC 26-35 Pearson Correlation 1 -,444 -,207 -,988 ,817
*
 ,283 ,254 ,965 

Sig. (2-tailed)  ,271 ,622 ,098 ,013 ,497 ,544 ,169 

OC 36-45 Pearson Correlation -,444 1 -,208 ,965 -,324 ,295 ,049 -,774 

Sig. (2-tailed) ,271  ,424 ,169 ,434 ,182 ,851 ,436 

OC 46-55 Pearson Correlation -,207 -,208 1 -,996 ,117 -,241 -,181 ,945 

Sig. (2-tailed) ,622 ,424  ,055 ,783 ,351 ,486 ,212 

OC +56 Pearson Correlation -,988 ,965 -,996 1 -,737 ,906 ,236 -,913 

Sig. (2-tailed) ,098 ,169 ,055  ,472 ,278 ,849 ,268 

JS 26-35 Pearson Correlation ,817
*
 -,324 ,117 -,737 1 ,647 ,633 ,949 

Sig. (2-tailed) ,013 ,434 ,783 ,472  ,083 ,092 ,204 

JS 36-45 Pearson Correlation ,283 ,295 -,241 ,906 ,647 1 ,486
*
 -,655 

Sig. (2-tailed) ,497 ,182 ,351 ,278 ,083  ,048 ,546 

JS 46-55 Pearson Correlation ,254 ,049 -,181 ,236 ,633 ,486
*
 1 ,182 

Sig. (2-tailed) ,544 ,851 ,486 ,849 ,092 ,048  ,884 

JS +56 Pearson Correlation ,965 -,774 ,945 -,913 ,949 -,655 ,182 1 

Sig. (2-tailed) ,169 ,436 ,212 ,268 ,204 ,546 ,884  

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 

7.1 Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.3 πξνθχπηεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» βξέζεθε λα έρεη αξθεηά  

πςειφ κέζν φξν (3,23), κε ην 74% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο λα εκθαλίδεη εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε κε κέζν φξν κεγαιχηεξν ηνπ 3.  

Δπηπιένλ, θαη ζε φηη αθνξά ηηο 5 δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, φπσο απηέο κεηξήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξνέθπςαλ πςειά πνζνζηά γηα φιεο πιελ ηνπ επηπέδνπ ησλ ακνηβψλ, γηα ην νπνίν ν 

κέζνο φξνο ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηξήζεθε κφιηο ζην 2,09. ε φηη αθνξά ζηνλ πςειφ 

κέζν φξν ηθαλνπνίεζεο (3,77) απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην 

λνζνθνκείν, ηφζν αλάκεζα ζηνπο λνζειεπηέο φζν θαη κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

λνζειεπηψλ, ε παξαηήξεζε απηή έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Shortell, et. al., 1994 ; Nolan, Nolan, & Grant, 1995 ; Adams, & 

Bond, 2000 ; Price, 2002 ; Ferrand, et. al., 2003), απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε φηη νη 

αγαζηέο ζρέζεηο κέζα ζε έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα κεηαμχ φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ (ηαηξνί, λνζειεπηέο, ππφινηπν πξνζσπηθφ) θαηέρεη πνιχ πςειή ζέζε 

ζηε ιίζηα ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.6 γηα ηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνζειεπηψλ, δελ 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ, κε ηηο γπλαίθεο 

λα δειψλνπλ ειαθξά πην ηθαλνπνηεκέλεο (κέζνο φξνο 3,24) απφ ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (κέζνο φξνο 3,15). Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε 
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ηα αληίζηνηρα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη ζρέζε κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ (Siu, 2002).  

Οκνίσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, δελ 

εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο ησλ 

λνζειεπηψλ, ζπκπέξαζκα ην νπνίν επίζεο ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ (Adams, & Bond, 2000 ; Siu, 2002 ; Golbasi, Kelleci, & Dogan, 

2008).  

