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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στην Ελλάδα να μετρηθεί 

το στρες και η ποιότητα της εργασιακής ζωής εργαζομένων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε 

συνάρτηση με την πρόθεσή τους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, τη στιγμή 

μάλιστα που η χώρα διανύει μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης. Σκοπός αυτής της 

μελέτης, είναι να επινοηθεί ένα εργαλείο μέτρησης των παραπάνω, ώστε να διερευνηθεί 

η μεταξύ τους σχέση. 

Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, βασίστηκε σε παλαιότερες έρευνες, 

μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έγινε. Απευθύνθηκε σε τυχαίο δείγμα 

ιατρών και νοσηλευτών δύο νοσοκομείων της Ελλάδας, του Ιπποκράτειου 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Διανεμήθηκε σε 

293 άτομα και συμπληρώθηκαν 207 ερωτηματολόγια (βαθμός ανταπόκρισης 71%). Το 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 14 ερωτήσεις που αφορούσαν το στρες, 24 την ποιότητα 

της εργασιακής ζωής, 2 την πρόθεση αναζήτησης εργασίας και 9 τα δημογραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Likert και ήταν διατυπωμένες αρνητικά και θετικά, προς αποφυγή μεροληψίας. Για 

λόγους διευκόλυνσης της ανάλυσης, οι αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις 

μετατράπηκαν σε θετικά διατυπωμένες. Η ανάλυση έγινε βάσει μεθόδων περιγραφικής 

και εφαρμοσμένης στατιστικής. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, εκτιμήθηκαν μέσες 

τιμές, τυπικά σφάλματα των μέσων τιμών, τυπικές αποκλίσεις, λοξότητες κατανομών 

και διάμεσοι. Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη στατιστική ανάλυση, εκτιμήθηκαν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων-μεταβλητών και έγινε Διερευνητική Παραγοντική 

Ανάλυση ξεχωριστά για τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη ψυχολογική κατάσταση και 

για αυτές που αφορούσαν στην ποιότητα της εργασιακής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο 

έγινε εξαγωγή παραγόντων-αθροιστικών κλιμάκων. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση 

αξιοπιστίας με την εκτίμηση του συντελεστή άλφα του Cronbach. Τέλος, εκτιμήθηκε η 

συσχέτιση των παραγόντων με τις δύο ερωτήσεις που αποτελούν και το ερευνητικό 

ερώτημα, βάσει του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s Rho, ενώ έγινε και ανάλυση 

συσχέτισης των δημογραφικών - κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τις δύο αυτές 

ερωτήσεις. Η ανάλυση έγινε βάσει των μη παραμετρικών τεστ Mann-Whitney U test 

και Kruskal Wallis H test. 
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Αποτελέσματα: Το προφίλ του μέσου ερωτώμενου στην έρευνα που διαμορφώθηκε 

ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκα, ηλικίας 41 έως 50 ετών, απόφοιτη Πανεπιστημίου ή 

ΤΕΙ, έγγαμη με παιδιά, νοσηλεύτρια με 16 έως 30 χρόνια προϋπηρεσία, μόνιμη στην 

εργασία της, με αμοιβή από 1000 έως 1500 € το μήνα, ενώ έχει βοήθεια και από την 

οικογένειά της στην οικονομική της κατάσταση. Η παραγοντική ανάλυση των 

στοιχείων του ερωτηματολογίου που έγινε, οδήγησε στη δημιουργία 3 παραγόντων που 

αφορούν τη ψυχολογική κατάσταση και 5 που αφορούν την ποιότητα της εργασιακής 

ζωής. Οι τιμές του συντελεστή Cronbach alpha στις αθροιστικές κλίμακες ήταν 

μεγαλύτερες από 0,60 πέρα από μία που ήταν 0,58. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων 

των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν ήταν ικανοποιητικά 

(μεγαλύτερα του 0,40). Όσον αφορά στους παράγοντες μεταξύ τους, αυτοί στις 

περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο 

1%. Επιπλέον, υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών- 

κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας στο 

εξωτερικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Συνεπώς, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις της 

έρευνας. 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται ικανοποιητικά όσον αφορά 

στην αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Ο παράγοντας που 

διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση αναζήτησης εργασίας στο 

εξωτερικό, είναι αυτός που αφορά στην ισορροπία οικογενειακού-εργασιακού βίου. 

Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων 

καθώς και σε περισσότερες πόλεις, προσθέτοντας ενδεχομένως στα δημογραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τον τόπο εργασίας του ερωτώμενου. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το στρες έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασιακής ζωής (QWL) των 

παρόχων υπηρεσιών υγείας και μπορεί να ευθύνεται για την επιθετικότητα, την 

εχθρότητα , τις απουσίες από την εργασία, την μειωμένη παραγωγικότητα, ακόμη και 

για την πρόθεση αναζήτησης εργασίας σε διαφορετικό οργανισμό της χώρας ή και 

άλλης χώρας, από τη μεριά των εργαζομένων. Το στρες μπορεί ακόμα να επηρεάσει 

σημαντικά την ποιότητα των παροχών υγείας.  

Σκοπός αυτής της μελέτης, είναι η βαθύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ του στρες 

και της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της επιρροής των διαστάσεων αυτών στη 

πρόθεση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, από εργαζομένους (ιατρούς και 

νοσηλευτές) νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναλύονται οι έννοιες 

του στρες, της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της πρόθεσης εγκατάλειψης της 

εργασίας. Αναφέρεται η σημασία τους για τους εργαζομένους, αλλά και τους 

οργανισμούς και παρουσιάζονται όργανα μέτρησης αυτών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε παλαιότερες έρευνες. Επιλέγεται τελικά, το όργανο μέτρησης που ταιριάζει 

περισσότερο στο περιεχόμενο της παρούσας έρευνας. 

Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αποτελούν το βασικό μέρος της εργασίας αυτής 

που αφορά στην έρευνα. Αναλύονται η μέθοδος και το υλικό, τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν έπειτα από εισαγωγή των δεδομένων του ερωτηματολογίου που 

κατασκευάστηκε σε στατιστικό πρόγραμμα και τέλος τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΣΤΡΕΣ 

2.1.1 ΕΝΝΟΙΑ 

Το στρες έχει οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κατά το πέρας των ετών. 

Αρχικά θεωρήθηκε σαν μία πίεση προερχόμενη από το ευρύτερο περιβάλλον και έπειτα 

ως μία πίεση που πηγάζει από το ίδιο το άτομο. Ο γενικότερα αποδεκτός ορισμός είναι 

αυτός που εμπεριέχει την αλληλεπίδραση μεταξύ της κατάστασης και του ατόμου. 

(Michie, 2002). 

Το στρες εμφανίζεται όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι οι απαιτήσεις μιας 

εξωτερικής κατάστασης βρίσκονται πέρα από την αντιληπτική του ικανότητα να τις 

αντιμετωπίσει. (Lazarus, 1966). 

Ο Michie (2002) ορίζει το στρες ως την ψυχολογική και φυσική κατάσταση που 

προκύπτει όταν οι πόροι ενός ατόμου δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις 

απαιτήσεις και τις πιέσεις της κατάστασης. Παρομοίως, οι Ullrich and Fitzgerald (1990) 

θεωρούν ότι το στρες πηγάζει από μια ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του 

εργασιακού περιβάλλοντος και της ικανότητας του ατόμου να ανταπεξέρχεται σε αυτές. 

Σύμφωνα με τον Cox (1993), το στρες αποτελεί μία αόριστη έννοια. Γίνεται πολύ 

κατανοητή από όλους- επαγγελματίες και μη- όταν χρησιμοποιείται σε ένα γενικό 

πλαίσιο, αλλά από πολύ λίγους όταν ζητηθεί μία πιο ακριβής αναφορά. Επικρατεί μία 

εννοιολογική σύγχυση που αναφέρεται τόσο στην εξωτερική εκδήλωση του στρες, όσο 

και στην εσωτερική αντίδραση που αφορά το στρες. Ακόμη, η έννοια του στρες πολλές 

φορές αλλοιώνεται εξαιτίας της ευρείας χρήσης των τεχνικών όρων της ψυχολογίας που 

έχει υιοθετηθεί από την καθημερινή μας γλώσσα. Αυτό έχει σαν συνέπεια, το άτομο να 

θεωρεί την εργασία του σαν τίποτα άλλο από αγχωτική και τον εαυτό του τίποτα εκτός 

από αγχωμένο. 

Ανάμεσα στους πολλούς ορισμούς του στρες και των αντιδράσεων που προκαλεί αυτό, 

ίσως ένας κοινός παρονομαστής όλων, είναι η αποτυχία της κανονικής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με διαταραγμένη και 
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αναποτελεσματική συμπεριφορά. Τα πρώτα και πιο συχνά συμπτώματα είναι 

διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη (McManus et al, 2007). 

Τα σημάδια του στρες μπορεί να τα δει κανείς στη συμπεριφορά των ανθρώπων και 

ειδικά στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Οξείες περιπτώσεις στρες μπορεί να 

συναντώνται στους τομείς των συναισθημάτων που περιλαμβάνουν το άγχος, την 

κατάθλιψη, την κόπωση, την οξυθυμία, αλλά και σε ότι αφορά τη συμπεριφορά του 

ατόμου όπως για παράδειγμα είναι η επιθετική συμπεριφορά και η έλλειψη κινήτρων 

στα άτομα. Επιπλέον το στρες μπορεί να έχει αντίκτυπο και στη σκέψη του ατόμου 

(δυσκολία συγκέντρωσης και επίλυσης προβλημάτων). Μπορεί ακόμη να εκδηλωθεί με 

την παρουσία σωματικών συμπτωμάτων, όπως είναι η ταχυπαλμία, η ναυτία και οι 

πονοκέφαλοι. Αν το άγχος εμμένει, μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακά προβλήματα 

και να επηρεάσει την ανοσολογική λειτουργία, οδηγώντας το άτομο σε διανοητικές και 

σωματικές δυσλειτουργίες, όπως είναι η κατάθλιψη και οι καρδιακές παθήσεις (Michie, 

2002). 

Οι καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν άγχος είναι εκείνες που είναι 

απρόβλεπτες ή ανεξέλεγκτες, αβέβαιες, διφορούμενες ή άγνωστες, ή εκείνες που 

περιλαμβάνουν σύγκρουση, απώλεια ή απόδοση των προσδοκιών. Το στρες μπορεί να 

προκαλείται από περιορισμένα χρονικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα οι πιέσεις των 

εξετάσεων ή των προθεσμιών παράδοσης εργασιών, ή από τις τρέχουσες καταστάσεις, 

όπως οι οικογενειακές απαιτήσεις, η αβεβαιότητα εργασίας, ή τα μακράς διαρκείας 

ταξίδια που αφορούν την εργασία (Michie, 2002). 

Ο βαθμός στον οποίο το κάθε άτομο βιώνει το στρες εξαρτάται από τη λειτουργία δύο 

προστατευτικών μηχανισμών: 

1. Την αντίδραση «συναγερμού» (alarm reaction): Όταν απειλείται η ασφάλεια 

ενός ατόμου, η πρώτη του απάντηση είναι η φυσιολογική διέγερση. Δηλαδή οι 

μύες του τεντώνουν και οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται σημαντικά, καθώς και 

ο ρυθμός αναπνοής του. Αυτή η αντίδραση συμβαίνει όταν ο παροιμιακός 

«ταύρος» επιτίθεται εισβάλλοντας στην αρένα. Το άτομο επιλέγει ή να επιτεθεί 

ή να εγκαταλείψει τη μάχη. Στη σημερινή εποχή όμως οι απειλές τείνουν να 

είναι περισσότερο ψυχολογικές, όπως για παράδειγμα μία αδικαιολόγητη 

φραστική επίθεση από κάποιον ανώτερο στην εργασία. Στην περίπτωση αυτή, 
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συνήθως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό να δράσει το άτομο όπως στην 

προηγούμενη περίπτωση, αλλά απαιτείται η υιοθέτηση ενός εναλλακτικού 

μέσου που να εκφράζει την προκύπτουσα συναισθηματική και σωματική 

ενέργεια. 

2. Προσαρμογή: Ο δεύτερος προστατευτικός μηχανισμός είναι αυτός της 

προσαρμογής. Αυτός επιτρέπει στο άτομο να σταματήσει να αντιδρά όταν 

μαθαίνει ότι τα ερεθίσματα στο περιβάλλον δεν αποτελούν πια απειλή για την 

ασφάλειά του. Για παράδειγμα, όταν το άτομο βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα 

σπίτι κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, η πρώτη του αντίδραση όταν 

πλησιάσει μία αμαξοστοιχία θα είναι να τρομάξει όπως περιγράφηκε και 

παραπάνω. Με την πάροδο του χρόνου όμως η αντίδραση αυτή αρχίζει και 

φθίνει. Εάν δε λειτουργούσε η παραπάνω διαδικασία, τότε το άτομο θα 

κατέρρεε από φυσική φθορά και ψυχική εξάντληση (Michie, 2002). 

 

2.1.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ 

Μία μεγάλη κατηγορία μορφής στρες περιλαμβάνει αυτό που σχετίζεται με την εργασία 

και καλείται εργασιακό στρες. Σε πολλές έρευνες, το στρες ταυτίζεται με το εργασιακό 

στρες, γεγονός που αντίκειται στον αρχικό ορισμό του, που έχει δοθεί από πολλούς 

συγγραφείς. Κοινή παραδοχή όλων είναι ότι το στρες αποτελεί την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των καταστάσεων που βιώνει το άτομο και του ίδιου του ατόμου. Επομένως, το 

εργασιακό στρες αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα του στρες και όχι αυτό καθεαυτό, 

γι’ αυτό και θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει εκτενής αναφορά σε αυτή τη μορφή άγχους. 

Το στρες αποτελεί αναπόφευκτο πρόβλημα για αφοσιωμένα άτομα που εμπλέκονται με 

επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα άτομα αυτά 

αντιμετωπίζουν καθημερινά σωματικά και συναισθηματικά προβλήματα από ασθενείς 

που αποτελούν σοβαρά περιστατικά και μερικές φορές συναισθηματικά 

διαταραγμένους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες 

διοικητικές δομές και αντικρουόμενες απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Είναι αναπόφευκτο λοιπόν, ότι οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης θα νιώθει αγχωμένος αν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους πιέσεις. 

Τούτου λεχθέντος, δε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι όλοι ανεξαιρέτως οι 
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εργαζόμενοι αισθάνονται αγχωμένοι. Αυτό εγείρει μια σειρά ερωτήσεων σε σχέση με 

το ποιος είναι αγχωμένος, γιατί οι άνθρωποι καταβάλλονται από άγχος, ποιοί 

αποτελούν τους προστατευτικούς παράγοντες και ποιοι όχι, καθώς και ποιες είναι οι 

αιτιώδεις διαδικασίες που διέπουν τις συνθήκες του στρες. 

Τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης, που αποτελούν και το αντικείμενο της 

παρούσας έρευνας, ανήκουν στα περισσότερο στρεσογόνα. Οι πολλές ώρες εργασίας, οι 

δύσκολες συνθήκες εργασίας, η ενασχόληση με δύσκολες περιπτώσεις ασθενών, καθώς 

και αναρίθμητοι παράγοντες κινδύνου που αφορούν στις συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας, αποτελούν παράγοντες που καθιστούν τα επαγγέλματα αυτά ιδιαίτερα 

αγχωτικά. Πληθώρα ερευνητών προσπάθησε να προσδιορίσει τις πηγές του άγχους 

μεταξύ των εργαζομένων της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανεπάρκεια χρόνου, η 

έλλειψη προσωπικού, οι υπερβολικές ώρες εργασίας, οι ακανόνιστες βάρδιες, οι 

κίνδυνοι της εργασίας, το επιβαρυμένο έργο, η διάδοση ασθενειών από τους ασθενείς, η 

αβεβαιότητα σχετικά με τη θεραπεία των ασθενών και η αντιμετώπιση -σε καθημερινή 

βάση- του θανάτου, αποτελούν πηγές του εργασιακού στρες σε πολλές μελέτες. 

