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Περίληψη 

ΕΡΙΦΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Η επίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

σε Εργασιακές και Ψυχολογικές Παραμέτρους Ελλήνων Κλινικών Νοσηλευτών» 

(Υπό την επίβλεψη της Μαρίας Πλατσίδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) 

 

 Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ), στο επαγγελματικό στρες, την ψυχική υγεία, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την 

επίδοση Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών. Eπιπρόσθετα εξετάστηκαν οι άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις των παραπάνω μεταβλητών μεταξύ τους, καθώς και η επίδραση 

δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 275 κλινικοί 

νοσηλευτές που εργάζονταν  σε   γενικά ή περιφερειακά νοσοκομεία που βρίσκονται 

σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια σειρά από 

ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούσαν: την αντιληπτή ΣΝ (WLEIS), την 

αντικειμενική ΣΝ (MSCEIT), το επαγγελματικό στρες (NSS), την ψυχική υγεία 

(GHQ-12), την επαγγελματική ικανοποίηση (Brayfield & Rothe, 1951), την διάθεση 

για παραμονή στο επάγγελμα (NRI) και την επίδοση. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι υπάρχει μια μέτρια σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ, 

ενώ μόνο η αντιληπτή ΣΝ σχετίζεται και επηρεάζει άμεσα θετικά την επαγγελματική 

ικανοποίηση των νοσηλευτών, η οποία παίζει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο επιδρώντας 

θετικά στην διάθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στην εργασία τους και στην 

επίδοσή τους. Από την άλλη το στρες επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία των 

νοσηλευτών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν αρνητικά την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την 

επίδοση των νοσηλευτών. Οι γυναίκες και οι Τεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλευτές, 

φαίνεται να βιώνουν περισσότερο στρες και προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι 
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νοσηλευτές ανώτατης εκπαίδευσης (ΠΕ) δείχνουν να έχουν περισσότερη ΣΝ σε 

σχέση με νοσηλευτές χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος νοσηλευτές που 

εργάζονται σε τμήματα βαρύτερα δεν έχουν διάθεση να παραμείνουν στο επάγγελμά 

τους. Γενικά, από την έρευνα φαίνεται ότι η ΣΝ δεν φαίνεται να έχει την 

αναμενόμενη θετική επίδραση στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Αντίθετα η 

επαγγελματική ικανοποίηση και τα προβλήματα ψυχικής υγείας αναδεικνύονται ως 

σημαντικοί παράγοντες στο νοσηλευτικό επάγγελμα και θα πρέπει να δίνεται μεγάλη 

βαρύτητα σε αυτούς από τις διοικήσεις των νοσοκομείων για να εξασφαλίσουν τη 

διάθεση παραμονής των νοσηλευτών στο επάγγελμά τους και την καλύτερη επίδοσή 

τους.  

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, νοσηλευτές, επαγγελματικό στρες, 

επαγγελματική ικανοποίηση, ψυχική υγεία, διάθεση παραμονής στο επάγγελμα, επίδοση 
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Abstract  

ERIPHILY DIAMANTOPOULOU: “The impact of Emotional intelligence in 

occupational and psychological parameters of Greek clinical nurses” (Under the 

supervision of Dr. Maria Platsidou) 

 

 The purpose of the present study was to evaluate the impact of emotional 

intelligence (EI) in professional stress, mental health, job satisfaction, retention and 

performance of Greek clinical nurses. An additional purpose was to examine the 

direct or indirect dependencies between the above variables as well as the impact of 

demographic and occupational factors. The sample of the study comprised 275 

clinical nurses, that worked in general hospitals in different cities of the country. 

Participants completed questionnaires regarding: the perceived EI (WLEIS), the 

actual EI (MSCEIT), the professional stress (NSS), the mental health (GHQ), the job 

satisfaction (Brayfield & Rothe, 1951), the retention (NRI) and the performance. The 

results revealed a moderate relationship between perceived and actual EI, whereas 

only the perceived EI had a positive impact in nurses job satisfaction which plays a 

mediating role and has a positive impact in nurses retention and performance. On the 

other hand stress has an immediate negative impact in mental health, while mental 

health problems cause a negative effect in job satisfaction, retention and performance.  

Women and nurses with technological education seemed to experience more stress 

and mental health problems. Also nurses from higher education seemed to have more 

EI than those with technological and secondary education. In the end, nurses working 

in heavier departments have less retention.  Generally, from the study it appears that 

EI does not seem to have the expected positive influence in Greek nurses. On the 
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contrary job satisfaction and mental health are important factors in nurses profession 

and organizations need to pay attention in such issues to reassurance nurses retention 

and performance. 

Key words: Emotional intelligence, nurses, professional stress, job satisfaction, 

mental health, retention, performance. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

 Οι επαγγελματίες υγείας υποφέρουν συχνά από στρες εξαιτίας των 

εργασιακών συνθηκών που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Μια από τις πιο ευάλωτες 

ομάδες εργαζομένων από αυτό το πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές. Αρκετές έρευνες 

δείχνουν ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται σε κλινικές, οι νεφρολογικοί και οι 

ψυχιατρικοί νοσηλευτές αναφέρουν ότι αισθάνονται στρες στην εργασία τους (Piko, 

2006. Ryan & Quayle, 1999. Tyson & Pongruenghpant, 2004. Wheeler & Riding, 

1994).  

 Έχουν αναγνωριστεί αρκετοί στρεσογόνοι παράγοντες που αφορούν την 

εργασία των νοσηλευτών όπως τα ωράρια, η εργασιακή υπερφόρτιση,  η επαφή με 
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τον θάνατο (Cottrell, 2001. Hipwell, Tyler & Wilson, 1989. Tyler, Carroll, & 

Cunningham, 1991), οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ των νοσηλευτών  και των 

προϊσταμένων τους, των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, το υψηλό επίπεδο 

γνώσης και δεξιοτήτων που απαιτεί το επάγγελμα, η επικοινωνία και οι σχέσεις με 

τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, η αναγκαιότητα για άμεση επέμβαση σε 

έκτακτα περιστατικά, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη υποστήριξης και η μη 

δυνατότητα «απόδρασης» για ένα διάλλειμα (Stehle, 1981). Πιο συγκεκριμένα, το 

κυκλικό ωράριο και οι νυχτερινές βάρδιες επηρεάζουν τον βιολογικό ρυθμό, 

αλλάζουν τον κύκλο του ύπνου και τις εργασιακές και οικογενειακές σχέσεις 

(Piotrkowski, Rapoport, Rapoport, 1987). Μερικές συνέπειες των παραπάνω 

στρεσσογόνων παραγόντων είναι η απουσία από την εργασία (Wheeler & Riding, 

1994),  ο αλκοολισμός (McGrath, Dick, Unruh, 2003), η εξουθένωση, οι απόπειρες 

αυτοκτονίας, οι σωματικές ασθένειες και τα προβλήματα υγείας (Lindop, 1999). Ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω συνεπειών,  ο Jones (1987) βρήκε ότι οι νοσηλευτές είναι 

από τις ομάδες των εργαζομένων με τη μικρότερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Oι 

νοσηλευτές ως εργαζόμενοι σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, αγωνίζονται να 

διατηρήσουν την υψηλή ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς με τα λιγότερα μέσα 

(Laschinger, Finegan, Shamian, & Wilk, 2001).  Φαίνεται, λοιπόν, ότι το στρες οδηγεί 

σε προβλήματα που επιβαρύνουν και την προσωπική αλλά και την επαγγελματική 

ζωή των νοσηλευτών. Οι συνέπειες του στρες στην επαγγελματική ζωή, όπως 

φαίνεται από τις έρευνες που αφορούν στο επάγγελμα των νοσηλευτών, είναι 

χαμηλότερα ποσοστά υγείας, λιγότερη επαγγελματική ικανοποίηση και, κατά 

συνέπεια, χαμηλότερη επίδοση. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες 

ή οι επιδράσεις του στρες στην ζωή των ανθρώπων εξαρτώνται και από 

δημογραφικούς παράγοντες, όπως η ηλικία και το φύλο (McGrath at al., 2003), από 
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οργανωσιακούς παράγοντες, όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας και η θέση στην ιεραρχία 

της δουλειάς (Tummers, Landeweerd, Merode, 2002), και από ατομικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο τύπος της προσωπικότητας και η ικανότητα κάποιου να 

χειρίζεται  και να ελέγχει τα συναισθήματά του (Mann & Cowburn, 2005).  

Η επαγγελματική ικανοποίηση έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση των νοσηλευτών να 

παραμείνουν στο επάγγελμα (Wu & Norman, 2006). Η επαγγελματική ικανοποίηση 

σχετίζεται θετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη, την πρόθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα, την επίδοση, την  οργανωτική αποτελεσματικότητα  (Gruneberg, 1979. 

Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski, et al., 2001) και την ψυχοσωματική υγεία και 

ευεξία των νοσηλευτών, ενώ σχετίζεται αρνητικά με το στρες και την επαγγελματική 

τους εξουθένωση (Budge, et al., 2003. Erlen & Sereika 1997. Gruneberg, 1979.  

Kalliath & Morris, 2002. Platsidou, 2010).   