Με χπαξμε ζπζρέηηζεο πξνέθπςε επίζεο θαη απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε 

κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη πξνυπεξεζίαο ησλ λνζειεπηψλ ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν φζν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζην νπνίν εξγάδνληαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  

Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ 

χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ λνζειεπηψλ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.6, αλ θαη δηαθαίλεηαη κηα ειαθξψο 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, εληνχηνηο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ, ζπκπέξαζκα ην νπνίν έξρεηαη ελ κέξεη ζε ζπκθσλία κε 

ηα απνηειέζκαηα άιισλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο φκσο πξνθχπηεη μεθάζαξα 

ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ (Blegen, & Mueller, 1987). Σν 

απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη λα εληζρχζεη θαη ε κε εχξεζε ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηηο ηηκέο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δπν κεγαιχηεξσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν 

δειαδή ησλ λνζειεπηψλ 2εηνπο θνίηεζεο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ησλ ΣΔΗ, εχξεκα 

ην νπνίν δελ ζπκθσλεί κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα άιιεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ 

ηελ νπνία πξνέθπςε φηη νη λνζειεπηέο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε απηνχο νη νπνίνη είραλ 

ζηελ  θαηνρή  ηνπο  πηπρίν  θαηψηεξεο  βαζκίδαο  εθπαίδεπζεο  (Ingersoll, et. al., 

2002).   
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Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ 5 

δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ειηθίαο ησλ λνζειεπηψλ, πξνέθπςε 

φηη νη δπν κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ειηθία ≥ 46 εηψλ), βξέζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο άιιεο δπν κηθξφηεξεο ειηθηαθά νκάδεο (ειηθία ≤ 

45) ηφζν ζε φηη αθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο φζν θαη ζε απηή ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ακνηβψλ, κε πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλε ηελ νκάδα κε ειηθία 36 – 45. Ζ 

παξαηήξεζε απηή πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη λνζειεπηέο πνπ αλήθνπλ 

ζ’ απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα, ελψ απνηεινχλ ην πιένλ δπλακηθφ θνκκάηη ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε έρνληαο ζπκπιεξψζεη αθφκε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο, 

ακείβνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά αλαινγηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ 

κεγαιπηέξσλ ειηθηψλ, νη νπνίνη ελδερνκέλσο, ιφγσ θαη ηεο εξγαζηαθήο θφπσζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν.  

Αληίζηξνθα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, θνηλνχ θαη ησλ άιισλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία νη δπν κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο ήηαλ θαη 

νη πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλεο. Ζ παξαηήξεζε απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ λνζειεπηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 2 κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ππεξεηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πάλσ απφ 20 

θαη πάλσ απφ 10 ρξφληα αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιεί κηα 

θπζηνινγηθή ηξηβή ζηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, εηδηθά ζε έλα ηφζν απαηηεηηθφ θαη 

δχζθνιν πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

ε φηη αθνξά ζην επίπεδν επίβιεςεο θαη γεληθφηεξα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ δπζαξέζθεηαο (24%) εθθξάζηεθε απφ ηνπο 

λνζειεπηέο κε ειηθία 46 – 55 εηψλ, ελψ ηα πνζνζηά ησλ άιισλ νκάδσλ ήηαλ ειαθξψο 

κεγαιχηεξα κε ηνπο λνζειεπηέο κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 56 λα απαληνχλ 

δπζαξεζηεκέλνη ζε πνζνζηφ 33%, ελψ νη ζπλάδειθνί ηνπο ησλ νκάδσλ 36 – 45 θαη 26-
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35 λα απαληνχλ δπζαξεζηεκέλνη ζε πνζνζηά 35% θαη 39%  αληίζηνηρα. Σν εχξεκα 

απηφ ηεο έξεπλαο πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη λνζειεπηέο ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 46-55 θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο νπφηε είλαη πνιχ ινγηθφ λα κελ εθθξάδνπλ 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνηφηεηα ηε επίβιεςεο. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά δπζαξέζθεηαο ηα 

νπνία κεηξήζεθαλ γηα ηηο άιιεο 3 νκάδεο εκθαλίδνπλ ζρεηηθά ίδηα κεγέζε γεγνλφο πνπ 

καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξντζηακέλσλ πξνο ηνπο άιινπο 

λνζειεπηέο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη νχηε απφ ηελ ειηθία νχηε απφ ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη έρεη πεξηζζφηεξν κάιινλ λα θάλεη κε ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο αζζελείο.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή βειηίσζε 

θαη εμέιημε, ε κηθξφηεξε ειηθηαθά νκάδα βξέζεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

δπζαξεζηεκέλε θαη κάιηζηα ζε πςειφ πνζνζηφ (51%). Σν πνζνζηφ απηφ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηε δηάζεζε ησλ λεαξψλ λνζειεπηψλ λα απνθηήζνπλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη πξνζφληα, θηινδνμία πνπ ελδερνκέλσο λα κελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί πιήξσο κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Δπηπξφζζεηα, θαη ζε φηη αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ επθαηξηψλ πξνζσπηθήο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο αιιά θαη εξγαζηαθήο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ην εάλ νη 