(Mosadeghrad et al, 2011) 

Άλλες κύριες πηγές του εργασιακού στρες περιλαμβάνουν τις υψηλές απαιτήσεις 

σχετικά με τις ικανότητες των εργαζομένων, την έλλειψη πόρων, τις φτωχές 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνεργάτες, την ανεπάρκεια μισθού, την έλλειψη 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, τη μεγάλη υπευθυνότητα και τη μικρή εξουσία, τις 

αθέμιτες πρακτικές ανθρωπίνων πόρων και τη χαμηλή διοικητική ικανότητα. 

(Mosadeghrad et al, 2011) 

Σε επίπεδο οργανισμού, υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα 

παραγωγικότητας (Reynolds, 1997), αφού το στρες μειώνει την προσοχή, τη 

συγκέντρωση και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων (Shapiro et al., 2005). Το 

εργασιακό άγχος σχετίζεται ακόμη αρνητικά με την ποιότητα υγειονομικής φροντίδας, 

εξαιτίας της απώλειας συμπόνιας απέναντι στους ασθενείς και της αύξησης των 

περιστατικών των λαθών (Mosadeghrad et al, 2011). 
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2.1.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

Ενώ η αξιολόγηση του μεγέθους του προβλήματος που προκαλεί το στρες στα άτομα 

εξαρτάται από τον ορισμό που δίνεται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

μέτρησή του, ένας γενικότερος κανόνας δείχνει ότι ποσοστό ίσο με 40% των 

εργαζομένων σε οποιοδήποτε τμήμα επηρεάζεται αρνητικά από το στρες. Για τους 

οργανισμούς, οι πιο συχνές συνέπειες που προξενεί το στρες είναι ο υψηλός βαθμός 

αλλαγής εργασίας (όταν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης παρουσιάζονται), το 

υψηλό ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών από την εργασία και η μείωση των ωρών 

που πρέπει να παρίστανται οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Όλες οι παραπάνω συνέπειες 

συνοψίζονται κατά τον Cox (1993) στον όρο «στρατηγικές δραπέτευσης». Παρόλα 

αυτά, κάποιοι που βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους, παραμένουν στην υπάρχουσα 

δουλειά τους, αλλά μειώνεται η παραγωγικότητά τους και επηρεάζεται αρνητικά η 

ποιότητα της εργασίας τους με άμεση συνέπεια το κόστος αυτό να μετατοπίζεται στον 

αποδέκτη της υπηρεσίας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο βαθμός εργασιακού στρες που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγείας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν άλλων 

επαγγελμάτων. Είναι συχνό φαινόμενο για τους πρώτους να έρχονται σε επαφή με 

ανθρώπους και καταστάσεις που έχουν δυσμενείς συνέπειες, περιλαμβάνοντας ίσως τον 

θάνατο και την ταλαιπωρία της ασθένειας. Ο Bailey (1985) θέλοντας να τονίσει την 

παραπάνω άποψη, προτείνει να αποτυπωθεί στο μυαλό όλων των επαγγελματιών που 

σχετίζονται με την υγεία η εξής προειδοποίηση από μέρους της κυβέρνησης: «η 

φροντίδα μπορεί να καταστρέψει την υγεία σας». Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί το στρες 

που υφίστανται οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που αποκαλούμε 

επαγγελματική εξουθένωση. Παρόλο που ο όρος αυτός δεν είναι καθολικά αποδεκτός,, 

λέγεται ότι σχετίζεται με αποπροσωποποίηση, συναισθηματική εξουθένωση και 

μειωμένη αίσθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης (Leiter and Maslach, 1988) 

Έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι το στρες έχει ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα και στην υγεία και ασφάλεια του ατόμου, αλλά και στην ευημερία των 

οργανισμών. (Cox, 1993). Βάσει της μεγάλης βιβλιογραφίας που υπάρχει σχετικά με 

την ύπαρξη του στρες ανάμεσα σε όλους τους τομείς απασχόλησης, υπάρχει η 

πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι 

περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με το στρες, λόγω 
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της φύσης της δουλειάς τους. (Payne and Firth-Cozens, 1987). Οι παράγοντες του στρες 

μπορεί να έχουν δυσμενή αποτελέσματα στη σωματική, την ψυχική αλλά και την 

συναισθηματική υγεία και ευεξία του ατόμου. Αυτά τα προβλήματα σχετίζονται με 

αυξημένες καρδιαγγειακές παθήσεις, μυοσκελετικές παθήσεις, εμφάνιση καρκίνου, 

ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, ψυχολογική καταπόνηση όπως, διαταραχές 

του ύπνου, αϋπνία, έλλειψη συγκέντρωσης, κατάθλιψη, άγχος, ακόμα και αυτοκτονία 

(Mosadeghrad et al, 2011). 

 

2.1.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

Πόροι που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πιέσεων και των απαιτήσεων της 

εργασίας περιλαμβάνουν προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως δεξιότητες (για παράδειγμα 

η επίλυση προβλημάτων, αυτοπεποίθηση, διαχείριση χρόνου) και οι καταστάσεις, όπως 

ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και η κοινωνική υποστήριξη. Οι πόροι αυτοί μπορούν 

να ενισχυθούν με επενδύσεις στην εργασία, την εκπαίδευση, την καλή διαχείριση και 

τις πρακτικές απασχόλησης, και τον τρόπο που οργανώνεται η εργασία (Michie, 2002). 

Ιστορικά, η τυπική αντίδραση από μέρους των εργοδοτών απέναντι στο στρες, είναι να 

κατηγορούν το «θύμα» του στρες και όχι την αιτία που το προκαλεί. Ολοένα και 

περισσότερο, αναγνωρίζεται πλέον το καθήκον των εργοδοτών- απέναντι στο νόμο- να 

εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι είναι απολύτως υγιείς. Ακόμη, συμφέρει από 

οικονομικής απόψεως για τους εργοδότες να αποτρέψουν ή να μετριάσουν την 

εμφάνιση του άγχους στους υπαλλήλους τους, καθότι αυτό ευθύνεται για τα υψηλά 

ποσοστά απουσιών από την εργασία και την πρόωρη συνταξιοδότηση, το αυξημένο 

στρες στο εναπομείναν προσωπικό, τη χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό ποσοστό 

ατυχημάτων και τη χαμηλή ικανοποίηση των πελατών (Michie, 2002). 

Οι καλές πρακτικές απασχόλησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κινδύνου που 

επιφέρει ο παράγοντας του στρες ανάμεσα στους εργαζομένους. Αυτές οι πρακτικές 

περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες: 

 Εξέταση ενδεχόμενων πιέσεων στο χώρο της εργασίας που μπορεί να 

προκαλέσουν αυξημένα και μακράς διαρκείας επίπεδα του στρες 

 Ανίχνευση του ποιος μπορεί να πληγεί από τις παραπάνω πιέσεις 



8 

 

 Εξέταση του αν οι ενέργειες που γίνονται είναι οι απαραίτητες για να 

αποφευχθεί αυτή η βλάβη (Michie, 2002). 

Οι Cooper και Baglioni (1988), υποθέτουν ότι το βίωμα του στρες είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των διαφόρων πηγών πίεσης και του ατόμου. Στο μοντέλο που 

προτείνουν, το στρες είναι άμεσα εξαρτώμενο από τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου (αντιληπτός βαθμός ελέγχου και πρότυπο συμπεριφοράς 

τύπου Α), των κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων και των στρατηγικών 

αντιμετώπισης, με επακόλουθες επιπτώσεις στα άτομα και τους οργανισμούς.  

Όπως σωστά υποθέτουν οι Cooper και Baglioni (1988), όλα τα άτομα δεν 

αντιλαμβάνονται μία κοινή κατάσταση το ίδιο αγχωτική και η διαφορετικότητα των 

ατόμων ως προς την προσωπικότητα και τις εμπειρίες ζωής, διαμορφώνει την 

αντίδρασή τους απέναντι στο στρες. Για παράδειγμα, τα άτομα που πιστεύουν ότι έχουν 

τον έλεγχο μιας κατάστασης αναμένεται να προστατευτούν καλύτερα από τις 

επιπτώσεις του στρες, από ότι τα άτομα που πιστεύουν ότι έχουν μικρό ή καθόλου 

έλεγχο. Μία δεύτερη μεταβλητή της προσωπικότητας που διαδραματίζει κάποιο ρόλο 

στον τρόπο που τα άτομα βιώνουν το στρες είναι το πρότυπο συμπεριφοράς τύπου Α. 

Έρευνες πολλών ετών έδειξαν ότι άτομα με υψηλό βαθμό χαρακτηριστικών τύπου Α 

(για παράδειγμα άτομα που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, φιλόδοξα και με υψηλή 

συνείδηση χρόνου) εμφανίζουν μεγάλη τάση στην ανάπτυξη στεφανιαίων καρδιακών 

παθήσεων και άλλων ασθενειών σχετικών με το άγχος (Houston and Snyder, 1988). 

Όταν εμφανίζεται το στρες, τα άτομα λειτουργούν ανάλογα με ποια στρατηγική 

αντιμετώπισης έχουν στη διάθεσή τους. Αυτές οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

καλλιεργούνται μέσω της εκπαίδευσης και των εμπειριών και συνεπώς παρέχουν 

ευκαιρίες βελτίωσης της ικανότητας των ατόμων να ανταπεξέρχονται σε στρεσογόνες 

καταστάσεις. 

Μία παλαιότερη έρευνα των Rees και Cooper (1992), έδειξε ότι εργαζόμενοι σε 

επαγγέλματα υγείας, σε αντίθεση με αυτούς που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς 

που δεν ανήκουν στον κλάδο της υγείας, παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 

πίεσης και συνεπώς καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης αρκετά 

συχνότερα σε σχέση με τους άλλους. Σημειώνουν επίσης χαμηλότερα ποσοστά 

εμφάνισης προτύπου συμπεριφοράς τύπου Α, έχουν υψηλότερα επίπεδα αντιληπτού 
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ελέγχου της εργασίας τους, ενώ αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα κακής ψυχικής υγείας, 

αλλά παρόμοιο βαθμό ικανοποίησης από τη δουλειά τους. 

 

2.1.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο καθένας το στρες είναι ένας πολύ υποκειμενικός 

παράγοντας. Ειδικότερα σε επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι οι 

νοσηλευτές, που αποτελούν και αντικείμενο της έρευνας, όπου η αλλαγή χώρου και 

ρόλου εργασίας είναι πολύ συχνή, παρατηρείται σημαντική απόκλιση της αναγνώρισης 

των πηγών που προκαλούν στρες (McVicar, 2003). 

Ενώ η γνώση του στρες μεταξύ των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και οι 

συνέπειές του αυξάνονται, έχει γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο και 

έγκυρο εργαλείο για τη μέτρηση της συχνότητας και των πηγών του στρες 

Για ερευνητικούς σκοπούς, πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν καταφύγει στον 

καθορισμό του στρες χρησιμοποιώντας συμβατικά όργανα μέτρησης, που είναι 

συνήθως τα ερωτηματολόγια. Το “General Health Questionnaire” (GHQ), αποτελεί 

πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία μέτρησης του στρες, κυρίως λόγω των 

εννοιολογικών και ερευνητικών του δεσμών με τη διάγνωση του άγχους και της 

κατάθλιψης. Το GHQ είχε αρχικά εισαχθεί από τον Goldberg (1972), ως ένα μέσο 

χρησιμοποιούμενο στην γενική ιατρική για την ανίχνευση των μη διαγνωσμένων 

ψυχιατρικών διαταραχών σε ασθενείς της γενικής ιατρικής και χειρουργικής. Το 

πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 140 ερωτήσεις. Άλλες πιο δημοφιλείς 

εκδοχές αυτού του εργαλείου που χρησιμοποιούνται είναι το GHQ-60, που αποτελείται 

από 60 ερωτήσεις, το GHQ-28 που αποτελείται από 28 ερωτήσεις και το πιο δημοφιλές 

GHQ-12 που συνίσταται από 12 ερωτήσεις. 

Εξαιτίας της επιτυχίας του σαν ένα μέσο ελέγχου για την ανίχνευση ψυχιατρικών 

ασθενειών, το GHQ ξεκίνησε την ευρεία χρήση του σαν εναλλακτικό εργαλείο 

μέτρησης του άγχους και των σχετιζόμενων ασθενειών με αυτό. Ένα σημαντικό όμως 

πρόβλημα της χρήσης του GHQ για την αξιολόγηση του στρες, είναι ότι δε 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο που είχε αρχικά επινοηθεί. Το περιεχόμενο του GHQ δεν 

κάνει καμία αναφορά στο στρες και ο όρος αυτός δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο της 



10 

 

μονογραφίας του Goldberg το 1972. Αντί αυτού, ρωτά «πώς είναι γενικότερα η υγεία 

σας τις τελευταίες εβδομάδες». Παρόλα αυτά, πολλές από τις μελέτες που 

χρησιμοποίησαν το GHQ στις διάφορες μορφές του, για την  εκτίμηση των επιπέδων 

του στρες σε επαγγελματίες υγείας, παρουσίασαν το ερωτηματολόγιο σαν ένα καθαρό 

εργαλείο μέτρησης του άγχους, συνοδευόμενο πολλές φορές από έναν τίτλο, όπως «το 

στρες στους γιατρούς». Τέτοιου είδους φρασεολογία, πολλές φορές ωθούσε τους 

ερωτηθέντες να απατήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αν νιώθουν ότι είναι πράγματι 

αγχωμένοι με την καθημερινή έννοια του όρου. Με αυτόν τον τρόπο όμως κινδυνεύει η 

εγκυρότητα του εργαλείου μέτρησης. Έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει βασιζόμενες 

στο GHQ σαν εργαλείο μέτρησης του στρες σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, 

έδειξαν ότι υπερεκτιμώνται τα επίπεδα του στρες, σε σχέση με τα πραγματικά. 

Έρευνες που σχετίζονται με τον ρόλο των ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων πίεσης ως παράγοντες κινδύνου τόσο σε σωματικές όσο και σε 

ψυχολογικές ασθένειες, χρησιμοποιούν σχετικά αντικειμενικά όργανα μέτρησης του 

στρες. Οι έρευνες αυτές εξετάζουν τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα στρεσογόνα 

γεγονότα, όπως η ανεργία (Cobb and Stanislav, 1977), το πένθος και η έκθεση σε 

υψηλά επίπεδα θορύβου (Cohen and Weinstein, 1981). Επίσης, υπάρχει άφθονη 

βιβλιογραφία σχετική με τα αθροιστικά αποτελέσματα σε αντικειμενικά στρεσογόνα 

γεγονότα (Dohrenwend and Dowhrenwend, 1974, 1981). Σε αυτές τις μελέτες, έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλες εκδοχές από κλίμακες γεγονότων της ζωής. 

Οι ψυχίατροι Holmes και Rahe ανέπτυξαν το 1967 την πρωτότυπη κλίμακα στρες. 

Εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία πάνω από 5.000 ασθενών, σαν έναν τρόπο για να 

καθοριστεί αν κάποια στρεσογόνα γεγονότα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένειες. 

Οι ασθενείς κλήθηκαν να ελέγξουν μια λίστα που περιλάμβανε 43 γεγονότα της ζωής 

(π.χ. θάνατος συζύγου, διαζύγιο, φυλάκιση, θάνατος στενού οικογενειακού προσώπου, 

γάμος, εγκυμοσύνη κ.α.) που βασίζονταν σε μια σχετική βαθμολογία. Μια θετική 

συσχέτιση των 0.118 βρέθηκε μεταξύ των γεγονότων της ζωής τους και των ασθένειές 

τους Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν στην Κλίμακα Εκτίμησης Κοινωνικής 

Αναπροσαρμογής (Social Readjustment Rating Scale, SRRS), ευρύτερα γνωστή ως 

κλίμακα στρες των Holmes και Rahe. 