  Φαίνεται  ότι από τις συνέπειες που προκύπτουν από το στρες και την χαμηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση δεν βλάπτονται μόνο οι νοσηλευτές αλλά και οι ασθενείς 

τους και γενικότερα η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Το στρες που 

βιώνουν οι νοσηλευτές στο επάγγελμά τους έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη της 

ικανοποίησης  από το επάγγελμά τους, η οποία οδηγεί συχνά στη διαφυγή από το 

επάγγελμα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού 

προσωπικού στα νοσοκομεία σε πολλές χώρες (Cowin, Johnson, Craven, Marsh, 

2008). Μια βασική συνέπεια της χαμηλής επαγγελματικής ικανοποίησης  είναι η 

έλλειψη διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα, ακόμη και η διαφυγή από το 

επάγγελμα (Aiken et al., 2001). Σε διάφορες έρευνες που αναφέρονται σε πολλές  

χώρες στην Ευρώπη, στις  ΗΠΑ και στην Αυστραλία,  έχει βρεθεί  ότι υπάρχει  

έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και η υψηλή διάθεση πολλών νοσηλευτών να 
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εγκαταλείψουν την εργασία τους αποτελεί μείζον πρόβλημα σε νοσοκομεία και 

άλλους φορείς φροντίδας υγείας (Aiken et al., 2001. Buerhais, Auerbach, 2000. 

Grayson, 2000. Gunn, 2000. Levine, 2001). Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι η έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού και η επαγγελματική δυσαρέσκεια των νοσηλευτών θα 

έχουν αρνητική επίδραση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στην ποιότητα 

παροχής φροντίδας υγείας (Aiken et al., 2001. Benefield, 1996. Ellenbecker & 

Cushman, 2001. Hallberg, Hansson, Axelsson, 1994. Goodell & Coeling, 1994. 

Leveck & Jones, 1996), ζητήματα που απαιτούν άμεση διερεύνηση καθώς έχουν 

αντίκτυπο στην ποιότητα και στην ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν έρευνες που να εκτιμούν την διάθεση παραμονής των 

νοσηλευτών στο επάγγελμά τους αλλά ούτε και την πρόθεση παραμονής ή διαφυγής 

από το επάγγελμα.  

Η επίδοση των νοσηλευτών αναφέρεται στην ποιοτική παροχή νοσηλευτικής 

φροντίδας προς τους ασθενείς. H επίδοση των νοσηλευτών αναγνωρίζεται ως ένα 

αναπόσπαστο συστατικό στον τομέα της φροντίδας υγείας. Η ποιότητα της 

νοσηλευτικής φροντίδας έχει αναγνωριστεί ως ο μεγαλύτερος προβλεπτικός 

παράγοντας ικανοποίησης των ασθενών σχετικά με την φροντίδα τους. Τα 

αποτελέσματα της ψυχικής και σωματικής υγείας των ασθενών επηρεάζονται 

σημαντικά από την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας (Larrabee, Ostrow, 

Withrow, 2004). Οι Mrayan και Al-Faouri (2008) αναφέρουν ότι η επίδοση των 

νοσηλευτών επηρεάζεται από παράγοντες όπως η διοίκηση, οι δεξιότητες διαχείρισης, 

οι δυνατότητες εξέλιξης, η εργασιακή υπερφόρτιση, η αναγνώριση της επιτυχίας, η 

επαγγελματική ικανοποίηση, η εκπαίδευση των εργαζομένων, η ηλικία, η κοινωνική 

υποστήριξη, η υποστηρικτική επικοινωνία και ανατροφοδότηση και η ολιστική 

διοίκηση.  Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχουν έρευνες σχετικά με την επίδοση των 
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νοσηλευτών ή με τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση είτε θετικά 

είτε αρνητικά. 

Εφόσον τα νοσοκομεία είναι η κολώνα της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

οι νοσηλευτές παρέχουν την  βασική φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία, η προσέλκυση 

και παραμονή των νοσηλευτών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, η ποιοτική παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας και  η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών  

παραμένουν βασικά ερευνητικά θέματα (Tallman & Bruning, 2005). Θα ήταν 

σημαντικό, λοιπόν, να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του στρες ώστε να αποτρέπεται 

η χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση και η  διάθεση για αλλαγή ή διαφυγή από το 

επάγγελμα, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα  για  καλύτερη υγεία και,  συνεπώς, πιο 

ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας και υψηλότερη απόδοση των νοσηλευτών στην 

εργασία τους.   

Μια έννοια που τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρουν εμπειρικά δεδομένα, 

λειτουργεί πολλές φορές ως απάντηση στις συνέπειες που προκαλεί το στρες και οι 

κακές εργασιακές συνθήκες και έχει εφαρμογή σε αρκετά εργασιακά πλαίσια είναι η 

συναισθηματική νοημοσύνη (McQueen, 2003). Tις τελευταίες τρεις δεκαετίες η 

έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) εμφανίστηκε ως μια νέα αντίληψη στο 

πεδίο της θεωρίας της νοημοσύνης και της ικανότητας προσαρμογής και έχει 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για καινοτομίες στην εκπαίδευση, σε διάφορους 

εργασιακούς χώρους και στην οργανωτική ανάπτυξη. Τα τελευταία 12 χρόνια  η ΣΝ 

έχει εμφανιστεί σε αρκετά επιστημονικά νοσηλευτικά περιοδικά (Cadman & Brewer, 

2001. Evans & Allen, 2002. Freshman & Rubino, 2002). Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος 

των συναισθημάτων στην ανάπτυξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος δεν έχει 

μελετηθεί διεξοδικά. Ωστόσο, τα υπάρχοντα ευρήματα δείχνουν ότι τα συναισθήματα 

παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα επάγγελμα που απαιτεί όχι μόνο 
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τεχνολογική εξειδίκευση, αλλά και προσανατολισμένη προς τον άνθρωπο ψυχολογική 

και φυσική φροντίδα (Augusto-Landa & Lopez-Zafra, 2010). Η γνώση του εαυτού 

και των συναισθημάτων είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του 

επαγγέλματος. Οι νοσηλευτές, για να πετύχουν επαγγελματικά, πρέπει να δουλεύουν 

περισσότερο με την καρδιά τους και να διαθέτουν συναισθηματικές ικανότητες 

(Kerfoot, 1996). H συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται μια σχετική έννοια με τον 

χώρο της φροντίδας υγείας, καθώς οφείλουν να δείχνουν ενσυναίσθηση προς τους 

ασθενείς και τους συγγενείς τους, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους όσο και τα συναισθήματα των άλλων. Τα άτομα που φέρονται με 

αυτό τον τρόπο αναφέρονται ως συναισθηματικά ευφυή άτομα (Mayer & Salovey, 

1997).  

Η έρευνα μέχρι τώρα έχει βρει ότι η ΣΝ σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα 

στρες, επαγγελματικής εξουθένωσης και σε εργασιακό (Bar-On, Brown, Kirkcaldy, 

Thome, 2000. Platsidou, 2010. Van Kan, 2004) και σε ατομικό πλαίσιο (Mikolajczak, 

Menil, Luminet, 2007) σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Άλλες έρευνες 

αναφέρονται στη θετική σχέση της ΣΝ με παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία 

όπως  η επαγγελματική ικανοποίηση (Landa, Berrios, Lopez-Zafra, Aguilar-Luzon 

2006a, b. Abraham, 2000. Platsidou, 2010. Prati et al., 2003a,b), η επίδοση (Boyatzis, 

2006. Lam & Kirby, 2002. Lopes, Grewal, Kadis & Salovey, 2006) και η 

οργανωσιακή αφοσίωση. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΣΝ σχετίζεται 

θετικά με καλές διαπροσωπικές σχέσεις (Brackett & Salovey, 2006. Fernandez-

Beccoral & Extremera, 2006. Fitness, 2001. Flury & Ickes, 2001),  την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και τις κατάλληλες στρατηγικές για την διαχείριση του στρες 

(Gohm & Clore, 2002. Mikolajczak et al., 2006. Tsaousis & Nikolaou, 2005). Στην 

νοσηλευτική και στις επιστήμες υγείας, εφαρμόζονται  τρόποι παροχής φροντίδας 

    17



υγείας που είναι ανθρωπιστικά προσανατολισμένοι  και  σχετίζονται με την ΣΝ 

(Molter, 2003). H ΣΝ βρέθηκε ότι λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια 

στο στρες και ως διευκολυντικός παράγοντας για την υγεία στους νοσηλευτές (Landa, 

et al., 2008). Τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στους νοσηλευτές είναι ακόμη σε μια διαδικασία 

διερεύνησης. 

Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά και για την εκπαίδευση των 

μελλοντικών νοσηλευτών. Για να δημιουργηθούν, όμως, προϋποθέσεις θεσμικής 

ένταξης προγραμμάτων ανάπτυξης της ΣΝ στην εκπαίδευση των νοσηλευτών, θα 

πρέπει να προϋπάρξουν αρκετά εμπειρικά δεδομένα που να διερευνούν και να 

πιστοποιούν τα πιθανά ευεργετήματα αυτών των παρεμβάσεων.   

1.1 Καθορισμός του Προβλήματος 

     Η έρευνα σχετικά με την ΣΝ σε επαγγελματίες υγείας και μάλιστα νοσηλευτές 

είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με συμπεράσματα προηγούμενων 

ερευνητών (Benson, Ploeg, Brown, 2009). Οι περισσότερες μελέτες στο σύνολό τους 

αναφέρουν μια θετική επίδραση και σχέση της ΣΝ με την επαγγελματική επιτυχία, τη 

νοσηλευτική πρακτική, την επίδοση, την οργανωσιακή αφοσίωση, την διαχείριση  και 

αντιμετώπιση του στρες, την ευημερία και καλή ψυχική υγεία και την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα των ερευνών γενικά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η 

ΣΝ είναι μια ικανότητα σημαντική στην διαχείριση των αρνητικών επιδράσεων του 

στρες στο νοσηλευτικό επάγγελμα και βοηθά στην ενίσχυση θετικών στοιχείων και 

παραγόντων. 