λνζειεπηέο πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο 2εηνχο θνίηεζεο ή απφ ΣΔΗ, πξνέθπςε φηη νη 

πξψηνη, δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο δεχηεξνπο σο πξνο ηηο δπν 

απηέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, απνηέιεζκα ην νπνίν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ δηεμήρζε ζηηο ΖΠΑ (Rambur, et. al., 

2005). 
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 7.2  πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.4 πξνθχπηεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

πνπ επηδεηθλχεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, βξέζεθε λα έρεη πνιχ πςειφ κέζν φξν (3,97), κε ην 92% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο λα εκθαλίδεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε κέζν φξν 

κεγαιχηεξν ηνπ 3.  

 Δπηπιένλ, θαη ζε φηη αθνξά ζηηο 4 δηαζηάζεηο ηεο νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνέθπςαλ πνιχ πςειέο ηηκέο γηα ην κέζν φξν ηνπο. Ζ 

θαζεκεξηλή ηξηβή, ην δχζθνιν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε παξακνλή επί ζεηξά εηψλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ, ίζσο απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ 

είραλ σο απνηέιεζκα ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ λα εκθαλίζεη ηνλ ρακειφηεξν 

κέζν φξν κεηαμχ ησλ 4 δηαζηάζεσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη λα εληζρχζεη θαη ε 

παξαηήξεζε φηη νη λνζειεπηέο ζε πνζνζηφ 14% απάληεζαλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

ξπζκίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ 3 άιισλ 

δηαζηάζεσλ λα ιακβάλνπλ πνιχ ρακειέο ηηκέο.  

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.7 γηα ηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνζειεπηψλ, 

δελ πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θχινπ ησλ 

λνζειεπηψλ, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ ειαθξά απμεκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (κέζνο φξνο 3,99) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (κέζνο φξνο 3,84).  

 Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαη ειηθίαο, επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηερνκέλσλ ηίηισλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ, απφ ηα νπνία δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα 
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αληίζηνηρα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη ζρέζε κεηαμχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνζειεπηψλ 

(Lucas, Laschinger & Wong, 2008). 

ε φηη αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

πξνυπεξεζίαο ησλ λνζειεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν αιιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ, πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r = 

0,301) ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 κφλν κε ηελ πξνυπεξεζία ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα. Σν απνηέιεζκα απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ θαζεκεξηλή επαθή ησλ 

λνζειεπηψλ κε ηνπο ίδηνπο πάληα ζπλαδέιθνπο ηνπο γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθσδηθνπνηνχλ επθνιφηεξα ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο γλσξίδνληαο θαιά 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαζελφο απφ απηνχο. Δπηπιένλ, ε 

αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλαδειθηθά αηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο, πηζαλφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα, θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηθψλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ ην ηκήκα ηνπο λα δηαθξίλεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζρέζε ησλ 4 

δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ 4 ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, κεηξήζεθε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 12% πνπ αθνξνχζε ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 46-55 θαη ην νπνίν έδεημε ρακειή ηθαλφηεηα (κέζνο φξνο < 3) αλαγλψξηζεο φρη 

κφλν ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ (SEA) αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

(OEA) θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηνπο (UOE). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 36-45 ήηαλ ειαθξά απμεκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (15%) αιιά αηζζεηά ρακειφηεξα (4%) γηα ηηο άιιεο 2 δηαζηάζεηο, ελψ  

νη άιιεο 2 ειηθηαθέο νκάδεο δελ είραλ λνζειεπηέο κε κέζν φξν ζηηο 3 απηέο δηαζηάζεηο 
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κηθξφηεξν ηνπ 3. Πηζαλή εμήγεζε γηα ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο απνηειεί ε 

παξαδνρή φηη ε ειηθηαθή νκάδα 46-55 είλαη θαη ε πιένλ βεβαξεκέλε νκάδα φρη κφλν ζε 

φηη αθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ θφξην αιιά θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε εμσγελείο 

παξάγνληεο φπσο νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ λνζειεπηψλ απηψλ απνηειεί εγγχεζε γηα ην γεγνλφο φηη 