Πιο αναλυτικά, στην κλίμακα αυτή σε καθεμία από τις αυθαίρετες εκδηλώσεις της 

ζωής, ορίζεται μία αξία. Οι εκδηλώσεις αυτές αντανακλούν το ποσοστό του στρες που 
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προκαλεί το κάθε γεγονός στον πληθυσμό που εξετάζεται. Η πίεση είναι συσσωρευτική 

και έτσι για να υπολογιστεί η συνολική πίεση προστίθενται οι τιμές που αντιστοιχούν 

στα γεγονότα που έχουν εμφανιστεί στη ζωή του ατόμου το προηγούμενο έτος. Το 

αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελεί το συνολικό σκορ στρες. Έτσι με βάση την τιμή 

που έχει, κρίνεται αν είναι υψηλό, οριακό, ή χαμηλό. 

Υπάρχουν κάποια σαφή πλεονεκτήματα για τα αντικειμενικά όργανα μέτρησης των 

στρεσογόνων γεγονότων. Πρώτα από όλα, αυτά τα εργαλεία μέτρησης του στρες 

επιτρέπουν μία εκτίμηση του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ασθένειας, που σχετίζεται 

με την εμφάνιση ευπροσδιόριστων γεγονότων. Έπειτα, η μέτρηση πολλές φορές είναι 

πολύ εύκολη γιατί η εμπειρία κάποιων γεγονότων από ένα άτομο μπορεί να 

προσδιοριστεί με εύκολο τρόπο, χωρίς να είναι απαραίτητο να ερωτηθεί για αυτό (π.χ. 

άτομα που ζουν σε κοινότητες με έντονη ηχορύπανση). Τέλος, αυτές οι τεχνικές 

μέτρησης ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ποικίλων προκαταλήψεων που έχουν να 

κάνουν με την αντίληψη και αναφορά των γεγονότων.  

Από την άλλη μεριά, η χρήση των αντικειμενικών μέτρων του στρες, συνεπάγεται ότι 

τα γεγονότα είναι αυτά που από μόνα τους ευθύνονται για την εκδήλωση ασθενειών. 

Αυτό αντίκειται στην άποψη ότι οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, 

εκτιμώντας τους κινδύνους και τα γεγονότα υπό το πρίσμα των πόρων αντιμετώπισης 

που διαθέτουν (Lazarus, 1966, 1974). Συνεπώς, στρεσογόνα γεγονότα συμβαίνουν μόνο 

όταν η κατάσταση εκτιμάται ως απειλητική ή απαιτητική και δεν υπάρχουν επαρκείς 

πόροι για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από το άτομο. 

Λόγω της παραπάνω αδυναμίας των αντικειμενικών μέτρων του στρες, δημιουργήθηκε 

η επιθυμία να μετρηθεί το αντιληπτό στρες σε αντιδιαστολή ή επιπλέον με το 

αντικειμενικό στρες. Οι κλίμακες αντιληπτού στρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

επίσης σε συνδυασμό με τις αντικειμενικές κλίμακες, σε μία προσπάθεια να 

καθορίσουν αν παράγοντες όπως η κοινωνική υποστήριξη, η ανθεκτικότητα και ο 

βαθμός ελέγχου μιας κατάστασης, προστατεύουν τα άτομα από τα παθογενή 

αποτελέσματα των στρεσογόνων γεγονότων. Τέλος, το αντιληπτό στρες, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σαν μία μεταβλητή αποτελέσματος που μετρά τα επίπεδα του στρες σε 

συνάρτηση με τα αντικειμενικά στρεσογόνα γεγονότα, τις διαδικασίες αντιμετώπισής 

τους, τους παράγοντες προσωπικότητας κ.α.  



12 

 

Στο παρελθόν, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να τροποποιήσουν τις κλίμακες των 

γεγονότων της ζωής σε μια προσπάθεια να μετρήσουν το παγκόσμιο αντιληπτό στρες. 

Η τροποποίηση αυτή περιλάμβανε ερωτήσεις που ζητούσαν από τους ερωτηθέντες να 

κατατάξουν το βαθμό του στρες που βιώνουν ή τις επιπτώσεις καθενός από τα 

περιστατικά της ζωής που έχουν βιώσει. Γενικότερα, οι προσωπικές εκτιμήσεις του 

επιπέδου του στρες που προκαλούν συγκεκριμένα γεγονότα ζωής, είναι καλύτεροι 

δείκτες και προγνωστικοί παράγοντες για αποτελέσματα που σχετίζονται με την υγεία, 

από ότι η βαθμολογία που προκύπτει από το άθροισμα των γεγονότων. Παρόλα αυτά, η 

προβλεψιμότητα που παρέχεται σε αυτού του είδους τη βαθμολόγηση είναι πολύ μικρή. 

Αυτό συμβαίνει γιατί στην προσπάθεια να υπολογιστούν τα παγκόσμια επίπεδα 

αντιληπτού στρες σε μία βάση αντιδράσεων σε μεμονωμένα γεγονότα, τα επίπεδα αυτά 

έχουν πολύ υψηλή συσχέτιση με τον αριθμό των αναφερόμενων γεγονότων. Άλλες 

αδυναμίες της κλίμακας του αντιληπτού στρες είναι ότι αυτή βασίζεται σε μία 

συγκεκριμένη λίστα γεγονότων ζωής και δε διαθέτει ευαισθησία σε συνεχιζόμενες 

καταστάσεις χρόνιου στρες, στο στρες που προκαλείται από γεγονότα που συμβαίνουν 

στη ζωή των φίλων και της οικογένειας, σε μελλοντικά γεγονότα και σε γεγονότα που 

δεν περιλαμβάνονται στη λίστα (Cohen et al, 1983). 

Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί και θεωρητικοί περιορισμοί στη μέτρηση των 

παραγόντων που προκαλούν στρες. Πρακτικά, είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να 

αναπτυχθεί επαρκώς ένα μεμονωμένο μέτρο κάθε φορά που ένας συγκεκριμένος 

παράγοντας άγχους εξετάζεται. Θεωρητικά, προκύπτει το ζήτημα αν τα μέτρα της 

αντιληπτής αντίδρασης σε συγκεκριμένο στρεσογόνο παράγοντα, πραγματικά 

αξιολογούν τις εκτιμήσεις του ατόμου απέναντι στον παράγοντα αυτόν. Υπάρχουν στην 

πραγματικότητα, αποδείξεις ότι οι άνθρωποι πολλές φορές αποδίδουν λανθασμένα τα 

συναισθήματα άγχους τους σε μια συγκεκριμένη πηγή στρες, ενώ στην πραγματικότητα 

το στρες που νιώθουν οφείλεται σε άλλον παράγοντα από αυτόν που πιστεύουν (Irwin 

et al., 1979). Ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει από αυτά τα όργανα μέτρησης του 

στρες, είναι ότι σύμφωνα με αυτά, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των γεγονότων στην 

πρόκληση της ασθένειας. Η ασθένεια όμως, οφείλεται στο γενικότερο επίπεδο στρες 

του ατόμου και όχι στη μεμονωμένη αντίδρασή του σε ένα γεγονός. 
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Κοινή παραδοχή μεταξύ των ερευνητών υγείας αποτελεί η αντίληψη ότι οι επιπτώσεις 

των αντικειμενικά στρεσογόνων γεγονότων καθορίζονται, σε μεγάλο βαθμό, από την 

αντίληψη του ατόμου σχετικά με το άγχος που το διακατέχει. (Cohen et al, 1983) 

Η αδυναμία των παραπάνω εργαλείων μέτρησης του στρες, δημιούργησε την ανάγκη 

ανάπτυξης της κλίμακας του αντιληπτού στρες (Perceived Stress Scale, PSS). 

Δημιουργήθηκε από τον Cohen και τους άλλους (1983) και αποτελείται από 14 

ερωτήματα που μετρούν το βαθμό που οι καταστάσεις της ζωής ενός ατόμου 

χαρακτηρίζονται στρεσογόνες. Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν τον 

βαθμό που οι ερωτηθέντες βρίσκουν τη ζωή τους απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη και 

υπερφορτωμένη. Αυτά τα τρία θέματα έχουν αποδειχθεί ότι είναι τα κύρια συστατικά 

της εμπειρίας του στρες (Lazarus, 1966, 1974). Η κλίμακα περιλαμβάνει επίσης 

απευθείας ερωτήματα σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα στρες που βιώνουν τα άτομα. Οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις της κλίμακας είναι πολύ εύκολο να συμπληρωθούν και να 

βγει μια συνολική βαθμολογία. Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι το στρες επηρεάζεται 

από καθημερινά περιστατικά, κύρια γεγονότα και αλλαγές στους πόρους αντιμετώπισής 

του, η προγνωστική εγκυρότητα της κλίμακας PSS είναι προσωρινή και διαρκεί από 

τέσσερις έως οχτώ εβδομάδες. 

Η κλίμακα PSS υπόσχεται μια καλύτερη πρόβλεψη των αποτελεσμάτων που αφορούν 

την υγεία, από ότι κλίμακες που μετρούν τους αντικειμενικούς παράγοντες που 

προκαλούν στρες, όπως είναι οι προαναφερθείσες κλίμακες γεγονότων της ζωής. Αυτό 

συμβαίνει πιθανότατα γιατί το επίπεδο του εκτιμώμενου στρες είναι αυτό που καθορίζει 

την αντίδραση σε έναν παράγοντα στρες και όχι η αντικειμενική εμφάνιση ενός 

γεγονότος (Lazarus, 1966, 1974). Η PSS κλίμακα θεωρείται περισσότερο παγκόσμια 

από ότι οι κλίμακες γεγονότων της ζωής, γιατί είναι περισσότερο ευαίσθητη σε χρόνιο 

στρες που πηγάζει από συνεχείς καταστάσεις της ζωής, σε στρες που οφείλεται σε 

προσδοκίες μελλοντικών γεγονότων και στο στρες που οφείλεται σε γεγονότα που δεν 

περιλαμβάνονται σε λίστες συγκεκριμένων γεγονότων. 

Έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, θεωρήθηκε σκόπιμο στην παρούσα έρευνα 

να χρησιμοποιηθεί η κλίμακα PSS έναντι των υπολοίπων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα που 

σχετίζονται με τη μέτρηση του επιπέδου του στρες που βιώνει το άτομο. 
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2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

2.2.1 ΕΝΝΟΙΑ 

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής αποτελεί μία πολύπλοκη έννοια που επηρεάζεται και 

αλληλεπιδρά με πολλές πτυχές της εργασίας και της προσωπικής ζωής (Hsu and 

Kernohan, 2006). Σύμφωνα με τον Suttle (1977, σ. 4), η QWL ορίζεται ως «ο βαθμός 

στον οποίον τα μέλη ενός οργανισμού-επιχείρησης είναι ικανά να ικανοποιήσουν 

σημαντικές προσωπικές ανάγκες μέσω των εμπειριών τους μέσα στον οργανισμό». Οι 

Brooks et al. (2007) υποστηρίζουν ότι η QWL έχει δύο στόχους: (1) την βελτίωση της 

ποιότητας των εργασιακών εμπειριών των εργαζομένων και ταυτόχρονα (2) την 

βελτίωση της παραγωγικότητας του οργανισμού. Από την σκοπιά των νοσηλευτών, που 

αποτελεί μέρος της παρούσας έρευνας, οι Brooks και Anderson (2004) ορίζουν την 

QWL ως τον βαθμό στον οποίο οι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές είναι ικανοί να 

ικανοποιήσουν τις προσωπικές ανάγκες τους, μέσω των εμπειριών στον οργανισμό που 

εργάζονται, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς στόχους. 

Σύμφωνα με άλλη πηγή, η ποιότητα της εργασίας έχει οριστεί ως οι καλύτερες θέσεις 

εργασίας και ένας πιο ισορροπημένος συνδυασμός της εργασίας με την προσωπική ζωή 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006). 

Αν και δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της ποιότητας της εργασιακής ζωής, ψυχολόγοι 

και επιστήμονες συμφωνούν γενικά στην άποψη ότι η QWL είναι ένα δημιούργημα που 

ασχολείται με την ευημερία των εργαζομένων και διαφέρει σημαντικά από την 

ικανοποίηση από την εργασία (Champoux, 1981; Suttle and Hackman, 1977). Η 

διαφορά της έγκειται στο γεγονός ότι η ικανοποίηση από την εργασία ερμηνεύεται σαν 

ένα από τα αποτελέσματα της ποιότητας της εργασιακής ζωής. Πέρα από την 

εργασιακή ικανοποίηση, η QWL επηρεάζει και την ικανοποίηση που προέρχεται από 

άλλους τομείς της ζωής όπως είναι η οικογένεια, η αναψυχή, η κοινωνική ζωή, η 

οικονομική ζωή κ.α. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο της QWL δεν είναι μόνον η 

ικανοποίηση που προέρχεται από τη δουλειά. Περιλαμβάνει την επίδραση του 

εργασιακού χώρου στην ικανοποίηση από την εργασία, σε τομείς που δε σχετίζονται με 

τη δουλειά, αλλά και σε τομείς που περιλαμβάνουν τη συνολική ζωή, την προσωπική 

ευτυχία και την υποκειμενική ευημερία. Για παράδειγμα, οι Danna και Griffin (1999) 

βλέπουν την QWL σαν μια ιεραρχία εννοιών που περιλαμβάνει την ικανοποίηση από τη 
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ζωή (κορυφή της ιεραρχίας), την ικανοποίηση από τη δουλειά σαν σύνολο (κέντρο της 

ιεραρχίας) και την ικανοποίηση από πτυχές της εργασίας, όπως αυτή που σχετίζεται με 

την αμοιβή, τους συναδέλφους και τους επόπτες. Οι Sirgy et al. (2001, σ. 242) ορίζουν 

την ποιότητα της εργασιακής ζωής «ως την ικανοποίηση πληθώρας αναγκών από τους 

εργαζομένους, μέσω των διαθέσιμων πόρων, των δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο χώρο εργασίας». Συνεπώς, η 

ικανοποίηση που πηγάζει από τις εμπειρίες του εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει 

στην ικανοποίηση από τη δουλειά, αλλά και από άλλους τομείς της ζωής. Η 

ικανοποίηση από τους κύριους τομείς της ζωής (π.χ. εργασιακή ζωή, οικογενειακή ζωή, 

οικιακή ζωή, αναψυχή) συμβάλλει άμεσα στην ικανοποίηση από τη συνολική ζωή 

(Sirgy et al, 2001). 

Ο όρος «ποιότητα της ζωής εργασίας» (QWL) προήλθε από την έννοια του ανοικτού 

κοινωνικο-τεχνικού συστήματος που σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 1970 και βοηθά 

στην εξασφάλιση της αυτονομίας στην εργασία, της αλληλεξάρτησης και της ιδίας 

εμπλοκής με την ιδέα «καλής εφαρμογής» της τεχνολογίας και των κοινωνικών 

οργανώσεων. Το ανοιχτό κοινωνικο-τεχνικό σύστημα, αν και αποτελεί μία 

παραδοσιακή έννοια που αφορά στην πρακτική εφαρμογή, υποθέτει ότι η βέλτιστη 

απόδοση του συστήματος και η «σωστή» τεχνική οργάνωση συμπίπτουν με εκείνες τις 

συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες ικανοποιούνται οι κοινωνικές και ψυχολογικές 

ανάγκες των εργαζομένων (Bolweg, 1976). Η καλή ποιότητα εργασιακής ζωής βοηθά 

στην εκπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών απαιτήσεων της εργασίας. 

Πολλοί συγγραφείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα της εργασιακής ζωής με 

διαφορετικό τρόπο ο καθένας τους. Σύμφωνα με τους Suttle και Hackman (1977), η 

έννοια και πρακτική της QWL είναι ευρεία και πολυδιάστατη και πολλοί τη 

χρησιμοποιούν με το δικό τους τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, για μερικούς, η ποιότητα της 

εργασιακής ζωής παραπέμπει στη «βιομηχανική δημοκρατία», την αυξημένη 

συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, ή στο αποκορύφωμα 

των στόχων του κινήματος των ανθρωπίνων σχέσεων πριν από δύο δεκαετίες. Κατά 

άλλους, ειδικότερα αυτών που εμπλέκονται στη διοίκηση, ο όρος QWL παραπέμπει σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσω 

βελτιώσεων πολύ περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα από ότι στο κεφάλαιο και 

στις τεχνολογικές εισροές της παραγωγής. Σύλλογοι και εκπρόσωποι εργαζομένων 
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συχνά βλέπουν ότι οι θετικές αλλαγές στην ποιότητα της εργασιακής ζωής οδηγούν σε 

μία πιο δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και των πόρων του οργανισμού, αλλά και σε 

πιο ανθρώπινες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Τέλος, κάποια άλλη μερίδα κοινού 

θέλει την ποιότητα της εργασιακής ζωής να συνδέεται στενά με την εργασιακή 

ικανοποίηση, τον εξανθρωπισμό της εργασίας και την εξατομίκευση των οργανισμών. 