   Από την άλλη αρκετοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της ΣΝ στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα, αναγνωρίζουν την ανάγκη των νοσηλευτών να κατανοούν 
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και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και αυτά των ασθενών τους, αλλά 

παρατηρούν ότι δεν έχει ενσωματωθεί η ΣΝ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

νοσηλευτών (Evans & Allen, 2002).  Oι Freshwater και Stickley (2004) αναφέρουν 

ότι η ΣΝ «είναι στην καρδιά της μάθησης για φροντίδα» και χρειάζεται να ενταχθεί  

στη νοσηλευτική εκπαίδευση» (σελ. 96). Αν και τα συναισθηματικά νοήμονα άτομα 

έχουν περιγραφεί ότι: «πιθανό να έχουν χαρακτηριστικά, που εκτιμώνται ιδιαίτερα στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα»  (Brewer & Cadman, 2000) ( σελ. 264), καθώς και ότι έχουν 

την ικανότητα να αντιμετωπίζουν δύσκολες και πιεστικές συνθήκες και να μένουν 

στους στόχους τους με αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στη 

νοσηλευτική που να το υποστηρίζουν αυτό με σιγουριά.  Στην Ελλάδα αυτό είναι 

ακόμη πιο έντονο καθώς οι έρευνες που αφορούν την ΣΝ στη νοσηλευτική είναι πολύ 

λίγες και δεν μπορούν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Η έλλειψη 

στοιχείων δίνει έμφαση στην ανάγκη διερεύνησης της ΣΝ στους κλινικούς 

νοσηλευτές, καθώς είναι μια ομάδα εργαζομένων που δέχεται την μεγαλύτερη πίεση 

στα νοσοκομεία, αλλά αποτελούν και αντιπροσωπευτικό δείγμα του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στη διαπίστωση και κατανόηση των θετικών επιδράσεων της ΣΝ, ώστε να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη και διαμόρφωση υψηλών επιπέδων ΣΝ, είτε σε νοσηλευτές, 

φοιτητές νοσηλευτικής  αλλά και νοσηλευτές σε θέσεις ευθύνης. Με αυτό τον τρόπο 

θα μπορούσε να βελτιωθεί η ικανότητα του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε 

απρόβλεπτες αλλά και προβλέψιμες προκλήσεις που θα υπάρξουν στο μέλλον στο 

χώρο της φροντίδας υγείας, αλλά και η αντιμετώπιση των δυσκολιών, η εξέλιξη και η 

προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος.  Η μελέτη της επίδρασης της ΣΝ σε 

συγκεκριμένους παράγοντες που επιδρούν στο νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα 

αναγκαίο πρώτο βήμα.  
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1.2  Σκοπός της Έρευνας 

 Σκοπός της ποσοτικής αυτής μελέτης ήταν να ελεγχθεί η επίδραση των δύο 

εκφάνσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεταβλητές που ελέγχθηκαν, στο 

επαγγελματικό στρες, την επαγγελματική ικανοποίηση, την ψυχική υγεία, τη διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση των Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών. 

Επιπλέον στόχος ήταν η διερεύνηση των επιπέδων όλων αυτών των μεταβλητών 

στους Έλληνες νοσηλευτές. Παράλληλα εξετάστηκε η σχέση όλων των μεταβλητών 

μεταξύ τους. Τέλος ελέγχθηκε κατά πόσο ατομικοί και εργασιακοί παράγοντες του 

δείγματος επηρεάζουν αυτές τις μεταβλητές. 

1.3.   Στόχοι της Έρευνας 

Οι στόχοι της  παρούσας έρευνας ήταν: 

α) Να ελεγχθούν τα επίπεδα  της αντιληπτής, της αντικειμενικής 

συναισθηματικής νοημοσύνης, του επαγγελματικού στρες, της ψυχικής υγείας, 

της επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα 

και της επίδοσης που βιώνουν οι Έλληνες κλινικοί νοσηλευτές. 

β) Να ελεγχθεί η επίδραση των δημογραφικών-εργασιακών παραγόντων σε όλες 

τις μεταβλητές  της έρευνας. 

γ) Να διερευνηθεί η επίδραση της αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ στο 

επαγγελματικό στρες, στην ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, τη 

διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση των Ελλήνων κλινικών 

νοσηλευτών; 

δ) Να εξεταστεί η σχέση όλων των μεταβλητών μεταξύ τους. 

1.3   Ερευνητικός Σχεδιασμός 
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Το δείγμα της έρευνας ήταν κλινικοί νοσηλευτές που εργάζονταν σε γενικά 

τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας. Το δείγμα προερχόταν από πέντε πόλεις της 

χώρας για να καταστεί όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικό. Οι νοσηλευτές κλήθηκαν 

να συμπληρώσουν επτά ερωτηματολόγια τα οποία αντιστοιχούσαν στις επτά 

μεταβλητές μέτρησης. Προηγήθηκε μια πιλοτική έρευνα με τη συμμετοχή 20 

νοσηλευτών προκειμένου να ελεγχθεί: α) η κατανόηση των ερωτήσεων από τους 

νοσηλευτές, (τα ερωτηματολογία του στρες και της διάθεσης για παραμονή στο 

επάγγελμα μεταφράστηκαν από τα αγγλικά και ήταν η πρώτη φορά που 

χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα), β) να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα (π.χ. στη 

διαδικασία ή όσον αφορά τα ερωτηματολόγια). Αφού δεν διαπιστώθηκε κάποιο 

πρόβλημα στην πιλοτική έρευνα, ακολούθησε η ερευνητική διαδικασία. 

Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν στην έρευνα ήταν οι εξής: Η αντιληπτή ΣΝ, η 

αντικειμενική ΣΝ, το επαγγελματικό στρες, η ψυχική υγεία, η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και η επίδοση των νοσηλευτών. 

Συγκεκριμένα, η αντιληπτή ΣΝ και η αντικειμενική ΣΝ χρησιμοποιήθηκαν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές για να ελεγχθεί η επίδρασή τους στις εξαρτημένες 

μεταβλητές που ήταν το στρες, η ψυχική υγεία, η επαγγελματική ικανοποίηση, η 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και η επίδοση των νοσηλευτών.  Αρχικά 

ελέγχθηκαν τα επίπεδα της κάθε μεταβλητής, έγιναν παραγοντικές αναλύσεις για να 

βρεθούν οι παράγοντες της κάθε μεταβλητής καθώς  και οι δείκτες αξιοπιστίας για 

κάθε παράγοντα. Στην συνέχεια έγιναν έλεγχοι συσχέτισης  και παλινδρόμησης 

μεταξύ των μεταβλητών για να βρεθούν οι μεταξύ τους συναφειακές ή προβλεπτικές 

σχέσεις. Συγκεκριμένα ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ 

καθώς και η σχέση του κάθε τύπου ΣΝ με κάθε μια μεταβλητή ξεχωριστά. 

Ελέγχθηκαν οι σχέσεις των εξαρτημένων μεταβλητών. 
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Επιπλέον διερευνήθηκε το πώς επιδρούν τα ατομικά και εργασιακά στοιχεία 

που τέθηκαν σε κάθε μια από τις μεταβλητές της έρευνας, όπως η ηλικία, η θέση 

εργασίας (νοσηλευτές, προϊστάμενοι), η εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, ΤΕΙ, ΑΕΙ), το 

τμήμα εργασίας (εξετάστηκαν παθολογικά/χειρουργικά τμήματα, μονάδες και τα 

εξωτερικά ιατρεία), τα νοσοκομεία (πρωτεύουσα και επαρχία), η οικογενειακή 

κατάσταση  και τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

1.4    Σημασία της Έρευνας 

Η πραγματοποίηση αυτής της έρευνας προσφέρει ένα βασικό πλαίσιο για την 

μελέτη της ΣΝ και της επίδρασής της σε παράγοντες που αφορούν στο επάγγελμα 

των νοσηλευτών και το επηρεάζουν όπως το στρες, η ψυχική  υγεία, η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και η επίδοση.  

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι η ΣΝ προβλέπει και σχετίζεται θετικά με 

παράγοντες όπως η επαγγελματική ικανοποίηση, η θετική διάθεση προς το επάγγελμα 

και η επίδοση ενώ προβλέπει και σχετίζεται αρνητικά με το  επαγγελματικό στρες και 

τα προβλήματα ψυχικής υγείας,  κατ’αρχήν θα υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία σχετικά 

με την επίδραση της ΣΝ σε εργασιακές παραμέτρους στους Έλληνες κλινικούς 

νοσηλευτές. Από την άλλη, θα υπάρχει επιβεβαίωση όσον αφορά τα αισιόδοξα 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών, σχετικά με την θετική επίδραση της ΣΝ.  Με βάση 

αυτά τα ευρήματα θα μπορούσε να προταθεί η δημιουργία προγράμματων 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών, σε ικανότητες της ΣΝ είτε σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν  να αφορούν, στην 

υποστήριξη των εργαζομένων και θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη ή βελτίωση των 

ικανοτήτων της ΣΝ και στην διευκόλυνση της διαχείρισης όλων εκείνων των 
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παραγόντων που προκαλούν στρες και επιβαρύνουν την ευημερία και ψυχική υγεία 

των νοσηλευτών.   

Από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει ελεγχθεί η διάθεση παραμονής των 

νοσηλευτών στο επάγγελμά τους, όπως  και η επίδοση στην Ελλάδα. Ο έλεγχος 

αυτών, θα αποτελέσει μια βασική γνώση για την διάθεση των νοσηλευτών απέναντι 

στο επάγγελμά τους, την επίδοσή τους και πως αυτά σχετίζονται μεταξύ τους ή πόσο 

προβλέπονται από την ΣΝ την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έγινε η έρευνα, με 

βάση τις συνθήκες και τα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική πραγματικότητα.    

Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από εργαλεία 

μέτρησης, με τα οποία αξιολογήθηκαν οι  μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν στην έρευνα. Τα εργαλεία αυτά  δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε 

δείγμα Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών και θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα 

ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά την 

διερεύνηση και σύγκριση αποτελεσμάτων αυτών των μεταβλητών από μια άλλη 

εργασία όσο και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μελλοντικών 

παρεμβάσεων που χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες μεταβλητές. 
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2.  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

  2.1.  Ο Εννοιολογικός  Προσδιορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

H συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να 

αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα, τα συναισθήματα των άλλων, να δημιουργεί 

κίνητρα για τον εαυτού του  και να χειρίζεται σωστά τα συναισθήματα και τις σχέσεις 

του (Goleman, 1998). Ορίζεται ακόμη ως η ικανότητα αντίληψης, αξιολόγησης, 

έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων (Mayer & Salovey, 1997). Οι αρχικές 

μελέτες για την συναισθηματική νοημοσύνη εμφανίζονται σε ακαδημαϊκά άρθρα στις 

αρχές του 1990. Στα μέσα της δεκαετίας αυτής, έχει αναπτυχθεί πολύ μεγάλο σχετικό 

ενδιαφέρον και έχουν γίνει πολλές αναφορές σχετικά με την σημαντικότητά της ΣΝ 

για την πρόβλεψη της επιτυχίας σε εργασιακό επίπεδο. 

Αναφορές στη συναισθηματική διάσταση της ανθρώπινης νόησης υπάρχουν 

από τότε που εμφανίζονται αναφορές σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Από 

τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους έως και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, από 

τον Σαίξπηρ έως και τον Thomas Jefferson και την σύγχρονη ψυχολογία, η 

συναισθηματική διάσταση της λογικής θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο της 

ανθρώπινης φύσης (Bradberry & Greeaves, 2006). Παραδοσιακά, ο όρος νοημοσύνη 

σχετιζόταν με την απόδοση στα τεστ νοημοσύνης (IQ test). Υπήρξαν ωστόσο 
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ερευνητές, οι οποίοι θεωρούνται οι πρόδρομοι της ΣΝ, που διαπίστωσαν πως οι μη 

γνωστικές πλευρές της νοημοσύνης είναι εξίσου σημαντικές. Ενδεικτικά, η ιστορία 

της διαμόρφωσης της ΣΝ ξεκίνησε από τον Thorndike (1920), ο οποίος περιγράφει 

την έννοια «κοινωνική νοημοσύνη» ως την ικανότητα να τα καταφέρνει κάποιος με 

τους άλλους ανθρώπους. Το 1950 ο Abraham Maslow περιγράφει το πώς οι άνθρωποι 

μπορούν να κτίσουν την συναισθηματική δύναμη. Ο Gardner, διατύπωσε τη θεωρία  

για την «πολλαπλή νοημοσύνη» στο βιβλίο του «Frames of mind: The theory of 

multiple intelligence» όπου αναφέρει ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά είδη 

νοημοσύνης, μεταξύ αυτών και τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

(Gardner, 1983).  

Η πρώτη τυπική αναφορά για την συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να 

προέρχεται από ένα γερμανικό άρθρο με τίτλο: «Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

Απελευθέρωση» του Leuner  (1966). Το άρθρο περιγράφει ενήλικες γυναίκες οι 

οποίες, εξαιτίας της υποτιθέμενης χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, 

απαρνήθηκαν τους κοινωνικούς τους ρόλους. Ο Leuner αναφέρει ότι οι δυσκολίες 

των γυναικών απορρέουν από το γεγονός ότι αποχωρίστηκαν σε νεαρή ηλικία από τις 

μητέρες τους. Η θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε από τον συγγραφέα για να βελτιώσει 

αυτή την ανεπάρκεια στην ΣΝ φαίνεται να είναι εντελώς ακραία και «άρρωστη» σε 

σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.  Στις γυναίκες χορηγήθηκε το παραισθησιογόνο 

φάρμακο LSD-25 ενώ υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία (Mayer, Salovey, et al., 2000). 

Δύο δεκαετίες αργότερα,  η ΣΝ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως 

ακαδημαϊκός όρος σε μια μη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή του Wayne Leon 

Payne (1985), με τίτλο: «A study of emotion: Developing emotional intelligence». 

Ωστόσο ο ίδιος δεν ασχολήθηκε μετέπειτα με το θέμα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης.  
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Το 1990 οι Αμερικανοί ψυχολόγοι Peter Salovey και John Mayer 

δημοσίευσαν το άρθρο τους με τίτλο: «συναισθηματική νοημοσύνη». Το 1995 

προστέθηκε στην ομάδα τους και ο David Caruso ο οποίος ασχολείται με θέματα 

εργασιακής ψυχολογίας και η ομάδα τους έγινε γνωστή για την μεγάλη ακαδημαϊκή 

και ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη. Ωστόσο 

η έννοια της ΣΝ έγινε περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τις δημοσιεύσεις των 

βιβλίων του Daniel Goleman το 1995 και 1998 (Goleman, 1995a, 1998).  

 Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1990, διαμορφώθηκαν διάφορα 

θεωρητικά μοντέλα που αφορούν την ΣΝ. Τα μοντέλα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους 

όσον αφορά τον ορισμό που δίνουν για την συναισθηματική νοημοσύνη αλλά και τον 

τρόπο μέτρησης. Πριν γίνει αναλυτική περιγραφή των θεωρητικών μοντέλων της ΣΝ 

θα περιγραφεί τι αναφέρουν οι μελέτες γύρω από την σχέση μεταξύ της αντιληπτής 

και της αντικειμενικής ΣΝ. 

 

2.2.  Σχέση Αντιληπτής και Αντικειμενικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

          Λίγες μελέτες έχουν γίνει που να εξετάζουν την σχέση μεταξύ των μετρήσεων  

της αντικειμενικής και της αντιληπτής ΣΝ. Τα διάφορα μοντέλα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης διαφοροποιούνται μεταξύ τους, όχι μόνο στην θεωρητική  και 

εννοιλογική προσέγγιση και τις διαστάσεις της ΣΝ αλλά και στον τρόπο μέτρησης. Οι 

μέθοδοι μέτρησης της ΣΝ καθορίζουν και τους δύο διαφορετικούς τύπους της. Η μεν 

αντικειμενική μέτρηση που εφαρμόζεται από το μοντέλο ικανότητας, μετρά την 

αντικειμενική ή πραγματική (actual) συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ η μέθοδος των 

αυτοαναφορών που εφαρμόζεται από τα μικτά μοντέλα μετρά την αντιληπτή 

(perceived) συναισθηματική νοημοσύνη (Ciarrochi et al., 2000) αναφέρεται και στην 

«συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα (ability EI) ενώ η δεύτερη στην 
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«συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα» (trait EI) (Petrides & 

Furnham, 2000, 2001).  

            Θα περίμενε κανείς ότι οι μετρήσεις της ΣΝ, τόσο αυτές που αναφέρονται 

στην αντιληπτή, όσο και αυτές που αναφέρονται στην αντικειμενική ΣΝ, θα 

σχετίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, οι έρευνες αναφέρουν χαμηλές ως μέτριες 

συσχετίσεις (Conte, 2005. Tett, Fox, Wang, 2005. Van Rooy, Viswesvaran, 2004). 

Αυτό δηλώνει ότι οι μετρήσεις της αντιληπτής και της αντικειμενικής ΣΝ διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τους θεωρητικούς και εννοιολογικούς προσδιορισμούς που 

δίνουν για τη ΣΝ.  

            Ορισμένες έρευνες σε ενήλικες αναφέρουν ότι η αντικειμενική ΣΝ σχετίζεται 

θετικά με την αντιληπτή αλλά με χαμηλή συνάφεια (από r= 0,15 έως r=0,28, p< 

0,005) (Πλατσίδου, 2010). Για παράδειγμα, οι Mayer και συν. (2000) βρήκαν ότι το 

MSCEIT και η κλίμακα του Bar-On είχαν μια μέτρια συσχέτιση 0,36. Σε έρευνα των 

Brackett και Mayer (2003) μεταξύ των ίδιων κλιμάκων μέτρησης βρέθηκε να υπάρχει 

μικρή συσχέτιση r=0,21. Σε έρευνα των Brannick, Wahi, Arce, Johnson, Nazian και  

Goldin, (2009) που έγινε σε φοιτητές ιατρικής και χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ 

MSCEIT για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ και το WLEIS για την μέτρηση της 

αντιληπτής ΣΝ, βρέθηκε ότι τα δύο τεστ δεν σχετίζονταν υψηλά μεταξύ τους (r 

=0,18). Η τόσο χαμηλή σχέση μεταξύ των διαφορετικών τύπων μέτρησης εγείρει 

ερωτήματα σχετικά με το αν αυτά τα τεστ μετρούν τελικά το ίδιο πράγμα (Matthews, 

et al., 2002).  Ωστόσο η ύπαρξη έστω και χαμηλής σχέσης μεταξύ αντιληπτής και 

αντικειμενικής ΣΝ δηλώνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποια αντίληψη για το 

επίπεδο της πραγματικής τους ΣΝ. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η σχέση αυτή είναι 

πιο ισχυρή στα άτομα με υψηλή από ό,τι σε εκείνα με χαμηλή ΣΝ (Πλατσίδου, 2010).  
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               Γενικά οι μετρήσεις της αντιληπτής ΣΝ που γίνονται με τεστ αυτοαναφορών 

(π.χ. ECI ή  EQ-i) ελέγχουν ένα μεγάλο εύρος ατομικών διαφορών, αλλά σχεδόν όλες 

οι κλίμακες αυτοαναφοράς σχετίζονται με διαστάσεις και πτυχές της προσωπικότητας 

όπως η εξωστρέφεια και ο νευρωτισμός (Daus & Ashkanasy, 2003. Davies, Stankov, 

& Roberts, 1998). Αντίθετα οι μετρήσεις της αντικειμενικής ΣΝ (π.χ. MSCEIT) έχουν 

χαμηλότερη σχέση από διαστάσεις της προσωπικότητας ενώ έχουν υψηλότερη 

συσχέτιση με την γενική νοητική ικανότητα από ότι οι μετρήσεις αυτοαναφορών 

(Van Rooy, Viswesvaran, 2004). Αυτό περιορίζει την δυνατότητα της αντικειμενικής 

ΣΝ να προβλέπει εργασιακές συμπεριφορές, όπως η εργασιακή επίδοση ή 

επαγγελματική ικανοποίηση, η οργανωσιακή αφοσίωση, η επαγγελματική 

εξουθένωση, διάθεση παραμονής στο επάγγελμα κ.α.  