ζίγνπξα αληηιακβάλνληαη θαη απνθσδηθνπνηνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο αιιά ε θπζηνινγηθή θφπσζε πνπ επέξρεηαη ηνπο νδεγεί ζε κηα πην 

ραιαξή αληηκεηψπηζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ απφζεκα λα δηαηεζεί πξνο ηηο άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ παξαηεξνχληαη γηα ηελ νκάδα 36-45 πηζαλφλ λα 

ζεκαίλνπλ φηη ζην κέιινλ θαη ε νκάδα απηή αλακέλεηαη λα έρεη ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ 

πξνεγνχκελε ελψ ηα κεδεληθά πνζνζηά ηεο κηθξφηεξεο (26-35) θαη ηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθήο νκάδαο (≥ 56) πηζαλφλ λα ζεκαίλνπλ γηα ηελ πξψηε φηη ε κηθξή εξγαζηαθή 

εκπεηξία δελ έρεη νδεγήζεη αθφκε ηελ νκάδα απηή ζε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε ελψ γηα 

ηε δεχηεξε φηη ε κεγάιε πηα εκπεηξία ηεο είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη ζηνπο λνζειεπηέο 

άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

  Σέινο, ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, παξαηεξνχκε φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ 3 πξψησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (38%, 28% θαη 30% απφ ηελ κηθξφηεξε πξνο ηε 

κεγαιχηεξε αληίζηνηρα) επηδεηθλχεη ρακειή ηθαλφηεηα ξχζκηζεο. Μηα πηζαλή εμήγεζε 

γηα ηελ παξαηήξεζε απηή είλαη ε απμεκέλε εξγαζηαθή θφπσζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ην 

ηδηαίηεξα ζηξεζζνγφλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ φπσο ηα νηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. 
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 7.3  Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.5 πξνθχπηεη φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πνπ 

επηδεηθλχεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, βξέζεθε λα έρεη κέζν φξν (3,19), κε ην 74% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

λα εκθαλίδεη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κε κέζν φξν κεγαιχηεξν ηνπ 3. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.8 γηα ηηο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνζειεπηψλ, δελ 

πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ, κε ηνπο άλδξεο 

λα δειψλνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξε δέζκεπζε (κέζνο φξνο 3,33) απφ ηηο γπλαίθεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (κέζνο φξνο 3,17). Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα αληίζηνηρα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη ζρέζε κεηαμχ 

δέζκεπζεο θαη θχινπ ησλ λνζειεπηψλ (Chiok Foong Loke, 2001).  

 Αληίζεηα, ζε φηη αθνξά ζηε δέζκεπζε θαη ζηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 29, ππάξρεη ζπζρέηηζε ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05 κε ηνλ ζπληειεζηή Pearson λα ιακβάλεη ηηκή (r = 0,318). Ζ 

παξαηήξεζε απηή έξρεηαη επίζεο ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ 

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ε δέζκεπζε κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά (Al-Aameri, 2000 ; Chiok Foong Loke, 2001).   

 ε φηη αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη πξνυπεξεζίαο 

ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν αιιά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, θαίηνη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ εξγάδνληαλ εθεί επί ζεηξά εηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ φπσο πξνέθπςε θαη απφ 

απνηειέζκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Chiok Foong Loke, 2001).  Σν γεγνλφο απηφ 

δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη’ αλάγθε σο αξλεηηθφ, αθνχ ε ίδηα ε δέζκεπζε ησλ 

λνζειεπηψλ βξέζεθε λα έρεη πςειή ηηκή θαη πηζαλφλ ην εχξεκα απηφ λα νθείιεηαη ζην 
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φηη ε δέζκεπζε απηή ησλ λνζειεπηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο 

αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Δπηπιένλ, απφ ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε φηη ηε κεγαιχηεξε δέζκεπζε εκθάληζαλ νη λνζειεπηέο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζην λνζνθνκείν απφ 6-10 έηε ελψ αθνινπζνχζαλ νη ζπλάδειθνί ηνπο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 21 έηε, εχξεκα πνπ ζπκβαδίδεη ελ κέξεη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη απηνί πνπ εξγάδνληαλ ζην λνζνθνκείν ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα επηδείθλπαλ θαη ηε κεγαιχηεξε δέζκεπζε (Chiok Foong Loke, 

2001). 