Συνεπώς, η βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής αποτελεί αντικείμενο των 

προγραμμάτων ανάπτυξης των οργανισμών. 

Συνεπώς, η έννοια της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι κάτι πολύ παραπάνω από 

μία απλή παροχή εργασίας και μισθού. Αναφέρεται στην προσφορά από τον οργανισμό 

ενός μέρους όπου οι εργαζόμενοι θα νιώθουν αποδεκτοί, επιθυμητοί και άξιοι 

εκτίμησης (Lees and Kearns, 2005). 

 

2.2.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Η ποιότητα των συνθηκών εργασίας (QWL) έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία από την 

αρχική ιδέα που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και τη Σκανδιναβία στη δεκαετία του 1960 και του 

1970. Από τότε, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα για τη βελτίωση μιας σειράς από 

θέματα επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής υγείας και 

ασφάλειας, της συμμετοχής των εργαζομένων και της ασφάλειας της εργασίας. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της QWL αφορούν τόσο τους 

εργαζομένους, όσο και τους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι παρουσία της QWL 

αισθάνονται ασφαλείς, ικανοποιημένοι και ικανοί να δημιουργήσουν. Πιστεύουν ότι η 

ποιότητα της εργασιακής ζωής, αυξάνει την αξιοπρέπειά τους μέσω της εργασιακής 

ικανοποίησης και εξανθρωπίζει την εργασία, μέσω της ανάθεσης ουσιαστικών θέσεων 

εργασίας. Επιπλέον, εξασφαλίζει την εργασιακή ασφάλεια, παρέχοντας επαρκείς 

αμοιβές και ουσιαστικά οφέλη, εγγυάται για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας 

και δίνει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων. Τέλος, 

εξασφαλίζει την ανάπτυξη και ασφάλεια, την κοινωνική ένταξη και την ελευθερία 

έκφρασης των ατόμων. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας που οδηγεί με τη σειρά της στην επίτευξη των στόχων και της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού.  
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Υπάρχουν αποδείξεις ότι ένας ευτυχισμένος εργαζόμενος είναι πολύ παραγωγικός και 

διακρίνεται από αφοσίωση και πίστη (Greenhaus et al., 1987). Έρευνες έχουν δείξει ότι 

η QWL μπορεί να έχει σημαντική επιρροή στη συμπεριφορά των εργαζομένων, όπως 

είναι η ικανοποίηση από την εργασία, η συμμετοχή στην εργασία, η προσπάθεια που 

καταβάλλεται κατά την εκπόνηση της εργασίας, η απόδοσή της, η πρόθεση 

εγκατάλειψής της και αναζήτησης μίας άλλης και η προσωπική αποξένωση. Οι Danna 

και Griffin (1999) σε μία έρευνα που έκαναν, βρήκαν ότι η υγεία και η ευημερία των 

εργαζομένων μπορεί να προκαλέσει συνέπειες όπως την εμφάνιση απουσιών στην 

εργασία, τη μειωμένη παραγωγικότητα και απόδοση, τη μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών 

και προϊόντων, την υψηλή αποζημίωση, τη δαπανηρή ασφάλιση υγείας και άμεσα 

ιατρικά έξοδα. 

Υποστηρίζεται ότι η ποιότητα της ζωής των εργαζομένων επηρεάζει σημαντικά την 

απόδοση και το βαθμό αφοσίωσης των εργαζομένων σε οργανισμούς-επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης (Gifford et al,, 

2002). Η υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής οδηγεί σε προσέλκυση νέων εργαζομένων 

και στη διατήρηση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού (Lees and Kearns, 2005). Για 

τον λόγο αυτόν, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης αναζητούν τρόπους αύξησης 

της QWL, ώστε να πετύχουν την πρόσληψη, στελέχωση και διατήρηση ικανών ατόμων. 

Η έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής για να αυξηθεί η χαρά και 

η ικανοποίηση των εργαζομένων, μπορεί να σημάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων για 

τους υπαλλήλους, τον οργανισμό και τους αποδέκτες της υπηρεσίας (στην προκειμένη 

περίπτωση τους ασθενείς). Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση της 

δέσμευσης και αφοσίωσης απέναντι στον οργανισμό, τη βελτίωση της ποιότητας της 

φροντίδας και την αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας, αλλά και του οργανισμού. 

 

2.2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που συνθέτουν το επίπεδο της ποιότητας της 

εργασιακής ζωής, μεταξύ των οποίων είναι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, 

την οικογένεια, τον οργανισμό και προσωπικοί παράγοντες. Ειδικότερα, οι παράγοντες 

αυτοί σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης 

που παρουσιάζονται, τη γενικότερη εργασιακή ικανοποίηση, τα συστήματα πληρωμών, 
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τον φόρτο εργασίας, την αυτονομία και τον έλεγχο των πρακτικών, το επίπεδο της 

μόρφωσης, την ηλικία και το φύλο (Brooks and Anderson, 2004). 

Οι ερευνητές εξέτασαν την QWL με τους εξής τρόπους: 

 Σαν μεταβλητή για να βελτιώσουν την εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων. 

 Σαν μια προσέγγιση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε εργαζομένους και 

οργανισμούς. 

 Σαν μια μέθοδο που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές για τη βελτίωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος, όπως τα αυτόνομα εργασιακά τμήματα και ο 

εμπλουτισμός της εργασίας του σχεδιασμού των νέων πλάνων των 

ολοκληρωμένων κοινωνικών και τεχνικών συστημάτων. 

 Σαν μία κίνηση να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

 Σαν οτιδήποτε που σχετίζεται με τα άτομα που εργάζονται (Hsu and Kernohan, 

2006). 

Ο Walton (1975) πρότεινε οχτώ κύριες διαστάσεις που συνθέτουν την ποιότητα της 

εργασιακής ζωής, βασιζόμενος σε έρευνα που έκανε σε εργαζομένους και στην 

εμπειρία τους από την εργασία. Οι διαστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

1. Επάρκεια μισθού και δίκαια συστήματα αμοιβών. 

2. Ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας. 

3. Άμεση δυνατότητα χρησιμοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

4. Ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη και ασφάλεια. 

5. Κοινωνική ολοκλήρωση στην οργάνωση της εργασίας. 

6. Συνταγματισμός στην οργάνωση της εργασίας. 

7. Εργασιακή ζωή. 

8. Σχέση μεταξύ της κοινωνικής και της εργασιακής ζωής. 
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Παρόμοιες διαστάσεις της QWL όρισε και ο Taylor (1978), ενώ οι Levine et al. (1984) 

όρισαν επτά προγνωστικούς παράγοντες της ποιότητας της εργασιακής ζωής: 

1. Ο βαθμός στον οποίον οι ανώτεροι συμπεριφέρονται με σεβασμό απέναντι 

στους υφισταμένους τους και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στις ικανότητές τους. 

2. Η ενδεχόμενη ποικιλία στη καθημερινή ρουτίνα του έργου. 

3. Οι προκλήσεις της εργασίας. 

4. Ο βαθμός στον οποίο η τρέχουσα εργασία οδηγεί σε μελλοντικές ευκαιρίες 

εργασίας. 

5. Η αυτοεκτίμηση. 

6. Ο βαθμός στον οποίον η ζωή εκτός εργασίας επηρεάζει την εργασιακή ζωή. 

7. Ο βαθμός στον οποίον το έργο που εκτελείται από τους υπαλλήλους 

συνεισφέρει στην κοινωνία. 

 

2.2.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Η ανάγκη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τους ίδιους ή και 

λιγότερους πόρους, αναγνωρίζεται από πολλούς οργανισμούς παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης. Αυτή η ανάγκη ολοένα και αυξάνεται, ειδικότερα κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, δημιουργώντας επιπλέον στρες στους εργαζομένους που παρέχουν 

τέτοιες υπηρεσίες. Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την ψυχολογία των 

εργαζομένων σε σχέση με την ποιότητα της εργασιακής ζωής αυξάνεται στους 

οργανισμούς παροχής υγείας με σκοπό τη βελτίωση των στρατηγικών διατήρησης και 

στελέχωσης του προσωπικού και τη βελτίωση της απόδοσης. Μια σειρά ερευνών και 

προγραμμάτων αξιολόγησης και βελτίωσης της QWL διεξήχθησαν σε πολλούς 

οργανισμούς παροχών υγείας παγκοσμίως (Brooks and Anderson, 2004). 

Βάσει της βιβλιογραφίας, υπάρχουν λίγες έρευνες που εστιάζουν στην ποιότητα της 

εργασιακής ζωής των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και της ικανότητάς της να 

διατηρεί το ανθρώπινο δυναμικό της και να βελτιώνει την παραγωγικότητα των 

υπαλλήλων και την αποδοτικότητα των οργανισμών υγειονομικής φροντίδας. 
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Μία από αυτές τις έρευνες, που βασίστηκε και η παρούσα μελέτη για την αξιολόγηση 

της ποιότητας της εργασιακής ζωής, είναι αυτή των Brooks και Anderson (2004). 

Δημιούργησαν ένα εργαλείο μέτρησης της QWL που απευθύνεται σε νοσηλευτές και 

βασίζεται σε ένα πλαίσιο που αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις (όπως δείχνει 

αναλυτικά ο πίνακας 1): 

1. Εργασιακή/οικογενειακή ζωή. 

2. Σχεδιασμός της εργασίας. 

3. Περιεχόμενο της εργασίας. 

4. Κόσμος της εργασίας. 

Το εργαλείο μέτρησης της QWL των Brooks και Anderson σχεδιάστηκε με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στους οργανισμούς παροχών υγείας. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν, η έρευνά του χρησιμοποιήθηκε από πλήθος ερευνητών για τη μέτρηση 

της ποιότητας της εργασιακής ζωής (Brooks et al., 2007; Khani et al., 2008). 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 παρακάτω, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την καθεμία διάσταση της QWL. Για την καλύτερη κατανόηση, θα 

αναλυθεί ο κάθε παράγοντας χωριστά. 
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Πίνακας 1: Παράγοντες της εργασιακής ζωής που επηρεάζουν την πρόθεση εγκατάλειψης της εργασίας 

από εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης 

Τέσσερις διαστάσεις της εργασιακής ζωής 

Εργασιακή ζωή/ Οικογενειακή ζωή 

 

 

Σχεδιασμός εργασίας 

 

 

 

Περιεχόμενο εργασίας 

 

 

 

 

 

Κόσμος της εργασίας 

Παράγοντες 

Οικογένεια και οικογενειακές ανάγκες 

Ώρες εργασίας/ αλλαγές 

 

Ικανοποίηση από την εργασία 

Φόρτος εργασίας 

Αυτονομία 

 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Συναδελφικότητα 

Δυνατότητες εξέλιξης (εξέλιξη 

καριέρας, κατάρτιση και εκπαίδευση) 

Εργασιακό περιβάλλον (επάρκεια 

πόρων & υγιές περιβάλλον) 

 

Μισθός  

 

Εργασιακή/οικογενειακή ζωή 

Η εργασιακή και οικογενειακή ζωή αποτελεί μια πολύ σημαντική διάσταση της QWL 

και επηρεάζει την πρόθεση αναζήτησης εργασίας των παροχών υγείας εκτός του 

οργανισμού. Παράγοντες που συνθέτουν αυτή τη διάσταση είναι (1) αυτοί που 
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σχετίζονται με την οικογένεια και τις οικογενειακές ανάγκες και (2) οι ώρες εργασίας 

και οι αλλαγές βάρδιας. 

Οικογένεια και οικογενειακές ανάγκες 

Η οικογένεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων και 

αλληλεπιδρά με τις πτυχές της προσωπικής και της εργασιακής ζωής. Αποτελέσματα 

μιας έρευνας από τους Applebaum et al (2010) έδειξαν ότι η ικανοποίηση από τα 

προσωπικά ζητήματα επηρεάζει σημαντικά την απόφαση αλλαγής εργασίας σε 

επαγγέλματα υγείας. Στον παράγοντα αυτό, αξιολογείται η ισορροπία μεταξύ των 

απαιτήσεων της εργασίας και των οικογενειακών απαιτήσεων. Δηλαδή, κατά πόσον οι 

απαιτήσεις της δουλειάς επηρεάζουν τον οικογενειακό βίο και αντίστροφα. Σύμφωνα 

με τον Morrell (2005), οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν την τρέχουσα εργασία τους όταν 

οι απαιτήσεις της δουλειάς τους δεν είναι συμβατές με τα οικογενειακά καθήκοντα. 

Ώρες εργασίας και αλλαγές βάρδιας 

Οι ώρες εργασίας και οι αλλαγές στη βάρδια επηρεάζουν πολύ την εργασιακή και 

ιδιωτική ζωή των εργαζομένων στα νοσοκομεία, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους. Έρευνα των Rambur et al το 2003, έδειξε ότι νοσηλευτές που 

εργάστηκαν λιγότερο από 30 ώρες εβδομαδιαίως εμφάνισαν χαμηλότερο ποσοστό 

πρόθεσης αναζήτησης εργασίας εκτός του οργανισμού που απασχολούνταν, από ότι 

νοσηλευτές που εργάζονταν σε πλήρες ωράριο. Αυτό συνέβη ίσως γιατί, οι εργαζόμενοι 

που εργάζονταν για λιγότερες από τριάντα ώρες την εβδομάδα, είχαν ελεύθερο χρόνο 

να ασχοληθούν με προσωπικά τους ζητήματα, να δουν τις οικογένειές τους, συγγενείς 

και φίλους.  

Οι συχνές αλλαγές στη βάρδια των εργαζομένων επηρεάζουν κι εκείνες την απόφαση 

εγκατάλειψης της εργασίας. Έρευνες που έχουν γίνει σε νοσηλευτές νοσοκομείων, 

έδειξαν ότι η δυσαρέσκεια που προκλήθηκε από το πρόγραμμα της εργασίας αυξάνει 

σημαντικά την πρόθεση εγκατάλειψης της εργασίας. 

Σχεδιασμός εργασίας 

Η διάσταση του σχεδιασμού της εργασίας αποτελείται από παράγοντες όπως η 

εργασιακή ικανοποίηση, ο φόρτος εργασίας και η αυτονομία κινήσεων. 
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Εργασιακή ικανοποίηση 

Η ικανοποίηση από τη δουλειά, ορίζεται ως ο βαθμός του θετικού συναισθηματικού 

προσανατολισμού που έχουν οι εργαζόμενοι απέναντι στη δουλειά τους (Mueller and 

McCloskey, 1990). Παρομοίως, οι Chen et al. (2008) υποστηρίζουν ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι ο βαθμός που η δουλειά αρέσει στους υπαλλήλους. Όπως είναι 

αναμενόμενο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη για τον βαθμό που οι εργαζόμενοι 

επιθυμούν να εγκαταλείψουν την τρέχουσα εργασία τους. Τούτου λεχθέντος, πολλές 

έρευνες μεταξύ των οποίων εκείνη των Shields και Ward (2001), έδειξαν ότι η μη 

ικανοποίηση από την εργασία είναι ο πιο σημαντικός δείκτης της πρόθεσης αλλαγής 

εργασίας των ατόμων. 

Φόρτος εργασίας 

Ο φόρτος εργασίας αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα που συνιστά τον σχεδιασμό της 

εργασίας. Ποιοτικά ευρήματα έδειξαν ότι ο βαρύς φόρτος εργασίας είναι ένα από τα πιο 

συχνά αναφερόμενα προβλήματα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Οι Shields και 

Ward (2001) βρήκαν ότι η δυσαρέσκεια νοσηλευτών συνδέεται με τις χαμηλές 

ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας τους, το φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας και την 

ανεπάρκεια μισθού. 