 Ενώ η ανάπτυξη διάφορων μοντέλων και μετρήσεων για την ΣΝ παρέχει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με την διαμόρφωση της έννοιάς της και τις 

μετρήσεις της δομής της, ωστόσο προκάλεσε και κάποια σύγχυση σχετικά με την 

φύση και τα όρια της ΣΝ. Ενώ οι θεωρητικοί της ΣΝ προσπάθησαν να 

αποσαφηνίσουν την αμφισημία της έννοιας δεν διερευνήθηκαν αρκετά τα πιθανά 

κοινά χαρακτηριστικά των δύο προσεγγίσεων ή μοντέλων. Παρόλα αυτά διάφοροι 

ερευνητές αναφέρουν ότι τα διάφορα μοντέλα και μετρήσεις της ΣΝ, τείνουν να 

συμπληρώνουν το ένα το άλλο από το να διαφοροποιούνται ή αντικρούονται 

(Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000), ενώ άλλοι προτείνουν να υπάρχει μια γενική 

ταξινόμηση για την δομή της ΣΝ (Goleman, 2001a). Μια ομοιομορφία στην 

ταξινόμηση της ΣΝ θα ήταν χρήσιμη γιατί θα παρείχε κατ’αρχήν ένα κοινό ορισμό 

για την δομή, αλλά θα βοηθούσε και στον καθορισμό των προσδιορισμένων 

διαστάσεων της. Επιπλέον η αποδοχή και αναγνώριση μιας αναλυτικής και 

ομοιόμορφης ταξινόμησης της ΣΝ, θα παρείχε ένα μοντέλο, πάνω στο οποίο οι 
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ερευνητές θα μπορούσαν να διαμορφώσουν πιο ολοκληρωμένες και εκτενείς 

μετρήσεις της δομής της. Πέρα από τα παραπάνω και εάν τελικά υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση των δύο τύπων ΣΝ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε το ένα ή το άλλο 

ερωτηματολόγιο ανάλογα με τις ανάγκες μιας έρευνας καθώς θα μετρούσαν το ίδιο 

πράγμα. Με βάση αυτό το στόχο στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η σχέση μεταξύ 

δύο μετρήσεων της ΣΝ. Για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ χρησιμοποιήθηκε το 

MSCEIT και για την μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ το WLEIS, σε δείγμα κλινικών 

νοσηλευτών. Ο στόχος στην έρευνα ήταν διττός: από την μια να γίνει μια όσο γίνεται 

πιο ολοκληρωμένη μέτρηση της ΣΝ στους νοσηλευτές και να διερευνηθεί η 

δυνατότητά της να προβλέπει εργασιακές συμπεριφορές όπως το εργασιακό στρες, τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας, την επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση των 

νοσηλευτών απέναντι στο επάγγελμά τους και την επίδοσή τους,  και από την άλλη 

να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των δύο εκφάνσεων της ΣΝ.  

 

  2.3.  Tα Θεωρητικά Μοντέλα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

 Σε θεωρητικό επίπεδο, η ΣΝ αντανακλά την έκταση σύμφωνα με την οποία 

ένα άτομο λειτουργεί, δρα και παρακολουθεί μια πληροφορία συναισθηματικού 

περιεχομένου, ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά. Ωστόσο οι διαφορές, όσον αφορά 

στην δομή  και την έννοια που δίνεται στην ΣΝ αλλά και στους τρόπους μέτρησης 

που χρησιμοποιούνται, έχουν οδηγήσει σε δύο ξεχωριστές θεωρητικές προσεγγίσεις 

για τη ΣΝ, τα μοντέλα  ικανότητας (Mayer, Salovey & Caruso, 1997) και τα μικτά 

μοντέλα  (Goleman, 1998. Bar-On, 1997) (βλ. πίνακα 1).  

Τα μοντέλα ικανότητας της ΣΝ εκπροσωπούνται από τους Mayer, Salovey & 

Caruso (1997). Το μοντέλο τους δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση των γνωστικών 

και συγκινησιακών/συναισθηματικών ικανοτήτων, συγκεκριμένα στην αντίληψη, 
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κατανόηση, οργάνωση και διευκόλυνση των συναισθημάτων, τονίζοντας τον τρόπο 

με τον οποίο τα συναισθήματα βοηθούν την κρίση και τη μνήμη του ατόμου (Mayer, 

Salovey, & Caruso, 2000a). Tα μικτά μοντέλα αναφέρονται σε πιο γενικές κοινωνικο-

συναισθηματικές ικανότητες και εστιάζουν στις ατομικές διαφορές κατά την 

οργάνωση και έκφραση των συναισθημάτων, αλλά και σε συναφείς κοινωνικές 

δεξιοτήτες, όπως η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η γενική συγκινησιακή 

κατάσταση κ.ά. Επίσης, ενσωματώνουν αρκετές πτυχές της προσωπικότητας όπως 

π.χ. το μοντέλο με πλαίσιο την προσωπικότητα του Bar-On  (2000) ενώ στο μοντέλο 

επίδοσης του Goleman (1998). 

 Τα μοντέλα ικανότητας και τα μικτά μοντέλα διαφοροποιούνται και ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο μετρούν τη ΣΝ (Πλατσίδου, 2004). Τα μοντέλα 

ικανότητας εφαρμόζουν την αντικειμενική μέτρηση της επίδοσης, όπου εδώ τα άτομα 

καλούνται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα συναισθηματικού περιεχομένου και 

βαθμολογούνται με αντικειμενικά, προκαθορισμένα κριτήρια όπως συμβαίνει με τα 

τεστ της γνωστικής νοημοσύνης. Στα μικτά μοντέλα η αξιολόγηση της ΣΝ γίνεται με 

βάση ερωτηματολόγια κυρίως αυτοαναφορών όπου αναφέρουν την αντίληψη που 

έχουν για την ΣΝ ή αναφορών άλλων προσώπων (Bar-On, 2000. Boyatzis, et al., 

2000).  

 Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια περιγραφή των σημαντικότερων μοντέλων 

ικανότητας και μικτών μοντέλων με αναφορά στον πίνακα 1, όπου περιγράφονται 

συνοπτικά οι βασικοί ορισμοί και οι ικανότητες που δίνουν οι κύριοι εκπρόσωποι των 

μοντέλων, με αναλυτικότερη περιγραφή στο κείμενο που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 1.  Τα τρία θεωρητικά μοντέλα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  
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                     ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ                           ΜΙΚΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Βασικός Ορισμός 
ΣΝ είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που 
μετρά το πώς η συναισθηματική 
αντίληψη & κατανόηση των ατόμων 
διαφέρει στην ορθότητά της. Πιο 
συγκεκριμένα, η ΣΝ περιλαμβάνει 
την ικανότητα αντίληψης, έκφρασης 
των συναισθημάτων, αφομοίωσης 
των συναισθημάτων στην σκέψη, 
κατανόησης & κρίσης των 
συναισθημάτων, & ρύθμισης των 
συναισθημάτων του εαυτού & των 
άλλων (Mayer, Salovey, 1997, 
σελ.10) 

Βασικός Ορισμός 
ΣΝ είναι ένας συνδυασμός από μη 
γνωστικές ικανότητες, δυνατότητες 
ή δεξιότητες που επηρεάζουν την 
ικανότητα κάποιου προς την 
επιτυχία στην διαχείρισή του με 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις & 
πιέσεις (Bar-On, 1997, σελ. 3) 

Βασικός Ορισμός 
Οι ικανότητες που περιλαμβάνει 
η ΣΝ είναι: αυτοέλεγχος, ζήλος, 
επιμονή & την ικανότητα 
κινητοποίησης του εαυτού 
(Goleman, 1995a). Υπάρχει μια 
παλαιομοδίτικη λέξη για το 
σύνολο των δεξιοτήτων που η 
ΣΝ αναπαριστά: χαρακτήρας 
(Goleman, 1995a, σελ.285)  

Mayer, Salovey, 1997              Bar-On 1997      Goleman 1995α 
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__________________________________________________________________________________ 

Πηγή: Mayer,Salovey & Caruso, (2000) 

 

2.3.1. To Μοντέλο ικανότητας των Mayer, Salovey, Caruso (1990)  

  Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα είδος 

νοημοσύνης όπως και η γνωστική και περιλαμβάνει ικανότητες τόσο γνωστικές όσο 

και συναισθηματικές. Ορίζεται επίσης ως η ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι 

οποίες αφορούν ή πυροδοτούνται από συναισθήματα και καθοδηγούν με 

εποικοδομητικό και θετικό τρόπο την σκέψη και συμπεριφορά των ατόμων. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ΣΝ περιλαμβάνει «τις ικανότητες 

ακριβούς αντίληψης, εκτίμησης, και έκφρασης των συναισθημάτων, την προσέγγιση και 