 Αλαθνξηθά ηέινο κε ηε ζρέζε δέζκεπζεο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη  

θαηερνκέλσλ ηίηισλ απφ ηνπο λνζειεπηέο θαη πάιη δελ εληνπίζηεθε λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε, εχξεκα ην νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή είλαη αλεμάξηεηε απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο γεγνλφο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ θαη ηηκεηηθφ γηα ηνπο 

λνζειεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ. Πάλησο, φπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 27 ηελ 

κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εκθάληζαλ νη λνζειεπηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ αλήθαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί απνιχησο κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζην εμσηεξηθφ  απφ ηα 

νπνία πξνέθπςε φηη κεγαιχηεξε δέζκεπζε εκθάληζαλ απηνί πνπ θαηείραλ πηπρίν 

ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Chiok Foong Loke, 2001). 
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 7.4  ρέζεηο κεηαμύ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

  α) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

   Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

λνζειεπηψλ. Οη ηθαλνπνηεκέλνη λνζειεπηέο δειαδή, ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ θαη 

πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ παξαηήξεζε απηή ζεκαίλεη κε 

απιά ιφγηα φηη νη λνζειεπηέο πνπ ληψζνπλ γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο, απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο γεγνλφο 

πνπ ηνπο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη εξεκία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηεο δνπιεηάο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δε, 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ απφ ηα 

νπνία πξνθχπηεη ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν απηψλ κεηαβιεηψλ (Guleryuz et al., 

2008)  

 

 β) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη εθηίκεζε ηε ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ άιισλ (ΟΔΑ) 

 

  Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα εθηίκεζεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ έρεη ηελ εμήγεζή ηεο ζην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε απηή ηθαλφηεηα, παξέρεη ζηνπο λνζειεπηέο ηελ επρέξεηα λα πηνζεηνχλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο έλαλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηθαλφ λα επηθέξεη 

ηθαλνπνίεζε θαη εξεκία ηφζν κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

λνζειεπηψλ, παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη 

ζηηο δπν απηέο ζεκαληηθέο νληφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο. Σα παξαπάλσ 
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απνηειέζκαηα δε, έξρνληαη ζε απφιπηε ηαχηηζε κε απηά πξφζθαησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Cummings, Hayduk & Estabrooks, 2005). 

 

 γ) Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

λνζειεπηώλ (ROE) 

 

 Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε γηα ηηο δπν παξαπάλσ κεηαβιεηέο πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηθαλφηεηα ησλ λνζειεπηψλ λα ξπζκίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα είλαη απηνί νη θχξηνη ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηνπο αληηδξάζεσλ, επηδξά επλντθά ζηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ζεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλαπφθεπθηα κέζα ζε έλα ηφζν 

ζηξεζζνγφλν πεξηβάιινλ φπσο  είλαη π.ρ. ν ζπκφο. 

 

 δ) Ιθαλνπνίεζε από ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο λνζειεπηώλ κε αζζελείο θαη 

ζπλαδέιθνπο (Social) θαη ηθαλόηεηα εθηίκεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ άιισλ (OEA) 

 

 Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ δείρλεη φηη ε έκπξαθηε 

ηθαλφηεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ έρεη πάληα ζεηηθή επίδξαζε 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ηδηαίηεξα ζε έλα ηφζν δχζθνιν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. ρεηηθέο έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 3.5 εληζρχνπλ ηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε έρνληαο κάιηζηα σο θαηάιεμε ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ (Graham, 1999 ;
 
Birks & Watt, 2007). 

 

 ε)  Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 32 θαίλεηαη φηη δελ πξνθχπηεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ θαη νξγαλσζηαθήο ηνπο  δέζκεπζεο 
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(r = 0,169). Ζ παξαηήξεζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Knoop, 1995
 
; Al-Aameri, 2000 ; Wu, & Norman, 2006 ; Lu, Chang, & 

Wu, 2007
 
; Yang, & Chang, 2008 ; Al-Hussami, 2008 ; Ho, et. al., 2009) απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη φηη νη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα θαη δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο κε ηθαλνπνηεκέλνπο. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε νκάδα ησλ λνζειεπηψλ κε ειηθία κεηαμχ 26-35 ε νπνία φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 33 επηδεηθλχεη πςειή ζπζρέηηζε ζηηο δπν παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο γεγνλφο πνπ πηζαλφλ απνδίδεηαη ζηελ κηθξφηεξε θζνξά ηελ νπνία έρεη 

ππνζηεί ε νκάδα απηή ζε φηη αθνξά ζηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε αιιά θαη ζηε δηάζεζε 

γηα πξνζθνξά πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηνπο λεαξνχο λνζειεπηέο. 