Υποστηρίζεται ότι ο μεγάλος φόρτος εργασίας πηγάζει από τον κακό σχεδιασμό της 

εργασίας, την έλλειψη προσωπικού και την ανεπάρκεια πόρων και εγκαταστάσεων. Το 

βεβαρυμμένο πρόγραμμα των παρόχων υγειονομικής φροντίδας, επηρεάζει την 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων και συνεπώς και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ο 

φόρτος εργασίας δημιουργεί επιπλέον άγχος στους εργαζομένους να εκτελέσουν το 

έργο τους στο χρόνο που πρέπει, με αρνητικές συνέπειες στην παρεχόμενη υπηρεσία 

και δυσαρεστημένο τον αποδέκτη αυτής, που δεν είναι άλλος από τον ασθενή. Είναι 

πολύ δύσκολο για τους νοσηλευτές να κάνουν περισσότερα με λιγότερα και ως εκ 

τούτου οι οργανισμοί παροχών υγείας πρέπει να φροντίζουν να μειώνουν τον φόρτο 

εργασίας, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους (Lynn and Redman, 2005). 

Αυτονομία 

Η αυτονομία πρακτικών του νοσηλευτή ορίζεται ως «ο βαθμός ελευθερίας που έχει για 

να ενεργήσει με τον τρόπο που θεωρεί σωστό πάνω σε θέματα που γνωρίζει και να 
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παίρνει ανεξάρτητες κλινικές αποφάσεις που υπερβαίνουν την συνήθη πρακτική του, 

προς το συμφέρον του ασθενούς» (Kramer and Schmalenberg, 2004, σ. 44). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι έχουν αναφέρει ότι έχουν μεγάλο ή και απόλυτο έλεγχο 

των πρακτικών της εργασίας τους, σημειώνουν μεγάλο ποσοστό επιθυμίας να 

παραμείνουν στην τρέχουσα θέση τους.  

Περιεχόμενο εργασίας 

Σε αυτή τη διάσταση ανήκουν παράγοντες όπως η διοίκηση του οργανισμού, η σχέση 

με τους συναδέλφους, οι ευκαιρίες ανέλιξης και το εργασιακό περιβάλλον.  

Διοίκηση και ηγεσία 

Οι Chan και Morrison (2000) υποστηρίζουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των παρόχων 

υγειονομικής φροντίδας και των προϊσταμένων τους ή των διοικητών τους μπορεί να 

είναι προκλητική λόγω της ιεραρχικής δομής των οργανισμών υγειονομικής 

περίθαλψης. Έχει αποδειχθεί ότι η δυσαρέσκεια που προκαλείται από τους 

εργαζομένους σε νοσοκομεία σε σχέση με τη συνεργασία τους με τη διοίκηση του 

οργανισμού, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες της 

πρόθεσης αλλαγής εργασίας. 

Συναδελφικότητα 

Οι Chan και Morrison (2000) βρήκαν ότι όταν σημειώνεται έλλειψη συνεργασίας, 

υποστήριξης και βοήθειας από τους συνεργάτες των επαγγελματιών υγείας, 

επηρεάζεται σημαντικά η απόφαση εγκατάλειψης της θέσης των τελευταίων. Οι Kudo 

et al. (2006) ανέφεραν ότι τα υψηλά ποσοστά πρόθεσης αναζήτησης εργασίας σε άλλον 

οργανισμό από εργαζομένους σε νοσοκομεία, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αυτούς 

που έχουν βασικά παράπονα από τη σχέση τους με τους συναδέλφους. 

Περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης 

Ο παραπάνω παράγοντας αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό δείκτη της πρόθεσης 

αναζήτησης εργασίας σε άλλον οργανισμό. Έρευνα των Chan και Morrison (2000) 

έδειξε ότι σε οργανισμούς παροχής υγειονομικής περίθαλψης όπου σημειώνεται 

έλλειψη ή παντελής απουσία ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, όλο και 

περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν εργασία εκτός του οργανισμού. Την 
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επαγγελματική ανέλιξη βοηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης των 

εργαζομένων με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, αλλά και ο έλεγχος των 

πρακτικών τους. 

Εργασιακό περιβάλλον 

Παράγοντες που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον, όπως ο χώρος εργασίας, οι 

εγκαταστάσεις, η επάρκεια πόρων, είναι ενδεικτικοί του βαθμού της πρόθεσης αλλαγής 

εργασίας. Μία έρευνα των Chan et al. (2009), που ερευνούσε τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την πρόθεση εγκατάλειψης της εργασίας των νοσηλευτών, έδειξε ότι το 

εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. 

Κόσμος της εργασίας 

Βάσει της βιβλιογραφίας, σε αυτή τη διάσταση της QWL ανήκει ο παράγοντας που 

σχετίζεται με τα επίπεδα των μισθών. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει, 

αναφέρουν μια θετική σχέση μεταξύ της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας σε άλλο 

οργανισμό και της δυσαρέσκειας των υπαλλήλων από τα επίπεδα των μισθών τους. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν οι Shields και Ward (2001), oι εργαζόμενοι 

επαγγελμάτων υγείας ανέμεναν υψηλότερο μισθό βάσει των ικανοτήτων τους, της 

εργασιακής τους εμπειρίας, της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και των 

προσόντων που διέθεταν. Αντί αυτού όμως, ο μισθός τους ήταν κατώτερος των 

προσδοκιών τους, γεγονός που τους έκανε περισσότερο πρόθυμους να αναζητήσουν 

εργασία σε άλλον οργανισμό. Στη διάσταση αυτή λοιπόν, είναι σημαντικό να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ των δεξιοτήτων και καθηκόντων που εκτελούν οι επαγγελματίες 

υγείας και του επιπέδου του μισθού τους, ώστε να μην εμφανιστεί μεγάλος βαθμός 

πρόθεσης εγκατάλειψης της εργασίας. 

Οι προαναφερθέντες παράγοντες συνιστούν την ποιότητα της εργασιακής ζωής και 

καθορίζουν την πρόθεση αλλαγής εργασίας των ατόμων που εργάζονται σε 

επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί αποτέλεσαν τη βάση της δομής των 

ερωτήσεων που συντάχθηκαν για να μετρήσουν την ποιότητα της εργασιακής ζωής σε 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της Ελλάδας. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την 
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ποιότητα της εργασιακής ζωής στα επαγγέλματα υγειονομικής φροντίδας, είναι τα 

επίπεδα της υγείας (σωματικής και ψυχικής) που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι (Quinn 

and Staines, 1977). 

Έτσι, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν την ποιότητα της εργασιακής 

ζωής είναι 24 και αφορούν όλους τους παραπάνω παράγοντες. 

 

2.3 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η πρόθεση αλλαγής της τρέχουσας εργασίας αποτελεί ένα θέμα ευρέως ενδιαφέροντος 

και αναφέρεται στην εθελοντική αποχώρηση των μελών μιας οργάνωσης. (Hayes et al., 

2006). 

Σύμφωνα με τους Chen et al. (2008), η πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας θέσης 

ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίον οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν να διακόψουν τη 

συνεργασία τους με τους εργοδότες τους. Παρομοίως, οι Vandenberg και Nelson (1999, 

σ. 1315) όρισαν την πρόθεση αυτή ως «την ατομική και υποκειμενική εκτιμούμενη 

πιθανότητα της οριστικής εγκατάλειψης της δουλειάς του ατόμου σε έναν οργανισμό, 

κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον». Ακόμη, οι Mor Barak et al. (2001, σ. 633) όρισαν 

την πρόθεση παραίτησης από την εργασία ως «τη συμπεριφορά της σοβαρής εξέτασης 

της πιθανότητας να αφήσει κάποιος την τρέχουσα δουλειά του». 

Ο υψηλός βαθμός εγκατάλειψης της εργασίας αποτελεί ένα μείζον θέμα στους 

οργανισμούς παροχών υγείας. Η εγκατάλειψη της εργασίας ατόμων πολύ ικανών, 

συνεπάγεται ουσιαστικά στοιχεία κόστους (όπως για παράδειγμα στοιχεία κόστους που 

σχετίζονται με την πρόσληψη και εκπαίδευση νέου ανθρώπινου δυναμικού) για τους 

οργανισμούς. Επιπλέον, σαν συνέπεια αναφέρεται η ανικανότητα του οργανισμού να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών και να τους παράσχει υψηλής ποιότητας 

φροντίδα. 

Η πρόθεση εγκατάλειψης της εργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας του 

πραγματικού δείκτη εγκατάλειψής της και μπορεί να αποτελέσει έναν δείκτη χαμηλής 

ποιότητας εργασιακής ζωής. 
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Ορισμένες έρευνες βρήκαν μία θετική σχέση μεταξύ της ποιότητας της εργασιακής 

ζωής, της ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και της δέσμευσης και αφοσίωσης 

στον οργανισμό. Η χαμηλή ικανοποίηση από τη δουλειά, είναι ένας σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας σε άλλον οργανισμό. 

Άλλες εμπειρικές μελέτες επιβεβαίωσαν τον ρόλο που διαδραματίζει η αφοσίωση στον 

οργανισμό στην διαδικασία της εγκατάλειψης. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ του στρες και της 

ικανοποίησης από την εργασία. Το στρες μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην 

επαγγελματική εξουθένωση. Επιπροσθέτως, μερικές έρευνες έδειξαν τη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του στρες, της οργανωσιακής δέσμευσης και των προθέσεων 

εγκατάλειψης του εργασιακού χώρου. 

Βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας κατασκευάστηκε ένα υποθετικό μοντέλο, που έχει 

σαν στόχο να εξηγήσει την πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας 

εργαζομένων (ιατρών και νοσηλευτών) νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ της Ελλάδας. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο παρουσιάζεται παρακάτω στο σχήμα 1. Όπως γίνεται φανερό, η 

σχέση μεταξύ του στρες, της ποιότητας της εργασιακής ζωής και των αποτελεσμάτων 

που αφορούν τους εργαζομένους, εξαρτάται και από ατομικούς και κοινωνικο-

πολιτισμικούς παράγοντες.  

Η αρχική υπόθεση είναι ότι το στρες σχετίζεται αρνητικά με την ποιότητα της 

εργασιακής ζωής, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται θετικά με την εργασιακή 

ικανοποίηση και την αφοσίωση στον οργανισμό, που σχετίζονται αρνητικά με την 

πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας. 

Συνεπώς: 

Υπόθεση 1: Όσο χαμηλότερο είναι το στρες των εργαζομένων, τόσο υψηλότερη είναι η 

ποιότητα της εργασιακής ζωής. 

Υπόθεση 2: Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των υπαλλήλων, 

τόσο χαμηλότερη είναι η πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας. 
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Σχήμα 1: Υποτιθέμενη σχέση μεταξύ του στρες, της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της πρόθεσης 

εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν το στρες 

και η ποιότητα της εργασιακής ζωής, στην πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας θέσης 

εργασίας και αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό από ιατρούς και νοσηλευτές σε 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της Ελλάδας, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
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3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

προέρχεται από παλαιότερη έρευνα που βρέθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία (Cohen et al., 

1983; NIOSH, 2010). Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί να μετρά την ψυχολογική κατάσταση του ερωτώμενου, την ποιότητα της 

εργασιακής του ζωής, την πρόθεσή του να αναζητήσει εργασία, καθώς και να 

ενημερώνει για διάφορα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

ερωτώμενου. 

Αποφασίστηκε το ερωτηματολόγιο να είναι κλειστού τύπου, λόγω κυρίως της ευκολίας 

που παρέχει να ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο ερωτώμενοι και ερευνητές τις ερωτήσεις 

του. Τέτοιου είδους ερωτηματολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερες 

ανάλογες έρευνες (Aletras et al., 2006). Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν με μια 

πεντάβαθμη κλίμακα έντασης, ανάλογη με αυτές τύπου Likert. Δηλαδή οι ερωτώμενοι 

είχαν τις εξής επιλογές για να απαντήσουν: 1: Ποτέ, 2: Σχεδόν ποτέ, 3: Μερικές φορές, 

4: Συχνά, 5: Πολύ συχνά. Αυτές οι ερωτήσεις ήταν 40. Οι 14 ερωτήσεις αφορούσαν την 

ψυχολογική κατάσταση του ερωτώμενου, οι 24 την ποιότητα εργασίας του, ενώ δύο 

αφορούσαν την πρόθεσή του να αναζητήσει εργασία. Επίσης, υπήρχαν ακόμα εννέα 

ερωτήσεις (σύνολο 49), οι οποίες αφορούσαν τα δημογραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ερωτώμενων και διαβαθμίζονταν από 2 έως 5 

κατηγορίες. Σε κάθε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε υπήρχε επεξήγηση για τον 

φορέα που πραγματοποιεί την έρευνα και για τον τρόπο που αυτό πρέπει να 

συμπληρωθεί. 

Γενικά η κλίμακα με πέντε διαβαθμίσεις θεωρείται αξιόπιστη, όπως έχει αποδειχθεί για 

την κλίμακα Likert (Krowinski & Steiber 1996). Οι κλίμακες αυτές παρουσιάζουν τα 

πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης χώρου, της ομοιομορφίας και της εύκολης 

απομνημόνευσης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις 

εναλλάσσονται με τις αρνητικά εκφρασμένες και έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος της 

θετικής ή αρνητικής μεροληψίας. Στην εργασία γραφείου, όμως, οι αρνητικά 

εκφρασμένες ερωτήσεις επιβάλλεται να μετατραπούν σε θετικά διατυπωμένες και να 

αναστραφεί η διάταξη των απαντήσεων ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες στις 

συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων-μεταβλητών (Aletras et al., 2010). Για παράδειγμα, 
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στην παρούσα έρευνα υπήρχε η αρνητικά εκφρασμένη ερώτηση «Πόσο συχνά 

αισθάνεστε νευρικοί και αγχωμένοι;», η οποία μετατράπηκε στην ανάλυση στη θετικά 

εκφρασμένη αντίστοιχή της. Επίσης, οι κλίμακες αυτές θεωρείται ότι μπορούν 

χρησιμοποιηθούν ως ποσοτικές μεταβλητές διαστήματος, παρόλο που παίρνουν μόνο 

πέντε διαφορετικές τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν σε αυτές στατιστικές 

αναλύσεις οι οποίες θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν εάν οι μεταβλητές αυτές 

θεωρούνταν ποιοτικές μεταβλητές διάταξης. 

Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε σε δύο δημόσια νοσοκομεία, το Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, λόγω της ευκολίας εφαρμογής της και της 

αμεροληψίας των εκτιμητών της, χωρίς, όμως, να γίνει εκτίμηση του δείγματος. Έτσι, 

διανεμήθηκαν 293 ερωτηματολόγια. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 207 

ερωτηματολόγια, επιτυγχάνοντας ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό απόκρισης, της τάξεως 

του 71% περίπου. Από αυτά, τρία απορρίφθηκαν γιατί είχαν αρκετές ελλειπούσες τιμές 

και θα δυσκόλευαν την ανάλυση. 

Μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε η κωδικοποίησή 

τους και η μετατροπή τους, όπως αναφέρεται και παραπάνω, και έπειτα εισαγωγή τους 

σε αρχείο του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 19.0. Για τη στατιστική τους 

ανάλυση επιλέχθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και εφαρμοσμένης στατιστικής. Όσον 

αφορά την περιγραφική στατιστική, εκτιμήθηκαν μέσες τιμές και τυπικά σφάλματα των 

μέσων τιμών, τυπικές αποκλίσεις και λοξότητες των κατανομών, ενώ έγινε και 

εκτίμηση των διαμέσων (Bradley 2007). Οι διάμεσοι εκτιμήθηκαν διότι είναι πιθανό σε 

πολλές από τις ερωτήσεις-μεταβλητές να μην ικανοποιείται η συνθήκη της κανονικής 

κατανομής λόγω του μικρού εύρους τιμών που μπορούν να πάρουν αυτές, οπότε η 

κατανομή των απαντήσεων διαπιστώνεται καλύτερα με το στατιστικό μέτρο της 

διαμέσου. 

Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι 

επαγωγικής στατιστικής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Εκτιμήθηκαν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων-μεταβλητών και έγινε χρήση της Διερευνητικής 

Παραγοντικής Ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis) (Hair et al., 2006). Η 

παραγοντική ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη όταν υπάρχει μια ομάδα πολλών μεταβλητών 
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οι οποίες περιγράφουν συνολικά ένα φαινόμενο. Πολλές από τις μεταβλητές αυτές 

τείνουν να είναι θετικά ή αρνητικά συσχετισμένες μεταξύ τους, κάτι που κάνει αδύνατη 

τη χρήση κάποιων στατιστικών μεθόδων, όπως τα μοντέλα παλινδρόμησης. Επίσης, η 

ύπαρξη πολλών μεταβλητών μειώνει κατά πολύ τους βαθμούς ελευθερίας οι οποίοι 

απαιτούνται για την κατασκευή μοντέλων. Με τη χρήση της μεθόδου αυτής μειώνονται 

οι αρχικές μεταβλητές σε λιγότερες οι οποίες σχετίζονται με δύο ή περισσότερες από τις 

αρχικές μεταβλητές. Δημιουργούνται έτσι, ομάδες μεταβλητών, οι παράγοντες, οι 

οποίοι λειτουργούν σαν τις νέες μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο. Οι 

παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι, επίσης, ασυσχέτιστοι ή συσχετισμένοι μεταξύ τους 

ανάλογα με τη μέθοδο εξαγωγής τους. Η εξαγωγή των παραγόντων γίνεται με διάφορες 

μεθόδους, κατάλληλες ανάλογα με τα δεδομένα. Ένα βασικό κριτήριο για τη βέλτιστη 

επιλογή παραγόντων είναι οι ιδιοτιμές των πινάκων να είναι μεγαλύτερες του 1. Επειδή 

κατά τη διαδικασία αυτή χάνεται μέρος της πληροφορίας των αρχικών μεταβλητών, 

επιδιώκεται, επίσης, η κατά το δυνατό όσο μικρότερη απώλεια αυτής στις νέες 

μεταβλητές. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η νέα μεταβλητή-παράγοντας σχετίζεται με 

τις παλιές μεταβλητές, εκτιμάται η συσχέτιση του παράγοντα με κάθε μεταβλητή. Τιμές 

μεγαλύτερες του 0,5 είναι επιθυμητές για να χαρακτηρίσουν το νέο παράγοντα. Πριν 

την εφαρμογή των παραπάνω κρίνεται σημαντική η εξέταση ενός κριτηρίου που δείχνει 

την καταλληλότητα των δεδομένων για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης. Το 

κριτήριο αυτό είναι το ΚΜΟ των Kaizer-Meyer-Olkin, για το οποίο μια τιμή 

μεγαλύτερη του 0,6 είναι ικανοποιητική για να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα η 

μέθοδος.  

Στην παρούσα έρευνα η παραγοντική ανάλυση εφαρμόστηκε δύο φορές. Αρχικά 

εφαρμόστηκε για τις 14 μεταβλητές οι οποίες εκτιμούσαν την ψυχολογική κατάσταση 

του ερωτώμενου. Στη συνέχεια έγινε παραγοντική ανάλυση στις 24 διαθέσιμες 

ερωτήσεις-μεταβλητές που εκτιμούσαν την ποιότητα της εργασιακής ζωής του 

ερωτώμενου. Η εξαγωγή των παραγόντων-αθροιστικών κλιμάκων έγινε με τη μέθοδο 

της παραγοντοποίησης των κύριων αξόνων (Principal Axis Factoring), η οποία δίνει 

συσχετισμένους παράγοντες, και η περιστροφή των αξόνων με την Promax μέθοδο με 

κανονικοποίηση κατά Kaiser.  

Αφού εξήχθησαν οι παράγοντες, ή αλλιώς αθροιστικές κλίμακες, έγινε ανάλυση 

αξιοπιστίας και εγκυρότητάς τους ώστε να διαπιστωθεί εάν τυχαία ή συστηματικά 
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σφάλματα επηρεάζουν τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης. Η ανάλυση 

αξιοπιστίας γίνεται με την εκτίμηση του συντελεστή άλφα του Cronbach (Cronbach’s 

alpha). Τιμές του συντελεστή που ξεπερνούν την τιμή 0,8 δείχνουν ότι τα δεδομένα 

είναι αξιόπιστα και όλες οι αρχικές μεταβλητές βοηθούν στην εκτίμηση του φαινομένου 

της νέας μεταβλητής-παράγοντα. Εάν η τιμή του συντελεστή είναι χαμηλότερη από 0,7, 

τότε εκτιμάται ξανά ο συντελεστής αφαιρώντας κάθε φορά τις ερωτήσεις-μεταβλητές 

που μπορεί να μικραίνουν την τιμή του. 

Αφού ελέγχθηκε η αξιοπιστία των παραγόντων έγινε εκτίμηση της συσχέτισής τους με 

τις δύο μεταβλητές που σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα. Κατά πόσο δηλαδή οι 

παράγοντες ψυχολογική κατάσταση και ποιότητα εργασιακής ζωής επηρεάζουν την 

αναζήτηση εργασίας. Η εκτίμηση έγινε με τον συντελεστή συσχέτισης Spearman’s Rho, 

ο οποίος είναι κατάλληλος όταν οι κατανομές δεν είναι κανονικές. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι δημογραφικές – κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές σε σχέση με 

τις δύο ερωτήσεις που εκτιμούν την πρόθεση αναζήτησης εργασίας. Η ανάλυση που 

χρησιμοποιήθηκε εδώ ήταν αυτή της μη παραμετρικής ανάλυσης διακύμανσης. 

Πρόκειται για τα μη παραμετρικά αντίστοιχα των παραμετρικών μεθόδων t-test και 

ANOVA (Analysis of Variance), οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν ποιοτικές 

μεταβλητές, ή μη κανονικές κατανομές. Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Mann-

Whitney U test και το Kruskal Wallis H test τα οποία χρησιμοποιούνται όταν 

εξετάζονται διαφορές σε δείγματα ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το μειονέκτημα του 

Kruskal Wallis H test είναι ότι δε δίνει απευθείας τα αντίστοιχα post hoc test που δίνει 

η παραμετρική ANOVA για να διαπιστωθεί ποιες κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους 

ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή. 

Τα επίπεδα σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση είναι τα 

1% και 5%. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την περιγραφή των ερωτήσεων που τέθηκαν στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Η περιγραφή είναι με βάση την αρχικά διατυπωμένη 

ερώτηση, ενώ τα στατιστικά έχουν εξαχθεί αφού ανάχθηκαν οι αρνητικά διατυπωμένες 

ερωτήσεις στις θετικές αντίστοιχές τους. 

Οι τιμές της τελευταίας στήλης δείχνουν τη λοξότητα της κατανομής της κάθε 

ερώτησης. Όσο πιο κοντά στο 0 είναι αυτή τόσο πιο συμμετρική είναι η κατανομή και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή για να διαπιστωθεί το είδος των απαντήσεων 

των ερωτώμενων. Όταν αυτή η τιμή αποκλίνει από το 0 αρκετά τότε καλύτερο μέτρο 

για την κατανόηση των απαντήσεων των ερωτώμενων είναι η διάμεσος. Για 

παράδειγμα, διαφαίνεται μια κανονική κατανομή των απαντήσεων στην πρώτη 

ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναμενόμενη η μέση τιμή 2,69, οπότε και στη 

διάμεσο 3, δηλαδή εδώ οι ερωτώμενοι απαντούν «μερικές φορές». Επειδή, μάλιστα, η 

ερώτηση αυτή είναι και από αυτές που μετασχηματίστηκαν στις αντίστοιχες θετικές, 

εδώ διαφαίνεται ότι αυτό δεν είχε κάποια επίδραση, εφόσον οι περισσότεροι έχουν 

απαντήσει τη μεσαία επιλογή, που δείχνει ότι δεν υπάρχει προτίμηση της αρνητικής ή 

της θετικής πλευράς της ερώτησης. Από τη διάμεσο πάντως διαπιστώνεται πως καμία 

ερώτηση-μεταβλητή δεν έχει ως επιλογή τις ακραίες τιμές (1 ή 5) που θα σήμαινε πως 

το 50% των ερωτώμενων είχαν απαντήσει τις ακραίες τιμές. 

 

Πίνακας 2. Περιγραφή ερωτήσεων-μεταβλητών και περιγραφικά στατιστικά τους 

Στοιχείο Περιγραφή* 
Μέση 

τιμή 

Τυπικό 

σφάλμα 
Διάμεσος 

Τυπική 

απόκλιση 
Λοξότητα 

1 Αναστάτωση λόγω απροσδόκητου γεγονότος 2,69 0,059 3 0,842 -0,002 

2 Αδυναμία διαχείρισης σημαντικών γεγονότων 3,39 0,059 3 0,838 -0,273 

3 Κατάσταση άγχους και νεύρων 2,65 0,063 3 0,894 -0,090 

4 Επιτυχής αντιμετώπιση καταστάσεων εκνευρισμού 3,58 0,056 4 0,797 -0,242 

5 Επιτυχής αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών στη ζωή 3,70 0,058 4 0,824 -0,787 

6 Σιγουριά διαχείρισης προσωπικών προβλημάτων 3,93 0,064 4 0,918 -0,751 

7 Αίσθηση έκβασης γεγονότων σύμφωνα με προγραμματισμό 3,43 0,066 4 0,939 -0,292 

8 Αδυναμία διαχείρισης πραγμάτων που πρέπει να διεκπεραιωθούν 3,15 0,065 3 0,926 -0,083 

9 Έλεγχος δυσάρεστων περιστατικών 3,39 0,063 3 0,892 -0,162 

10 Αίσθηση ελέγχου καταστάσεων 3,78 0,058 4 0,822 -0,593 
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11 Αίσθηση θυμού λόγω αδυναμίας ελέγχου γεγονότων 2,57 0,065 3 0,929 0,082 

12 Σκέψη υποχρεώσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν 1,74 0,054 2 0,770 0,753 

13 Έλεγχος κατανομής διαθέσιμου χρόνου 3,60 0,067 4 0,950 -0,494 

14 Αδυναμία αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών 3,24 0,070 3 0,993 -0,317 

15 Συχνότητα αλλαγής βάρδιας στην εργασία 3,21 0,096 3 1,363 -0,216 

16 Συχνότητα υπερωριακής εργασίας 2,79 0,079 3 1,122 0,160 

17 Συχνότητα που η εργασία επηρεάζει οικογενειακή κατάσταση 2,88 0,081 3 1,156 0,155 

18 Επίδραση οικογενειακού περιβάλλοντος στην εργασία 3,55 0,071 4 1,013 -0,378 

19 Συχνότητα γρήγορων ρυθμών στην εργασία 1,77 0,061 2 0,866 1,201 

20 Συχνότητα αυξημένου φόρτου εργασίας 1,82 0,063 2 0,897 1,196 

21 Συχνότητα αντιμετώπισης με σεβασμό στο εργασιακό περιβάλλον 3,71 0,069 4 0,992 -0,492 

22 Διευκόλυνση εργασιακών ζητημάτων από Διοίκηση Νοσοκομείου 2,81 0,081 3 1,155 0,168 

23 Τήρηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 3,68 0,070 4 0,993 -0,673 

24 
Κάθε πότε οι εργασιακές συνθήκες επιτρέπουν μέγιστη 

παραγωγικότητα 

3,49 0,061 4 0,870 -0,411 

25 Ομαλότητα και αποτελεσματικότητα εργασιών στην εργασία 3,68 0,057 4 0,807 -0,491 

26 Συχνότητα εργασίας ως μέρος ομάδας 4,23 0,060 4 0,852 -1,002 

27 Έλλειψη προσωπικού για ολοκλήρωση εργασίας 2,34 0,076 2 1,091 0,582 

28 Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη 2,46 0,069 2 0,981 0,304 

29 Επάρκεια εξοπλισμού για ολοκλήρωση εργασίας 3,49 0,063 4 0,903 -0,472 

30 Αυτονομία για ολοκλήρωση προσωπικής εργασίας 3,63 0,062 4 0,892 -0,537 

31 Δίκαιη αντιμετώπιση δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης 2,96 0,078 3 1,110 -0,022 

32 Εμπιστοσύνη σε συνεργάτες για βοήθεια 3,90 0,063 4 0,896 -0,556 

33 Επιβράβευση από ανώτερο για επιτυχημένη ολοκλήρωση έργου 3,31 0,080 4 1,138 -0,409 

34 
Αίσθηση ασφάλειας για το εισόδημα για ικανοποίηση αναγκών 

νοικοκυριού 

2,57 0,073 3 1,046 0,299 

35 Συχνότητα καλής σωματικής υγείας το τελευταίο έτος 3,78 0,069 4 0,981 -0,505 

36 Συχνότητα καλής ψυχικής υγείας το τελευταίο έτος 3,62 0,067 4 0,945 -0,269 

37 Συχνότητα άγχους στη δουλειά 2,31 0,069 2 0,983 0,429 

38 Συχνότητα ικανοποίησης από τη δουλειά 3,72 0,063 4 0,899 -0,336 

39 Συχνότητα σκέψης εγκατάλειψης τρέχουσας εργασίας 3,72 0,089 4 1,267 -0,699 

40 Συχνότητα σκέψης αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό 3,77 0,092 4 1,310 -0,700 

* Στην περιγραφή παρουσιάζεται η αρχικά διατυπωμένη ερώτηση. Τα στατιστικά, όμως, αφορούν τη θετικά διατυπωμένη αντίστοιχή 

της. Τέτοιες ερωτήσεις ήταν οι 1,2,3,8,11,12,14, 15,16,17,18,19,20,27,37,39,40 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες των δημογραφικών – 

κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών της έρευνας. Το προφίλ του μέσου ερωτώμενου 

στην έρευνα διαμορφώθηκε ως εξής: κατά κύριο λόγο ήταν γυναίκα, ηλικίας 41 έως 50 

ετών, απόφοιτη Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, έγγαμη με παιδιά, νοσηλεύτρια με 16 έως 30 

χρόνια προϋπηρεσία. Είναι μόνιμη στην εργασία της, αμείβεται με 1000 έως 1500 € το 

μήνα, ενώ έχει βοήθεια και από την οικογένειά της στην οικονομική της κατάσταση. 
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Μέρος των παραπάνω αποτελεσμάτων θεωρείται αναμενόμενο (όπως το φύλο), αφού 

το κοινό της έρευνας και ειδικότερα των νοσηλευτών, αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

άτομα γυναικείου φύλου. Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο είναι επίσης αναμενόμενο, 

εφόσον το σύνολο των ιατρών είναι σίγουρα απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι 

νοσηλευτές έχουν αυξημένη πιθανότητα να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, αφού 

κατά κύριο λόγο είναι είτε απόφοιτοι Λυκείου, είτε τεχνικής εκπαίδευσης, είτε 

Πανεπιστημίου/ΤΕΙ. 

Πίνακας 3. Δημογραφικά-κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Χαρακτηριστικό N % 

Φύλο   

Άνδρας 63 30,9 

Γυναίκα 141 69,1 

Ηλικία   

20-30 40 19,7 

31-40 60 29,6 

41-50 74 36,5 

51 και άνω 29 14,3 

Επίπεδο εκπαίδευσης   

Απόφοιτος Λυκείου 36 17,6 

Απόφοιτος ΙΕΚ 17 8,3 

Απόφοιτος Πανεπιστημίου/ΤΕΙ 122 59,8 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού διπλώματος 20 9,8 

Άλλο 9 4,4 

Οικογενειακή κατάσταση   

Άγαμος χωρίς παιδιά 54 26,6 

Έγγαμος χωρίς παιδιά 14 6,9 

Άγαμος με παιδιά 5 2,5 

Έγγαμος με παιδιά 130 64,0 

Επάγγελμα   

Ιατρός 63 31,0 

Νοσηλευτής 140 69,0 

Εργασιακή θητεία   

0-5 έτη 47 23,3 

6-15 έτη 52 25,7 

16-30 έτη 91 45,0 

31 έτη και άνω 12 5,9 

Τύπος απασχόλησης   

Σύμβαση ορισμένου χρόνου 46 23,1 

Σύμβαση αορίστου χρόνου 27 13,6 

Μόνιμος 126 63,3 

Υποστήριξη εισοδήματος από οικογένεια   
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Ναι 126 62,4 

Όχι 76 37,6 

Κατάταξη μηνιαίου εισοδήματος   

Κάτω από 1000 € 70 35,0 

1001 – 1500 € 102 51,0 

1501 – 2500 € 20 10,0 

2501 € και άνω 8 4,0 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης τόσο για την ψυχολογική κατάσταση των ερωτώμενων όσο και 

για την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής. Αρχικά για την ψυχολογική κατάσταση 

των ερωτώμενων διαπιστώθηκε πως η παραγοντική ανάλυση έδωσε τιμή του δείκτη 

αξιοπιστίας KMO ίση με 0,799, δηλαδή πολύ πάνω από το αποδεκτό όριο του 0,6 που 

σημαίνει πως τα δεδομένα ήταν κατάλληλα για την ανάλυση.  