γενίκευση των συναισθημάτων για την διευκόλυνση της σκέψης, την ικανότητα της   

κατανόησης των συναισθημάτων και συναισθηματικής γνώσης και τέλος την ικανότητα 

της ρύθμισης των συναισθημάτων για την προαγωγή της συναισθηματικής και 

διανοητικής ανάπτυξης (Mayer & Salovey, 1997, σελ. 10). Οι Mayer, Salovey, Caruso 

έχουν δημιουργήσει μια ιεραρχική διάταξη η οποία περιλαμβάνει τέσσερις κλάδους οι 

οποίοι αποτελούνται από σύνολα ικανοτήτων που αναφέρονται σε συναισθήματα. Οι 

κλάδοι περιλαμβάνουν ικανότητες οι οποίες ξεκινούν από τις πιο βασικές 

ψυχολογικές λειτουργίες και καταλήγουν στις υψηλότερες και πιο ολοκληρωμένες  
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ψυχολογικές διεργασίες. Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι συναισθηματικών ικανοτήτων 

είναι: η διαχείριση των συναισθημάτων, η κατανόηση και ανάλυση των 

συναισθημάτων, η διευκόλυνση της σκέψης και η αντίληψη, αξιολόγηση και 

έκφραση των συναισθημάτων (πιν. 2). Ο χαμηλότερος κλάδος περιλαμβάνει την 

(σχετικά) απλή ικανότητα της αντίληψης και έκφρασης των συναισθημάτων. Σε 

αντίθεση, ο υψηλότερος κλάδος περιλαμβάνει την συνειδητή διαχείριση των 

συναισθημάτων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, ο κάθε κλάδος έχει τέσσερις 

αντιπροσωπευτικές ικανότητες. Οι ικανότητες που εμφανίζονται νωρίς στην 

ανάπτυξη βρίσκονται στα αριστερά της σειράς. Οι ικανότητες που αναπτύσσονται 

αργότερα  βρίσκονται στα δεξιά. Οι δεξιότητες που εμφανίζονται νωρίς (αριστερά) 

αναμένεται να αφορούν παιδιά, ενώ οι ικανότητες που αναπτύσσονται αργότερα 

(δεξιά) εμφανίζονται σε μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα ενήλικα και συνεπώς 

είναι λιγότερο ευδιάκριτες. Τα άτομα με υψηλότερη ΣΝ αναμένεται να λειτουργούν 

πιο αποτελεσματικά μέσω των ικανοτήτων αυτών τις οποίες κατέχουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Στην συνέχεια θα  γίνει μια περιγραφή των τεσσάρων κλάδων του μοντέλου 

των Mayer, Salovey, Caruso και των ικανοτήτων που περιλαμβάνει καθένας από 

αυτούς, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

 Αντίληψη, Αξιολόγηση και έκφραση του συναισθήματος. Ο πρώτος κλάδος αφορά την 

ακρίβεια με την οποία το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει συναισθήματα και 

συναισθηματικό περιεχόμενο. Τα συναισθήματα αποτυπώνονται στις εκφράσεις του 

προσώπου, τον τόνο της φωνής, στα έργα τέχνης  Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά 

μαθαίνουν προοδευτικά να αναγνωρίζουν την δική τους συναισθηματική κατάσταση 

και των άλλων και να διαφοροποιούν αυτές τις καταστάσεις μεταξύ τους. Το βρέφος 

αντιλαμβάνεται τις συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου από νωρίς και αντιδρά 
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στις εκφράσεις των γονέων του. Ένα πιο ώριμο άτομο μπορεί να παρακολουθήσει 

καλύτερα  τα συναισθήματά του (Mayer & Salovey, Caruso, 2000). 

 Τα συναισθήματα μπορούν να αναγνωρίζονται όχι μόνο όταν εκφράζονται 

από το ίδιο το άτομο αλλά και όταν εκφράζονται από τους άλλους ανθρώπους ή όταν 

προβάλλονται  σε αντικείμενα. Καθώς μεγαλώνει το παιδί αποδίδει με την φαντασία 

του χαρακτηριστικά και συναισθήματα σε αντικείμενα ή παιχνίδια για να τα 

ζωντανέψει. Αυτή η φαντασιακή σκέψη μπορεί να βοηθήσει το παιδί να γενικεύσει τα 

συναισθήματα από τον εαυτό του στους άλλους. Για παράδειγμα, όταν παρατηρεί την 

φυσική πίεση στα ζώα, στα άλλα παιδιά ή σε εικόνες, μπορεί να συνδέει αυτές τις 

εκφράσεις με τις στιγμές  που είναι το ίδιο αγχωμένο και αισθάνεται πιεσμένο. Αυτό 

το βοηθά να αναγνωρίσει τις αγχώδεις εκφράσεις των άλλων ανθρώπων. Η 

συναισθηματική αντίληψη περιλαμβάνει την καταγραφή, προσοχή και 

αποκρυπτογράφηση συναισθηματικών μηνυμάτων καθώς εκφράζονται στα πρόσωπα, 

την φωνή, τον τόνο, τα καλλιτεχνικά αντικείμενα και άλλα πολιτιστικά έργα.  Έτσι 

όταν βλέπουμε τον γνωστό πίνακα του Edvard Munch «Τhe scream» (η κραυγή) (μιας 

χαρακτηριστικής έντρομης φιγούρας), δεν αναγνωρίζουμε μόνο  την έκφραση τρόμου 

αλλά και πόσο σωστά είναι τα χρώματα του φόντου στον πίνακα, που δείχνουν σαν 

να διαλύεται ο κόσμος σε μια ανυπαρξία. Επειδή τα συναισθηματικά νοήμονα άτομα 

γνωρίζουν  τις κατάλληλες εκφράσεις και εκδηλώσεις των συναισθημάτων, είναι 

επίσης ευαίσθητα στις επιπόλαιες, ψεύτικες ή παραπλανητικές εκφράσεις. Ένα άτομο 

που βλέπει την φευγαλέα έκφραση ευθυμίας στο πρόσωπο κάποιου, κατανοεί 

περισσότερα σχετικά με τα συναισθήματα και τις σκέψεις του από κάποιον άλλο που 

χάνει αυτό το σήμα (Mayer, Gaschke, Braverman, & Evans, 1992. Salovey & 

Birnbaum, 1989). 
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Αφομοίωση συναισθημάτων και διευκόλυνση της σκέψης. Ο επόμενος κλάδος 

συναισθηματικών ικανοτήτων του μοντέλου των Mayer, Salovey και Caruso, αφορά 

την ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών η οποία επηρεάζει αναλόγως τη γνωστική 

κατάσταση του ατόμου εμπλουτίζοντας έτσι τη διαδικασία της σκέψης. Επίσης η 

αφομοίωση συναισθημάτων στον τρόπο της σκέψης αφορά συναισθηματικά γεγονότα 

που βοηθούν την διανοητική λειτουργία. Τα συναισθήματα λειτουργούν ως ένα 

σύστημα εγρήγορσης ή προειδοποίησης που είναι αναγκαίο από την γέννηση. Το 

βρέφος κλαίει όταν χρειάζεται γάλα, ζεστασιά ή φροντίδα και γελά ως αντίδραση στα 

χαμόγελα ή σε άλλες απολαύσεις. Τα συναισθήματα έτσι λειτουργούν από την αρχή 

για να δείχνουν τις σημαντικές αλλαγές που γίνονται στο άτομο ή το περιβάλλον του. 

Καθώς ωριμάζει το άτομο, τα συναισθήματα αρχίζουν να διαμορφώνουν και να 

βελτιώνουν την σκέψη, κατευθύνοντας την προσοχή του ατόμου σε σημαντικές 

αλλαγές. Για παράδειγμα, ένα παιδί ανησυχεί σχετικά με την σχολική εργασία του 

ενώ βλέπει τηλεόραση. Ένας δάσκαλος έχει αγωνία για ένα μάθημα που χρειάζεται 

να ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα. Ο δάσκαλος, δηλαδή, ο οποίος αφομοιώνει τα 

συναισθήματά του στον τρόπο της σκέψης του, προλαβαίνει να τελειώσει την 

εργασία πριν η ανησυχία για αυτήν του επηρεάσει την διάθεση. Η διευκόλυνση της 

σκέψης εστιάζει στο πώς τα συναισθήματα μπαίνουν στο γνωστικό σύστημα και 

μεταβάλλουν την γνώση για να βοηθήσουν την σκέψη. Η γνώση μπορεί φυσικά να 

επηρεαστεί από το άγχος, αλλά τα συναισθήματα μπορούν επίσης να επιβάλλουν 

προτεραιότητες, για παράδειγμα το γνωστικό σύστημα να δίνει σημασία περισσότερο 

σε αυτό που είναι πιο σημαντικό (Mandler, 1975. Μayer, et al., 1993, 2000. Simon, 

1982).  

Μια δεύτερη συνεισφορά των συναισθημάτων στην σκέψη είναι η δημιουργία 

συναισθημάτων ανάλογα με «τις απαιτήσεις» της κάθε κατάστασης που 

    35



    36

αντιμετωπίζει το άτομο. Όταν γίνεται η ερώτηση: «Πώς αισθάνεται ο χαρακτήρας της 

ιστορίας;», τα παιδιά μπορεί να δημιουργούν συναισθήματα  και να βάζουν τους 

εαυτούς τους στην θέση του άλλου. Αυτό επιτρέπει μια άμεση, πραγματική 

διερεύνηση των συναισθημάτων και των χαρακτηριστικών των άλλων. Στο ενήλικο 

άτομο, η ικανότητα δημιουργίας συναισθημάτων βοηθά στον προγραμματισμό. Το 

άτομο μπορεί να προετοιμάζεται για το πώς θα πάει σε ένα νέο σχολείο, πώς θα πάει  

σε μια νέα δουλειά ή πώς θα αντιμετωπίσει το πώς θα αισθανθεί σε μια κοινωνική 

κριτική. Η πρόληψη αυτών των συναισθημάτων μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να 

αποφασίσει εάν θα πάρει μια δουλειά ή να κάνει μια εποικοδομητική κριτική.