 

 ζη)  Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη πνηόηεηα επίβιεςεο (Supervision) 

 

 Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 32, δελ θάλεθε λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

πνηφηεηαο επίβιεςεο, εχξεκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο θάλεθε φηη ε επηβξάβεπζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε γηα θάζε επηηπρία πνπ απηνί ζεκεηψλνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή εμάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε εθ 

κέξνπο ηνπο, αηζζεκάησλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Chiok Foong Loke, 2001). 

 

 δ)  Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε (Growth) 

 

 Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 2 απηψλ κεηαβιεηψλ φπσο πξνέθπςε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 32, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρεο έξεπλεο απφ ηηο 
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νπνίεο θαίλεηαη φηη ε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ λνζειεπηψλ φηη ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο κέζα απφ ηελ 

εξγαζία, ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ δέζκεπζε ηελ νπνία αλαπηχζζνπλ πξνο ην 

λνζνθνκείν αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ αληηιακβάλνληαη φηη απνηεινχλ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ (Bartlett, 2001).   

 

 7.5 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο – Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 Σν γεγνλφο φηη ζηε έξεπλα ζπκκεηείρε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ελφο θαη 

κφλν λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο απνηειεί ηνλ πξψην πεξηνξηζκφ ηεο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ 50 εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ γηα φια ηα δεκφζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

δηεξεχλεζε επνκέλσο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θαη ζηα ππφινηπα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζην ηνπίν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη λα ζπγθξηζεί ε επίδνζε ησλ δηαθφξσλ 

ηδξπκάησλ κεηαμχ ηνπο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο 

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

Δπηπιένλ θαη ζε φηη αθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, νη δηαζηάζεηο ηνπο πνπ κεηξήζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα 

απνηεινχλ κέξνο θαη φρη ην ζχλνιν απηψλ απφ ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη. Με δεδνκέλν 

ινηπφλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο έρνπλ πνιπδηάζηαηε ππφζηαζε ελδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε επίζεο ε έξεπλα θαη ησλ ππνινίπσλ δηαζηάζεψλ ηνπο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

  Σέινο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε, νπνηαδήπνηε γελίθεπζή ηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 
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δελ ζα παξείρε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα κε δεδνκέλν φηη νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θάζε θνξά κεηαμχ λνζειεπηψλ θαη λνζνθνκείνπ έρνπλ πάληα ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

 

 7.6  ύλνςε - Δπίινγνο 

 

 πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απηφ πνπ πξνθχπηεη 

μεθάζαξα, είλαη κηα ζεηηθή θαη ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ». 

Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηε ρακειή ηθαλνπνίεζε πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ ακνηβψλ, νη λνζειεπηέο επηδεηθλχνπλ πςειή αίζζεζε 

θαζήθνληνο. Ζ απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, θαλεξψλεη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη ηε δηάζεζή ηνπο 

λα πξνζθέξνπλ αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα πνζνζηά ηεο αθνζίσζήο ηνπο εμάιινπ είλαη ηέηνηα πνπ 

δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ. 

Κιείλνληαο ινηπφλ ηελ έξεπλα, ζα απνηεινχζε ηδαληθφ επίινγν ε επρή, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο, λα απνηειέζνπλ πξάγκαηη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηηκεηηθφ γηα ηνλ δηεμάγνληα ηελ έξεπλα, εάλ ε αμηνπνίεζή ηνπο κπνξνχζε λα 

ζπλδξάκεη, έζησ θαη ζην ειάρηζην, ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

πξνο ηνπο αζζελείο θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ λνζειεπηψλ.   
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Δπηζηνιή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο λνζειεπηέο ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΜΜΖΝΑΣΑ» 
 

Αγαπεηνί λνζειεπηέο, 

 

Σν Ννζνθνκείν ζαο ζπκκεηέρεη ζε κηα εξεπλεηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. θνπφο ηεο επηζηεκνληθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα 

απνηππψζεη ην βαζκφ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο πνπ ληψζνπλ νη 

λνζειεπηέο φπσο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ απηνί επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

Δπεηδή ε πξνζσπηθή ζαο ζπκκεηνρή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζα ζέιακε λα ζαο 

δεηήζνπκε λα ιάβεηε κέξνο ζηελ έξεπλά καο απαληψληαο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

επηζπλάπηεηαη. Οη απαληήζεηο ζαο ζα είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο. Ο ρξφλνο πνπ 

ζα ρξεηαζηεί γηα λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην είλαη 10-15 ιεπηά θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηε κειέηε είλαη εζεινληηθή. 