Προέκυψαν τρεις παράγοντες-αθροιστικές κλίμακες, οι οποίοι είχαν ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας πριν την περιστροφή των παραγόντων (κριτήριο επιλογής) και 

η συνολική πληροφορία-διακύμανση που επεξηγούσαν ήταν περίπου 50%. Ο Πίνακας 4 

δείχνει τη σχέση μεταξύ των αρχικών μεταβλητών-ερωτήσεων και των εξαγόμενων 

παραγόντων. Με έντονα γράμματα σημειώνεται η σχέση όταν είναι μεγαλύτερη του 0,4 

που προτιμήθηκε σε σχέση με το 0,5 που αναφέρθηκε στη μέθοδο έρευνας επειδή η 

παρούσα έρευνα είναι σε πρωταρχικό επίπεδο. 

Πίνακας 4. Επιλεγμένοι παράγοντες και σχέσεις τους με τις αρχικές μεταβλητές (ψυχολογική κατάσταση) 

Αρχικές ερωτήσεις – μεταβλητές για την ψυχολογική κατάσταση Παράγοντας 

1 2 3 

1 Αναστάτωση λόγω απροσδόκητου γεγονότος 0,585 -0,094 -0,036 

2 Αδυναμία διαχείρισης σημαντικών γεγονότων 0,573 0,156 0,000 

3 Κατάσταση άγχους και νεύρων 0,678 -0,170 0,022 

4 Επιτυχής αντιμετώπιση καταστάσεων εκνευρισμού -0,042 -0,057 0,673 

5 Επιτυχής αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών στη ζωή 0,030 0,122 0,572 

6 Σιγουριά διαχείρισης προσωπικών προβλημάτων -0,020 0,591 0,179 

7 Αίσθηση έκβασης γεγονότων σύμφωνα με προγραμματισμό -0,123 0,511 0,121 

8 Αδυναμία διαχείρισης πραγμάτων που πρέπει να διεκπεραιωθούν 0,625 0,247 -0,178 

9 Έλεγχος δυσάρεστων περιστατικών -0,017 0,492 -0,090 

10 Αίσθηση ελέγχου καταστάσεων 0,106 0,448 0,181 

11 Αίσθηση θυμού λόγω αδυναμίας ελέγχου γεγονότων 0,700 -0,212 0,226 



37 

 

12 Σκέψη υποχρεώσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν 0,296 -0,198 -0,090 

13 Έλεγχος κατανομής διαθέσιμου χρόνου -0,056 0,576 -0,106 

14 Αδυναμία αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών 0,556 0,219 -0,041 

 

Οι τρεις παράγοντες που προέκυψαν σχετίζονται με σαφώς διαφορετικές μεταβλητές ο 

ένας από τον άλλον. Καμία αρχική μεταβλητή δεν σχετίζεται σημαντικά με δύο ή 

παραπάνω παράγοντες. Υπάρχει επίσης και μια αρχική μεταβλητή, η 12η, η οποία δεν 

κατάφερε να ενταχθεί σε κανέναν νέο παράγοντα, παρείχαν δηλαδή οι απαντήσεις της 

λίγη πληροφορία για την ψυχολογική κατάσταση των ερωτώμενων. 

Οι τρεις παράγοντες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής: 

 1ος παράγοντας (S1): «Κακή ψυχολογία και αδυναμία διαχείρισης 

καταστάσεων», ο οποίος σχετίζεται με τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 8, 11 και 14. 

 2ος παράγοντας (S2): «Επιτυχής διαχείριση δύσκολων γεγονότων», ο οποίος 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 6, 7, 9, 10 και 13. 

 3ος παράγοντας (S3): «Επιτυχής αντιμετώπιση καταστάσεων», ο οποίος 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 4 και 5. 

Στη συνέχεια έγινε η παραγοντική ανάλυση για την ποιότητα της εργασιακής ζωής των 

ερωτώμενων. Ο δείκτης ΚΜΟ πήρε την τιμή 0,766 επιβεβαιώνοντας την 

καταλληλότητα των δεδομένων για την ανάλυση, από την οποία προέκυψαν 7 

παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 1 και συνολικά επεξηγούμενη πληροφορία 

στο 62% περίπου. Ο Πίνακας 5 δείχνει τη σχέση των 7 αυτών παραγόντων με τις 

αρχικές ερωτήσεις-μεταβλητές. 

Ο Πίνακας 5 δείχνει ότι αρκετές μεταβλητές δεν σχετίζονται με τους εξαγόμενους 

παράγοντες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις 15, 21, 22, 24 32, 37, 38. Οι παράγοντες 

διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους, αφού καμία μεταβλητή δεν σχετίζεται σημαντικά με 

δύο ή περισσότερους παράγοντες. Παρόλο, όμως, που οι ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 1 

είναι 7, ο έκτος και ο έβδομος παράγοντας δεν σχετίζεται σημαντικά με πάνω από μια 

μεταβλητή. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση. Έτσι, 

προέκυψαν οι πέντε παρακάτω χαρακτηρισμένοι παράγοντες. 
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 1ος παράγοντας (QWL1): «Περιεχόμενο εργασίας», ο οποίος σχετίζεται με τις 

ερωτήσεις 25, 28, 29, 30, 31, 34. 

 2ος παράγοντας (QWL2): «Συνθήκες εργασίας», ο οποίος σχετίζεται με τις 

ερωτήσεις 23 και 26. 

 3ος παράγοντας (QWL3): «Φόρτος εργασίας», ο οποίος σχετίζεται με τις 

ερωτήσεις 19, 20 και 27. 

 4ος παράγοντας (QWL4): «Ισορροπία οικογενειακού βίου – εργασίας», ο οποίος 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 17 και 18. 

 5ος παράγοντας (QWL5): «Υγεία», ο οποίος σχετίζεται με τις ερωτήσεις 35 και 

36. 

Πίνακας 5. Επιλεγμένοι παράγοντες και σχέσεις τους με τις αρχικές μεταβλητές (ποιότητα εργασιακής ζωής) 

Αρχικές ερωτήσεις – μεταβλητές για την ποιότητα εργασιακής ζωής Παράγοντας 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Συχνότητα αλλαγής βάρδιας στην εργασία 0,304 -0,115 0,126 0,388 -0,128 -0,103 -0,083 

16 Συχνότητα υπερωριακής εργασίας -0,070 0,020 0,127 0,034 0,016 -0,158 0,486 

17 Συχνότητα που η εργασία επηρεάζει οικογενειακή 

κατάσταση 

-0,003 -0,050 0,121 0,662 0,018 0,056 0,212 

18 Επίδραση οικογενειακού περιβάλλοντος στην εργασία -0,047 -0,026 -0,104 0,699 0,077 0,011 -0,018 

19 Συχνότητα γρήγορων ρυθμών στην εργασία 0,054 -0,131 0,730 -0,073 0,025 -0,119 0,358 

20 Συχνότητα αυξημένου φόρτου εργασίας 0,088 -0,052 0,868 -0,104 -0,105 -0,028 0,103 

21 Συχνότητα αντιμετώπισης με σεβασμό στο εργασιακό 

περιβάλλον 

0,125 0,108 -0,062 0,104 0,255 0,118 0,295 

22 Διευκόλυνση εργασιακών ζητημάτων από Διοίκηση 

Νοσοκομείου 

0,205 0,290 0,187 -0,074 0,109 0,052 0,155 

23 Τήρηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας -0,004 0,777 0,077 -0,005 -0,044 0,035 -0,041 

24 Συχνότητα που οι εργασιακές συνθήκες επιτρέπουν μέγιστη 

παραγωγικότητα 

0,510 0,359 -0,030 0,117 -0,118 -0,037 0,028 

25 Ομαλότητα και αποτελεσματικότητα εργασιών στην εργασία 0,603 0,374 -0,052 0,032 -0,047 -0,243 -0,071 

26 Συχνότητα εργασίας ως μέρος ομάδας -0,068 0,670 -0,049 -0,072 0,116 -0,057 0,042 

27 Έλλειψη προσωπικού για ολοκλήρωση εργασίας -0,192 0,243 0,573 0,120 0,035 0,121 -0,138 

28 Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη 0,593 -0,128 0,078 -0,044 0,056 0,091 -0,209 

29 Επάρκεια εξοπλισμού για ολοκλήρωση εργασίας 0,503 0,086 0,030 0,049 -0,080 0,035 -0,026 

30 Αυτονομία για ολοκλήρωση προσωπικής εργασίας 0,677 -0,084 -0,216 0,013 0,041 -0,043 0,186 

31 Δίκαιη αντιμετώπιση δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης 0,609 0,080 -0,053 -0,078 -0,064 0,304 0,174 

32 Εμπιστοσύνη σε συνεργάτες για βοήθεια -0,008 0,390 0,046 -0,059 0,058 0,223 0,010 
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33 Επιβράβευση από ανώτερο για επιτυχημένη ολοκλήρωση 

έργου 

0,103 0,015 -0,006 0,019 -0,108 0,859 -0,224 

34 Αίσθηση ασφάλειας για το εισόδημα για ικανοποίηση 

αναγκών νοικοκυριού 

0,440 -0,285 0,112 0,053 0,285 0,093 -0,164 

35 Συχνότητα καλής σωματικής υγείας το τελευταίο έτος -0,073 0,132 0,029 0,013 0,583 -0,062 0,191 

36 Συχνότητα καλής ψυχικής υγείας το τελευταίο έτος 0,078 0,008 -0,089 0,026 0,745 -0,103 -0,095 

37 Συχνότητα άγχους στη δουλειά -0,092 0,073 0,423 0,323 0,025 0,038 -0,011 

38 Συχνότητα ικανοποίησης από τη δουλειά 0,387 0,152 0,114 -0,083 0,254 0,015 -0,294 

 

Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση αξιοπιστίας με το συντελεστή Cronbach’s alpha. Ο 

Πίνακας 6 δείχνει τους συντελεστές και για τους 8 παράγοντες των δύο παραγοντικών 

αναλύσεων, καθώς και το πόσο θα ήταν αυτοί, αν κάθε μια από τις αρχικές μεταβλητές 

που τους χαρακτηρίζουν, απαλειφόταν. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6 υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι έχουν δείκτη 

αξιοπιστίας μεγαλύτερο από 0,7, κάτι που σημαίνει καλή αξιοπιστία, ενώ μόνο ένας 

παράγοντας έχει δείκτη κάτω από 0,6. Για τους παράγοντες που περιγράφονται από δύο 

μόνο μεταβλητές δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν οι συντελεστές μετά τη διαγραφή μιας 

μεταβλητής. Από τον παράγοντα «Φόρτος εργασίας» η αφαίρεση της μεταβλητής-

ερώτησης 27 αυξάνει κατά πολύ το συντελεστή alpha του Cronbach (>85), και δίνει τη 

μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους άλλους παράγοντες και γι αυτό είναι λογικό να 

διαγραφεί. Έτσι, ο 3ος παράγοντας στη συνέχεια θα επηρεάζεται μόνο από τις ερωτήσεις 

19 και 20. Δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας είναι πρότυπα 

δομημένο, γίνονται αποδεκτές οι τιμές με μικρή απόκλιση από τις απαιτούμενες. 

Πίνακας 6. Ανάλυση αξιοπιστίας αθροιστικών κλιμάκων παραγοντικής ανάλυσης 

Παράγοντας Αρχική μεταβλητή 
Συντελεστής 

παράγοντα 

Συντελεστής χωρίς 

αρχική μεταβλητή 

Κακή ψυχολογία 

και αδυναμία 

διαχείρισης 

καταστάσεων 

 

0,787 

 

 

 

 

1 Αναστάτωση λόγω απροσδόκητου γεγονότος  0,768 

2 Αδυναμία διαχείρισης σημαντικών γεγονότων  0,750 
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3 Κατάσταση άγχους και νεύρων  0,755 

8 Αδυναμία διαχείρισης πραγμάτων που πρέπει να 

διεκπεραιωθούν 
 0,753 

11 Αίσθηση θυμού λόγω αδυναμίας ελέγχου γεγονότων  0,749 

14 Αδυναμία αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών  0,752 

Επιτυχής 

διαχείριση 

δύσκολων 

γεγονότων 

 0,687  

6 Σιγουριά διαχείρισης προσωπικών προβλημάτων  0,607 

7 Αίσθηση έκβασης γεγονότων σύμφωνα με 

προγραμματισμό 
 0,607 

9 Έλεγχος δυσάρεστων περιστατικών  0,661 

10 Αίσθηση ελέγχου καταστάσεων  0,683 

13 Έλεγχος κατανομής διαθέσιμου χρόνου  0,620 

Επιτυχής 

αντιμετώπιση 

καταστάσεων 

 0,581  

4 Επιτυχής αντιμετώπιση καταστάσεων εκνευρισμού  - 

5 Επιτυχής αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών στη 

ζωή 
 - 

Περιεχόμενο 

εργασίας 
 0,750  

25 Ομαλότητα και αποτελεσματικότητα εργασιών στην 

εργασία 
 0,722 

28 Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη  0,718 

29 Επάρκεια εξοπλισμού για ολοκλήρωση εργασίας  0,716 

30 Αυτονομία για ολοκλήρωση προσωπικής εργασίας  0,700 

31 Δίκαιη αντιμετώπιση δυνατοτήτων επαγγελματικής 

ανέλιξης 
 0,665 

34 Αίσθηση ασφάλειας για το εισόδημα για ικανοποίηση 

αναγκών νοικοκυριού 
 0,752 

Συνθήκες εργασίας  0,633  

23 Τήρηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας  - 

26 Συχνότητα εργασίας ως μέρος ομάδας  - 

Φόρτος εργασίας  0,728  

19 Συχνότητα γρήγορων ρυθμών στην εργασία  0,533 

20 Συχνότητα αυξημένου φόρτου εργασίας  0,495 

27 Έλλειψη προσωπικού για ολοκλήρωση εργασίας  0,883 

Ισορροπία 

οικογενειακού 

βίου – εργασίας 

 0,618  

17 Συχνότητα που η εργασία επηρεάζει οικογενειακή  - 
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κατάσταση 

18 Επίδραση οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

εργασία 
 - 

Υγεία  0,600  

35 Συχνότητα καλής σωματικής υγείας το τελευταίο 

έτος 
 - 

36 Συχνότητα καλής ψυχικής υγείας το τελευταίο έτος  - 

    

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, όσον αφορά την κακή ψυχολογία και αδυναμία 

διαχείρισης καταστάσεων οι ερωτώμενοι απαντούν κυρίως ότι μερικές φορές 

βρίσκονται κάτω από τέτοιες καταστάσεις, ενώ αντιμετωπίζουν συχνά επιτυχώς τα 

δύσκολα γεγονότα και καταστάσεις που τους παρουσιάζονται. Βρίσκουν θετικό το 

περιεχόμενο της εργασίας τους, όπως και τις συνθήκες, πολύ συχνά, όμως, έχουν φόρτο 

εργασίας. Βρίσκουν σχετική ισορροπία μεταξύ οικογενειακού βίου και εργασίας ενώ η 

υγεία τους είναι καλή τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά αθροιστικών κλιμάκων παραγοντικών αναλύσεων 

Παράγοντας N 
Μέση 

τιμή 

Τυπικό 

σφάλμα 

Τυπική 

απόκλιση 
Λοξότητα 

S1 Κακή ψυχολογία και αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων 199 2,95 0,045 0,631 -0,045