Πίνακας 2 .  Οι τέσσερις κλάδοι της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Mayer, Salovey, Caruso.                       Πηγή:Mayer & Salovey, 1997 
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Ικανότητα να μένει κάποιος 
ανοικτός σε συναισθήματα & 
στα ευχάριστα & στα 
δυσάρεστα 

Ικανότητα εμπλοκής & 
απεμπλοκής από ένα 
συναίσθημα με βάση την 
κρίση που προκύπτει από την 
πληροφόρηση σχετικά με τη 
χρησιμότητα 

Ικανότητα ελέγχου 
συναισθημάτων εαυτού & 
άλλων, όπως η αναγνώριση 
του πόσο καθαρά, λογικά ή 
τυπικά είναι. 

Ικανότητα διαχείρισης 
συναισθημάτων εαυτού & 
άλλων μετριάζοντας τα 
αρνητικά συναισθ. & 
αυξάνοντας τα θετικά. 

Ικανότητα αναγνώρισης 
συναισθημάτων & σχέσεων 
μεταξύ των λέξεων όπως η 
σχέση μεταξύ αρέσω και 
αγαπώ. 

Ικανότητα εξήγησης της 
σημασίας που έχουν τα 
συναισθήματα σχετικά με 
σχέσεις όπως το ότι η λύπη 
συχνά συνοδεύει μια χαρά 

Ικανότητα κατανόησης 
περίπλοκων συναισθημάτων: 
ταυτόχρονα συναισθ. αγάπης & 
μίσους ή μείγμα συναισθημάτων 
όπως ο συνδυασμός  φόβος‐
έκπληξη 

Ικανότητα αναγνώρισης 
μετάβασης μεταξύ 
συναισθημάτων όπως η 
μετάβαση από τον θυμό στην 
ικανοποίηση ή από θυμό 

Τα συναισθήματα δίνουν 
προτεραιότητα στην σκέψη 
κατευθύνοντάς την προσοχή 
σε σημαντική πληροφόρηση. 

Τα συναισθήματα είναι 
αρκετά ζωντανά & υπάρχουν 
για να βοηθούν την σωστή 
κρίση & την μνήμη που έχει 
σχέση με συναισθήματα. 

Η συναισθηματική διάθεση 
αλλάζει την άποψη ενός 
ατόμου από οπτιμιστική σε 
πεσιμιστική, λαμβάνοντας 
υπόψη πολλαπλές απόψεις. 

Η συναισθηματική κατάσταση 
ενθαρρύνει προσεγγίσεις 
διαφόρων προβλημάτων όπως 
όταν η ευτυχία διευκολύνει την 
παραγωγική λογική & 
δημιουργικότητα

Ικανότητα αναγνώρισης 
συναισθήματος στην φυσική 
κατάσταση κάποιου, τα 
συναισθήματα και τις 
σκέψεις. 

Ικανότητα αναγνώρισης 
συναισθημάτων άλλων ατόμων 
στα σχέδιά τους, την 
καλλιτεχνική τους δουλειά μέσω 
της γλώσσας, των ήχων, της 
εμφάνισης & της συμπεριφοράς.

Ικανότητα έκφρασης 
συναισθημάτων με ακρίβεια, 
& έκφρασης αναγκών που 
σχετίζονται με αυτά τα 
συναισθήματα. 

Ικανότητα διάκρισης μεταξύ 
ακριβούς ή μη ή ειλικρινούς ή 
μη ειλικρινούς  εκφράσεως 
συναισθημάτων. 

    37 



 

Δημιουργείται, με άλλα λόγια, ένα «θέατρο του μυαλού», όπου τα συναισθήματα 

μπορεί να δημιουργηθούν, να γίνουν αντιληπτά και να εξεταστούν έτσι ώστε να 

γίνεται καλύτερα κατανοητή η πραγματικότητα. Όσο πιο ρεαλιστικά και με ακρίβεια 

λειτουργεί αυτό το συναισθηματικό θέατρο, τόσο περισσότερο βοηθά το άτομο να 

επιλέγει εναλλακτικά σενάρια για την ζωή του (Mayer & Salovey, 1993).  

 Οι άλλες δύο ικανότητες του κλάδου της αφομοίωσης των συναισθημάτων 

είναι παραδείγματα μιας ευρύτερης σειράς συναισθηματικών συνεισφορών σε πιο 

σύνθετες σκέψεις. Η συναισθηματικότητα μπορεί να βοηθά τα άτομα να σκέφτονται 

πολλαπλές προοπτικές. Τα συναισθήματα που δημιουργούνται από τις πληροφορίες 

που υπάρχουν αλλάζουν τις γνώσεις και μπορεί π.χ.  να γίνονται θετικά όταν ένα 

άτομο είναι χαρούμενο ή το αντίστροφο. Αυτές οι αλλαγές αναγκάζουν το γνωστικό 

σύστημα να βλέπει διάφορες προοπτικές όπως η επιλογή ανάμεσα στην σκεπτικιστική 

άποψη και την αισιόδοξη. Το πλεονέκτημα αυτών των εναλλακτικών μορφών σκέψης 

είναι αρκετά εμφανές. Η αλλαγή της άποψης κάποιου από την σκεπτικιστική στην 

αισιόδοξη ενθαρρύνει το άτομο να βλέπει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και σαν 

συνέπεια να σκέπτεται πιο βαθιά και πιο δημιουργικά σχετικά με ένα πρόβλημα 

(Mayer & Hanson, 1995). Eπίσης, υπάρχει περίπτωση άτομα που αλλάζουν συχνά 

διάθεση να οδηγούνται σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα από αυτά που έχουν συχνά 

την ίδια διάθεση (Goodwin & Jamison, 1990).  

Tέλος, μια από τις συναισθηματικές ικανότητες της αφομοίωσης 

συναισθημάτων είναι να αναγνωρίζει το άτομο ότι διαφορετικά είδη δουλειάς και 

διαφορετικοί τύποι συλλογιστικής (π.χ. επαγωγική έναντι παραγωγικής) μπορεί να 

διευκολύνονται από διαφορετικά είδη διάθεσης, π.χ. το αίσθημα της ευτυχίας μπορεί 
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να διευκολύνει την παραγωγική λογική ενός ατόμου και την δημιουργικότητά του 

(Μayer & Salovey, 1997).  

 Κατανόηση και ανάλυση συναισθήματος. Ο τρίτος κλάδος αφορά την ικανότητα 

κατανόησης των συναισθημάτων και την χρήση της συναισθηματικής γνώσης προς 

κατανόηση διαφόρων καταστάσεων ή συνθηκών. Αμέσως μόλις το παιδί αναγνωρίζει 

συναισθήματα, αρχίζει να τα περιγράφει και να αντιλαμβάνεται σχέσεις μεταξύ τους. 

Το παιδί αρχίζει να αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ προτίμησης και 

αγάπης, ενόχλησης και θυμού (Plutchik, 1984). Το παιδί μαθαίνει τι σημαίνει κάθε 

συναίσθημα όταν αλληλεπιδρά με άλλα άτομα. Οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά 

σχετικά με την συναισθηματική γνώση, συνδέοντας τα συναισθήματα με τις 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, διδάσκουν την σύνδεση μεταξύ λύπης και απώλειας, 

βοηθώντας το παιδί να αναγνωρίσει ότι είναι λυπημένο γιατί η καλύτερη φίλη του δεν 

θα περάσει άλλο χρόνο μαζί του. Η συναισθηματική γνώση αρχίζει από την παιδική 

ηλικία και αναπτύσσεται σε όλη την διάρκεια της ζωής με αυξημένη κατανόηση 

αυτών των συναισθηματικών μηνυμάτων. Αργότερα το ενήλικο άτομο 

αντιλαμβάνεται ότι ο θυμός συχνά συμβαίνει από την αντίληψη της αδικίας, η λύπη 

προκύπτει από την απώλεια, ο φόβος από την απειλή κτλ.  

 Επίσης το αναπτυσσόμενο άτομο αρχίζει να αναγνωρίζει την ύπαρξη 

σύνθετων, αντιφατικών συναισθημάτων σε διάφορες καταστάσεις. Το παιδί μαθαίνει 

ότι είναι δυνατό να αισθάνεται μαζί και αγάπη και μίσος απέναντι σε ένα άτομο 

(Nannis, 1988). Πιθανώς σε αυτό το επίπεδο της ανάπτυξης, οι συνδυασμοί των 

συναισθημάτων είναι κατανοητοί. Για παράδειγμα, το δέος μερικές φορές εκτιμάται 

ως συνδυασμός φόβου και έκπληξης, η ελπίδα ως συνδυασμός πίστης και 

αισιοδοξίας. Τα συναισθήματα τείνουν να εμφανίζονται ως τύποι αλυσίδων. Ο θυμός 

μπορεί να εντείνεται από την οργή, να εκφράζεται και μετά να μεταβάλλεται σε 
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ικανοποίηση ή ενοχή ανάλογα με την έκβαση της κατάστασης. Το άτομο που 

αισθάνεται μη αγαπητό μπορεί να απορρίπτει την φροντίδα κάποιου από φόβο για 

πιθανή μετέπειτα απόρριψη. Η απόδοση αιτιών σχετικά με  την εξέλιξη  των 

συναισθημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένα κεντρικό ζήτημα για την 

συναισθηματική νοημοσύνη, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 2.   