 

Όηαλ ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην, παξαθαινχκε λα ην βάιεηε ζην θάθειν πνπ 

ζαο έρεη δνζεί. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ε θαζεκία απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο ιίζηαο, ππνδείμηε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο θαζψο θαη ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο θπθιψλνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ. 

 

 

 
 

ΜΕΡΟ Α΄ 
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Πόζο ικανοποιημένοι/ες είζηε από ασηή ηην πηστή ηης εργαζίας ζας;  

1 Από ηε κνληκόηεηα πνπ κνπ παξέρεη 5 4 3 2 1 

2 Από ην κηζζό θαη ηηο πξόζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλσ 5 4 3 2 1 

3 Από ηνλ βαζκό πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο πνπ έρσ 
θάλνληαο ηε δνπιεηά κνπ 

5 4 3 2 1 

4 Από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλαλαζηξέθνκαη θαη εξγάδνκαη καδί 5 4 3 2 1 

5 Από ην βαζκό ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο ίζεο αληηκεηώπηζεο πνπ 
ιακβάλσ από ηνλ/ηελ πξντζηάκελό/πξντζηακέλε κνπ 

5 4 3 2 1 

6 Από ηελ αίζζεζε πνπ έρσ όηη επηηειώ έλα αμηόινγν έξγν θάλνληαο 
ηε δνπιεηά κνπ 

5 4 3 2 1 

7 Από ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρσ λα γλσξίδσ άιινπο αλζξώπνπο ζην 
πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο 

5 4 3 2 1 

8 Από ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ ιακβάλσ από ηνλ/ηελ 
πξντζηάκελό/πξντζηακέλε κνπ 

5 4 3 2 1 

9 Από ην βαζκό ζηνλ νπνίν ιακβάλσ ηθαλνπνηεηηθό κηζζό ζρεηηθά κε 
απηά πνπ πξνζθέξσ ζην λνζνθνκείν 

5 4 3 2 1 

10 Από ην βαζκό αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ κπνξώ λα 
αζθήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

5 4 3 2 1 

11 Από ην πόζν αζθαιήο θαίλεηαη ε ζέζε κνπ ζην κέιινλ ζην 
λνζνθνκείν απηό 

5 4 3 2 1 

12 Από ηελ επθαηξία λα βνεζάσ άιινπο αλζξώπνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εξγαζίαο κνπ 

5 4 3 2 1 

13 Από ην βαζκό ησλ ζύγρξνλσλ πξνθιήζεσλ πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 
εξγαζία κνπ 

5 4 3 2 1 

14 Από ηε ζπλνιηθή πνηόηεηα ζηελ επίβιεςε πνπ ιακβάλσ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ 

5 4 3 2 1 
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15 Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαιαβαίλσ (έρσ κηα θαιή αίζζεζε) ην 
γηαηί αηζζάλνκαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζσ (έηζη όπσο 
αηζζάλνκαη) 

5 4 3 2 1 

16 Έρσ κηα θαιή θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ 5 4 3 2 1 

17 Καηαλνώ πέξα σο πέξα ην πσο αηζζάλνκαη 5 4 3 2 1 

18 Πάληα γλσξίδσ αλ είκαη ραξνύκελνο/ε ή όρη 5 4 3 2 1 

19 Καηαιαβαίλσ πάληα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θίισλ κνπ από ηε 5 4 3 2 1 
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           ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 
 

ζπκπεξηθνξά ηνπο 

20 Είκαη θαιόο/ή παξαηεξεηήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 5 4 3 2 1 

21 Είκαη επαίζζεηνο/ε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπγθηλεζηαθή 
θαηάζηαζε ησλ άιισλ αλζξώπσλ 

5 4 3 2 1 

22 Καηαλνώ ζε βάζνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γύξσ κνπ 5 4 3 2 1 

23 Πάληα ζέησ ζηόρνπο γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη κεηά βάδσ ηα δπλαηά 
κνπ γηα λα ηνπο πεηύρσ 