S2 Επιτυχής διαχείριση δύσκολων γεγονότων 197 3,61 0,043 0,602 -0,281

S3 Επιτυχής αντιμετώπιση καταστάσεων 199 3,64 0,048 0,678 -0,229

QWL1 Περιεχόμενο εργασίας 197 3,13 0,046 0,640 0,110

QWL2 Συνθήκες εργασίας 200 3,96 0,056 0,793 -0,836

QWL3 Φόρτος εργασίας 202 1,80 0,059 0,835 1,180

QWL4 Ισορροπία οικογενειακού βίου – εργασίας 204 3,22 0,065 0,925 0,048

QWL5 Υγεία 198 3,71 0,058 0,811 -0,259

 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις κάποιων δημογραφικών – 

κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τους παραπάνω οκτώ παράγοντες.  
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Πίνακας 8. Συσχετίσεις δημογραφικών-κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τους παράγοντες 

Μεταβλητή 

/παράγοντας 

Κακή 

ψυχολογία 

και αδυναμία 

διαχείρισης 

καταστάσεων 

Επιτυχής 

διαχείριση 

δύσκολων 

γεγονότων 

Επιτυχής 

αντιμετώπιση 

καταστάσεων 

Περιεχόμενο 

εργασίας 

Συνθήκες 

εργασίας 

Φόρτος 

εργασίας 

Ισορροπία 

οικογενειακού 

βίου – 

εργασίας 

Υγεία 

Φύλο -0,167* -0,044 0,006 0,007 0,077 -0,234** -0,192** -0,010 

Ηλικία -0,040 0,079 0,019 0,022 -0,004 -0,118 0,000 0,035 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,125 0,058 0,053 -0,021 0,096 -0,076 -0,095 0,068 

Επάγγελμα -0,301** -0,166* -0,046 -0,098 0,098 -0,147* -0,050 
-

0,189** 

Μηνιαίο 

εισόδημα 
0,163* 0,139 0,022 0,063 -0,015 0,047 0,083 0,113 

** σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 1%, * σε επίπεδο 5% 

Διαφαίνεται από τον Πίνακα 8 ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

1% όσον αφορά το φύλο και τους παράγοντες φόρτος εργασίας και ισορροπία 

οικογενειακού βίου-εργασίας. Δηλαδή οι γυναίκες απαντούν περισσότερο ότι πιο συχνά 

έχουν φόρτο εργασίας και δυσκολία στην ισορροπία του οικογενειακού τους βίου σε 

σχέση  με την εργασία. Επίσης, οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα κάποιες 

δύσκολες καταστάσεις σε σχέση με τους γιατρούς, ενώ και η υγεία τους ήταν την 

τελευταία χρονιά πιο επιβαρυμένη σε σχέση με τους γιατρούς. Υπάρχουν και 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο 5%: Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

λιγότερο ψύχραιμα τις δύσκολες καταστάσεις, όπως και οι νοσηλευτές, οι οποίοι 

νιώθουν να έχουν περισσότερο φόρτο εργασίας. Επιπλέον, όσο αυξάνεται το εισόδημα, 

τόσο μειώνεται η συχνότητα εμφάνισης κακής ψυχολογίας. 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

δημιουργήθηκαν από τις παραγοντικές αναλύσεις. Επίσης, παρουσιάζονται και οι 

συσχετίσεις τους με τις δύο βασικές μεταβλητές ενδιαφέροντος, αυτές δηλαδή που 

εκτιμούν την πρόθεση αναζήτησης εργασίας από τους ερωτώμενους.  
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Πίνακας 9. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και μεταξύ παραγόντων και μεταβλητών αναζήτησης 

εργασίας 

Μεταβλητή 

/παράγοντας 
S1 S2 S3 QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 QWL5 

Συχνότ

ητα 

σκέψη

ς 

εγκατά

λειψης 

τρέχου

σας 

εργασί

ας 

Συχνότ

ητα 

σκέψη

ς 

αναζήτ

ησης 

εργασί

ας στο 

εξωτερ

ικό 

S1 1,000          

S2 0,338** 1,000         

S3 0,198** 0,419** 1,000        

QWL1 0,253** 0,445** 0,182* 1,000       

QWL2 0,090 0,182* 0,146* 0,419** 1,000      

QWL3 0,075 -0,082 -0,108 0,112 -0,108 1,000     

QWL4 0,344** 0,201** 0,047 0,218** 0,155* 0,116 1,000    

QWL5 0,292 0,364** 0,133 0,379** 0,302** -0,039 0,314** 1,000   

Συχνότητα 

σκέψης 

εγκατάλειψης 

τρέχουσας 

εργασίας 

0,245** 0,040 -0,097 0,209** 0,101 -0,008 0,191** 0,162* 1,000  

Συχνότητα 

σκέψης 

αναζήτησης 

εργασίας στο 

εξωτερικό 

0,109 0,043 -0,080 0,109 0,099 -0,135 0,173* 0,137 0,380** 1,000 

** σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 1%, * σε επίπεδο 5% 

Όσον αφορά τους παράγοντες μεταξύ τους, αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις 

σχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο 1%. Όλες οι συσχετίσεις 

αυτές είναι θετικές, δηλαδή όσο αυξάνεται η ποιότητα της εργασίας του ερωτώμενου, 

τόσο καλύτερα διαχειρίζεται την ψυχολογική του κατάσταση. 

Επειδή οι μεταβλητές που αφορούν την πρόθεση εύρεσης εργασίας ήταν αρνητικά 

διατυπωμένες, οι συσχετίσεις είναι αντίστροφα εκφρασμένες. Δηλαδή, παρόλο που 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ κάποιων παραγόντων και των δύο μεταβλητών 

πρόθεσης εύρεσης εργασίας, όσο ανεβαίνει η ποιότητα εργασίας και όσο διαχειρίζεται 
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ο ερωτώμενος καλύτερα την ψυχολογική του κατάσταση, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 

αναζητήσει εργασία. 

Οι δύο μεταβλητές που ερμηνεύουν την πρόθεση αναζήτησης εργασίας παρουσιάζουν 

τα εξής χαρακτηριστικά: Το 36,6% των ερωτηθέντων σκέφτεται πολύ συχνά την 

εγκατάλειψη της τρέχουσας εργασίας, ενώ το 23,3% συχνά. Η διάμεσος αυτής της 

απάντησης είναι 4, δηλαδή πάνω από το 50% σκέφτονται συχνά ή πολύ συχνά να 

σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν τώρα. Επίσης, το 42,3% απαντά πως 

σκέφτεται πολύ συχνά να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό, ενώ το 19,4% συχνά. Η 

διάμεσος αυτής της απάντησης είναι 4, δηλαδή περισσότεροι από το 50% των 

ερωτηθέντων σκέφτονται συχνά ή πολύ συχνά την πιθανότητα να ψάξουν για κάποια 

θέση εργασίας μακριά από την Ελλάδα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

βάσει του πίνακα 9, η διάσταση της ποιότητας εργασιακής ζωής που αντανακλά την 

ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της εργασίας, είναι καθοριστική (σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%) στην πρόθεση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό. 

Οι δύο μεταβλητές σχετίζονται με τα δημογραφικά-κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10) που 

παρουσιάζει τις συσχετίσεις τους. Στον Πίνακα 10 παρατίθενται μόνο οι ποιοτικές 

μεταβλητές με παραπάνω από δύο κατηγορίες, επειδή στις δίτιμες μεταβλητές δεν είναι 

δυνατός ο υπολογισμός συσχετίσεων Pearson ή Spearman μεταξύ μιας δίτιμης και μιας 

μεταβλητής διάταξης 

Πίνακας 10. Συσχετίσεις δημογραφικών-κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τις μεταβλητές πρόθεσης 

αναζήτησης εργασίας 

 
Συχνότητα σκέψης εγκατάλειψης τρέχουσας 

εργασίας 

Συχνότητα σκέψης αναζήτησης εργασίας στο 

εξωτερικό 

Ηλικία 0,080 0,493** 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,013 0,388** 

Μηνιαίο 

εισόδημα 
0,039 0,179** 

** σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 1%, * σε επίπεδο 5% 

Διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα πως τα δημογραφικά-κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά δεν φαίνεται να επηρεάζουν την σκέψη εγκατάλειψης της τρέχουσας 
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εργασίας. Αντιθέτως, έχουν επιρροή στη σκέψη αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό. 

Όλες οι μεταβλητές σχετίζονται θετικά σε επίπεδο σημαντικότητας 1% με την τάση 

φυγής στο εξωτερικό. Δηλαδή, οι νεότεροι σε ηλικία σκέφτονται πιο συχνά να πάνε στο 

εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει με τους άγαμους χωρίς παιδιά καθώς και με τους 

χαμηλόμισθους. 

Βέβαια οι παραπάνω στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις δεν επιβεβαιώνουν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο τα γκρουπ κάθε 

ποιοτικής μεταβλητής απαντούν στις δύο ερωτήσεις. Δείχνουν απλά μια τάση για 

θετική ή αρνητική συσχέτιση. Έτσι, ο Πίνακας 11, ο οποίος περιλαμβάνει τα μη 

παραμετρικά τεστ Mann Whitney και Kruskal Wallis δείχνει και μερικά διαφορετικά 

πράγματα σε σχέση με τον Πίνακα 10. 

Διαπιστώνεται, ότι όντως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο από τις 

τρεις δημογραφικές-κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές όσον αφορά την εγκατάλειψη 

της τρέχουσας εργασίας. Όμως, όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον τρόπο που απαντάνε τα τέσσερα αυτά γκρουπ στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. Διαπιστώνεται ότι οι έγγαμοι χωρίς παιδιά είναι αυτοί που 

σκέφτονται πιο συχνά να εγκαταλείψουν την τρέχουσα εργασία τους (Mean Rankέγγαμοι 

χωρίς παιδιά = 57,71 πολύ μικρότερο σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες που έχουν ελάχιστο 

Mean Rank = 101,40). 

Το αντίθετο γίνεται στην ερώτηση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό. Ενώ υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 1% στις τρεις μεταβλητές, στη μεταβλητή 

μηνιαίο εισόδημα φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον τρόπο 

που απαντάνε τα τέσσερα γκρουπ της μεταβλητής. Από τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν, διαφαίνεται ότι οι νεότεροι (Mean Rank20-30 = 59,01 μικρότερο σε σχέση 

με άλλες κατηγορίες που έχουν ελάχιστο Mean Rank = 84,58), άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς 

παιδιά (Mean Rankάγαμος χωρίς παιδιά = 66,07 και Mean Rankέγγαμος χωρίς παιδιά = 79,86 

μικρότερο σε σχέση με άλλες κατηγορίες που έχουν ελάχιστο Mean Rank = 115,53) 

σκέφτονται πιο συχνά να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. 
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Πίνακας 11. Αποτελέσματα μη παραμετρικών τεστ 

 
Συχνότητα σκέψης εγκατάλειψης τρέχουσας 

εργασίας 

Συχνότητα σκέψης αναζήτησης εργασίας στο 

εξωτερικό 

Φύλο U = 4115,5 (p = 0,477) U = 3361,5 (p = 0,007) 

Ηλικία x2 = 3,236 (p = 0,357) x2 = 50,075 (p = 0,000) 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
x2 = 11,295 (p = 0,010) x2 = 34,445 (p = 0,000) 

Επάγγελμα U = 3683,00 (p = 0,087) U = 3261,5 (p = 0,005) 
Μηνιαίο 

εισόδημα 
x2 = 0,444 (p = 0,931) x2 = 6,366 (p = 0,095) 

U: Mann Whitney U test,    x2: Kruskal Wallis H test 

Επιπλέον ο Πίνακας 11 συμπεριλαμβάνει και τη σχέση των δίτιμων μεταβλητών Φύλο 

και Επάγγελμα με τις δύο μεταβλητές που περιγράφουν την πρόθεση του ερωτώμενου 

να αναζητήσει εργασία. Όσον αφορά στο φύλο, φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν 

την τρέχουσα εργασία τους. Αμφότερα τα δύο φύλα απαντούν με τον ίδιο τρόπο στη 

συγκεκριμένη ερώτηση (δηλαδή σύμφωνα με τα στατιστικά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω). Στην πρόθεσή τους να αναζητήσουν, όμως, εργασία στο εξωτερικό υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αντρών και γυναικών. Οι άντρες έχουν 

την τάση να σκέφτονται πιο συχνά από τις γυναίκες την φυγή από την Ελλάδα. (Mean 

Rankάνδρας = 85,36 < Mean Rankγυναίκα = 108,14),  

Παρόμοια ευρήματα δίνει και η μεταβλητή «επάγγελμα». Τόσο οι γιατροί, όσο και οι 

νοσηλευτές σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο το θέμα εγκατάλειψης της τρέχουσας 

εργασίας τους. Όσον αφορά, όμως, το θέμα της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, οι 

ιατροί είναι αυτοί που το σκέφτονται πιο συχνά (Mean Rankιατρός = 84,10 < Mean 

Rankνοσηλευτής = 107,87). 

Φαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω μια τάση των νεότερων άγαμων αντρών γιατρών να 

σκέφτονται πιο συχνά από τις υπόλοιπες κατηγορίες την αναζήτηση εργασίας στο 

εξωτερικό. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν καταρχήν τις δύο υποθέσεις της έρευνας:  

Υπόθεση 1: Όσο χαμηλότερο είναι το στρες των εργαζομένων, τόσο υψηλότερη είναι η 

ποιότητα της εργασιακής ζωής. Αυτό φάνηκε από τον Πίνακα 9 όπου διαπιστώθηκε η 

θετική συσχέτιση μεταξύ καλής διαχείρισης της ψυχολογικής κατάστασης και της 

ποιότητας εργασιακής ζωής. 

Υπόθεση 2: Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των υπαλλήλων, 

τόσο χαμηλότερη είναι η πρόθεση εγκατάλειψης της τρέχουσας εργασίας. Επίσης από 

τον Πίνακα 9 διαπιστώθηκε αυτή η τάση, δηλαδή η καλή ποιότητα δουλειάς δεν 

επιτρέπει τις σκέψεις για αναζήτηση εργασίας. 

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και μία έρευνα που έγινε στο παρελθόν από 

τους Mosadeghrad et al. (2011). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μια αντίστροφη 

σχέση μεταξύ του στρες και της ποιότητας της εργασιακής ζωής. Επιπλέον, μια πιθανή 

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των υπαλλήλων οδηγεί τελικά σε αυξημένη 

ικανοποίηση από την εργασία και στη μείωση του στρες αλλά και της πρόθεσης 

εγκατάλειψης της εργασίας. Στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως προγράμματα 

εκπαίδευσης για τη σωστή διαχείριση του άγχους προτείνονται να χρησιμοποιηθούν, 

ώστε να βελτιωθεί το ηθικό των εργαζομένων. 

Η παρούσα έρευνα είναι προκαταρκτική. Μέσα από αυτό το πρίσμα προσπάθησε να 

διαπιστώσει πόσο επηρεάζονται εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας (ιατροί και 

νοσηλευτές) από το στρες και την ποιότητα εργασίας τους, ώστε να σκεφτούν να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους ή/και να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό. Οι 

υποθέσεις που προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες επιβεβαιώθηκαν. Λιγότερο στρες 

και καλή ποιότητα εργασιακής ζωής αποτρέπουν τους εργαζόμενους να σκεφτούν τη 

φυγή. Παρόλα αυτά, οι νέοι, άγαμοι άντρες και ιατροί είναι αυτοί που έχουν σκεφτεί 

πιο πολύ να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να ληφθούν υπόψη με 

προσοχή. Η έρευνα κατευθύνθηκε μόνο σε δύο πόλεις της χώρας, αφήνοντας έξω την 

Αθήνα, η οποία έχει μεγαλύτερο κόστος ζωής και πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
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από τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Επίσης, ερωτήθηκαν σχετικά λίγοι 

συμμετέχοντες κάτι που δε δίνει τη δυνατότητα για γενικεύσεις. Μελλοντική έρευνα θα 

πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων καθώς και σε 

περισσότερες πόλεις, προσθέτοντας στα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά και τον τόπο εργασίας του ερωτώμενου. 
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