5 4 3 2 1 

24 Πάληα ιέσ ζηνλ εαπηό κνπ όηη είκαη έλα ηθαλό θαη άμην άηνκν 5 4 3 2 1 

25 Είκαη έλα άηνκν πνπ κπνξώ λα δξαζηεξηνπνηώ ηνλ εαπηό κνπ 
κόλνο κνπ ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο άιινο λα κε ππνθηλήζεη γηα 
λα θέξσ εηο πέξαο θάπνην έξγν 

5 4 3 2 1 

26 Πάληα παξαθηλώ θαη ελζαξξύλσ ηνλ εαπηό κνπ γηα λα θαηαθέξεη ην 
θαιύηεξν 

5 4 3 2 1 

27 Ειέγρσ ην ζπκό κνπ θαη αληαπεμέξρνκαη ζηηο δπζθνιίεο κε ηε 
ινγηθή 

5 4 3 2 1 

28 Είκαη απόιπηα ηθαλόο/ή λα ειέγμσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 5 4 3 2 1 

29 Όηαλ ζπκώλσ, κπνξώ πάληα λα εξεκήζσ γξήγνξα 5 4 3 2 1 

30 Ειέγρσ απόιπηα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 5 4 3 2 1 
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31 Είκαη πξόζπκνο/ε λα θαηαβάιισ αθόκα κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα 
από απηή πνπ θαλνληθά απαηηείηαη, γηα λα βνεζήζσ ζηελ επηηπρία 
ηνπ έξγνπ ηνπ λνζνθνκείνπ 

5 4 3 2 1 

32 Πεξηγξάθσ ην λνζνθνκείν ζηνπο/ζηηο θίινπο/θίιεο κνπ σο 
ζπνπδαίν λνζνθνκείν λα δνπιεύεηο ζε απηό 

5 4 3 2 1 

33 Αηζζάλνκαη ειάρηζηε αθνζίσζε γηα ην λνζνθνκείν απηό 5 4 3 2 1 

34 Θα δερόκνπλ λα θάλσ ζρεδόλ θάζε είδνπο εξγαζία πνπ ζα κνπ 
αλέζεηαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη γηα ην λνζνθνκείν 
απηό 

5 4 3 2 1 

35 Θεσξώ όηη νη αμίεο ζηηο νπνίεο πηζηεύσ είλαη αξθεηά όκνηεο κε 
απηέο ηνπ λνζνθνκείνπ   

5 4 3 2 1 

36 Είκαη πεξήθαλνο/ε λα ιέσ ζηνπο άιινπο όηη είκαη εξγαδόκελνο ζην 
λνζνθνκείν απηό 

5 4 3 2 1 

37 Θα κπνξνύζα εμίζνπ λα εξγάδνκαη γηα έλα δηαθνξεηηθό λνζνθνκείν 
αξθεί λα έθαλα παξόκνηα δνπιεηά 

5 4 3 2 1 

38 Απηό ην λνζνθνκείν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ θαιύηεξν εαπηό κνπ 
ζηνλ ηξόπν πνπ εξγάδνκαη 

5 4 3 2 1 

39 Πνιύ ιίγα πξάγκαηα ζα κε έθαλαλ θάησ από ηηο παξνύζεο 
ζπλζήθεο λα εγθαηαιείςσ ην λνζνθνκείν απηό 

5 4 3 2 1 

40 Είκαη ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ επέιεμα ην λνζνθνκείν απηό έλαληη 
άιισλ πνπ είρα ππόςε κνπ όηαλ πξνζειήθζελ 

5 4 3 2 1 

41 Δελ ππάξρεη θάηη ην νπνίν ζα θεξδίζσ παξακέλνληαο επ’ αόξηζην 
ζην λνζνθνκείν απηό 

5 4 3 2 1 

42 πρλά, ην βξίζθσ δύζθνιν λα ζπκθσλήζσ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ 
λνζνθνκείνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

5 4 3 2 1 

43 Ελδηαθέξνκαη πξαγκαηηθά γηα ην κέιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ απηνύ  5 4 3 2 1 

44 Γηα κέλα ην λνζνθνκείν απηό είλαη ην θαιύηεξν κεηαμύ όισλ ησλ 
πηζαλώλ λνζνθνκείσλ ζηα νπνία ζα κπνξνύζα λα εξγαζηώ 

5 4 3 2 1 

45 Η απόθαζή κνπ λα εξγαζηώ ζην λνζνθνκείν απηό ήηαλ απόιπηα 
ιαλζαζκέλε 

5 4 3 2 1 