Διαχείριση των συναισθημάτων για την προαγωγή της συναισθηματικής και 

διανοητικής ανάπτυξης. Αφορά την ικανότητα διαχείρισης τόσο των προσωπικών 

συναισθημάτων όσο και των άλλων ανθρώπων. Είναι ουσιαστικά η ικανότητα 

κατάλληλης αντιμετώπισης και ρύθμισης συναισθημάτων όπως ο φόβος, η ανησυχία, 

ο θυμός, η θλίψη. Η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι ο υψηλότερος κλάδος στην 

ιεραρχία του μοντέλου και αφορά στην συνειδητή ρύθμιση των συναισθημάτων για 

την προαγωγή της συναισθηματικής και διανοητικής ανάπτυξης. Οι συναισθηματικές 

αντιδράσεις πρέπει να γίνονται ανεχτές ανεξάρτητα από το πόσο ευχάριστες ή 

δυσάρεστες είναι. Μόνο όταν το άτομο παρακολουθεί τα συναισθήματά του μπορεί 

να μάθει κάτι σχετικά με αυτά. Για αυτό το λόγο αυτός ο υψηλότερος κλάδος αρχίζει 

με την ειλικρίνεια προς τα συναισθήματα (Μayer & Salovey, 1997). 

 Καθώς το παιδί μεγαλώνει, οι γονείς του το μαθαίνουν να εκφράζει κάποια 

συναισθήματα: να χαμογελά σε άλλους ανθρώπους ακόμα και αν αισθάνεται 

λυπημένο, να πηγαίνει στο δωμάτιό του εάν αισθάνεται θυμωμένο. Βαθμιαία, το παιδί 

εσωτερικεύει αυτές τις διακρίσεις μεταξύ συναισθημάτων και ενεργειών: Το παιδί 

αρχίζει να μαθαίνει ότι τα συναισθήματα μπορούν να διαχωριστούν από την 

συμπεριφορά (Miller, 1990). Οι γονείς διδάσκουν στρατηγικές βασικού ελέγχου των 

συναισθημάτων (π.χ «μέτρα μέχρι το 10 όταν είσαι θυμωμένος»). Ως συνέπεια, το 

παιδί μαθαίνει να εμπλέκεται και να απεμπλέκεται από τα συναισθήματα τις 

κατάλληλες στιγμές. Η οργή απέναντι σε κάποιον ή απέναντι στην αδικία μπορεί να 
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αποβεί χρήσιμη για την κρίση ή την διαχείριση μιας κατάστασης. Σε τέτοιες στιγμές 

το συναισθηματικά ώριμο άτομο θα γνωρίζει πώς να «κάνει πίσω» και να συζητά τα 

γεγονότα με πιο ψύχραιμα άτομα. Αργότερα, η συναισθηματική επίγνωση και 

συμπεριφορά που θα προκύψει από τέτοιες εμπειρίες μπορεί να βοηθήσει το άτομο 

στην διαδικασία της απόδοσης αιτιών και στην δημιουργία λογικής σκέψης. Μια 

τέτοια διαδικασία θα μπορούσε  να παρέχει στο άτομο τα μέσα με τα οποία θα ήταν 

ικανό να διαχειριστεί τον θυμό άλλων  ατόμων, όταν βιώνουν την αδικία.  

 Καθώς ωριμάζει το άτομο, μπορεί να εμφανίζεται μια καλύτερη αντίληψη της 

διάθεσης και του συναισθήματός  του, που προκύπτει από την εμπειρία του. Αυτά τα 

συναισθήματα περιλαμβάνουν εμπειρίες διάθεσης όπως: «Δεν καταλαβαίνω εντελώς 

τον τρόπο που αισθάνομαι», ή «Αυτό το συναίσθημα επηρεάζει τον τρόπο που 

σκέφτομαι». Τέτοιες σκέψεις αποτελούν συνειδητές αντανακλάσεις των 

συναισθηματικών αντιδράσεων οι οποίες δημιουργούνται από απλές αντιλήψεις των 

συναισθημάτων. Η μετα-εμπειρία της διάθεσης φαίνεται να χωρίζεται σε δύο μέρη: 

στην μετα-αξιολόγηση και στην μετα-ρύθμιση. Οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν το 

πόση προσοχή δίνει ένα άτομο στο συναίσθημα κάποιου και πόσο καθαρό, τυπικό, 

αποδεκτό και σημαντικό είναι το συναίσθημα κάποιου. Η ρύθμιση αφορά το εάν ένα 

άτομο προσπαθεί να βελτιώσει την κακή  του διάθεση, να μετριάσει μια καλή 

διάθεση που έχει, ή να αφήσει την διάθεσή του όπως είναι. Οι μετα-εμπειρίες της 

διάθεσης φαίνεται να σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα, όπως το πόσο χρονικό 

διάστημα κάποιος βιώνει τραυματικές εμπειρίες.  

 Ο τρόπος μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα με το 

μοντέλο των Mayer, Salovey, Caruso γίνεται με το ΜSCEIT – Mayer Salovey Caruso 

Emotional Intelligence test (Mayer, Salovey, Caruso, 2002, 2004). Περιλαμβάνει την 

αντικειμενική μέτρηση των τεσσάρων κλάδων-ικανοτήτων που περιγράφει η θεωρία, 
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όπου το άτομο καλείται να δώσει λύσεις ή απαντήσεις σε προβλήματα 

συναισθηματικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα o εξεταζόμενος καλείται να παράγει 

λύσεις σε προβλήματα, ή να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν, για 

παράδειγμα, στην αναγνώριση συναισθημάτων σε φωτογραφίες προσώπων ή 

ιστορίες, με βάση την έκφραση ή την εμπειρία διαφόρων συναισθημάτων. Η 

απάντηση βαθμολογείται ανάλογα με το πόσο σωστή είναι, όπως συμβαίνει και στα 

γνωστικά τεστ.  

Κριτική του μοντέλου ικανότητας. H κριτική του μοντέλου ικανότητας 

εστιάζει από την μια στην αμφισβήτηση του κατά πόσο η συναισθηματική 

νοημοσύνη αποτελεί ένα ανεξάρτητο είδος νοημοσύνης, όπως είναι π.χ. η γνωστική 

(Antonakis, 2004. Davies, et al., 1998) και, από την άλλη, στο ότι η σχετική 

ερευνητική δραστηριότητα ενώ έχει ασχοληθεί αρκετά με την θεωρητική υποστήριξη 

του μοντέλου, υστερεί στην πρακτική εφαρμογή (Matthews, et al., 2006. Petrides, et 

al., 2004).  Συγκεκριμένα, οι επικριτές του μοντέλου αναφέρουν ότι το MSCEIT που 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ παρουσιάζει αδυναμίες ως 

προς τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά (εσωτερική συνοχή, παραγοντική δομή, 

κατασκευαστική εγκυρότητα) αλλά και ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης (Roberts, 

Zeidner & Matthews, 2001). 

Ωστόσο υπάρχει και αντίλογος στην παραπάνω κριτική από τους Mayer και 

συνεργάτες. Όσον αφορά στην αμφισβήτηση της ΣΝ ως αυτόνομο και ανεξάρτητο 

είδος νοημοσύνης, οι ίδιοι οι εισηγητές του μοντέλου έθεσαν συγκεκριμένα κριτήρια 

τα οποία θα πρέπει να πληροί προκειμένου να θεωρείται ανεξάρτητο είδος 

νοημοσύνης και διαπίστωσαν από τις έρευνες που υπάρχουν ήδη ότι τα κριτήρια αυτά 

ικανοποιούνται σημαντικά (Mayer et al., 1999, 2000a). Όσον αφορά στην κριτική που 

αφορά στο τεστ μέτρησης της ΣΝ, ενώ έχουν γίνει ήδη αρκετές βελτιώσεις στα 
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εργαλεία μέτρησης, φαίνεται να χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διερεύνηση και 

βελτίωση ιδιαίτερα το κομμάτι της έγκυρης βαθμολόγησης. 

Συμπερασματικά, το μοντέλο ικανότητας των Mayer, Salovey & Caruso είναι 

πιο εμπεριστατωμένο εμπειρικά  και θεωρητικά σε σχέση με άλλα μοντέλα όπως των 

Bar-On και Goleman. Έχει τις περισσότερες ερευνητικές δημοσιεύσεις, καθώς βασικό 

μέλημα των εισηγητών του είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρητική 

υποστήριξη  του μοντέλου τους. Απευθύνεται περισσότερο σε επιστημονικό κοινό με 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικότερους λόγους για 

τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο ως θεωρητική βάση για την 

παρούσα έρευνα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και οι επικριτές του, υπάρχει ανάγκη για 

περισσότερη διερεύνηση ως προς στην πρακτική εφαρμογή του μοντέλου, ιδιαίτερα 

σε περιοχές όπως η εκπαίδευση, οι εργασιακές σχέσεις, η εργασιακή επίδοση, τα 

επαγγέλματα υγείας  και η διοίκηση. Μια από αυτές τις ανάγκες διερεύνησης της 

εφαρμογής της ΣΝ φιλοδοξεί να καλύψει και η παρούσα έρευνα, σε ένα επάγγελμα 

που αφορά  τον τομέα της φροντίδας υγείας, τους νοσηλευτές.  

       2.3.2. Τα μικτά μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Αντίθετα με το μοντέλο ικανότητας, τα μικτά μοντέλα διαφοροποιούνται από 

τα μοντέλα ικανότητας, καθώς ασχολούνται περισσότερο με την επίλυση πρακτικών 

προβλημάτων και δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην θεωρητική και επιστημονική 

τεκμηρίωση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Επίσης οι δύο θεωρητικές 

προσεγγίσεις διαφέρουν και  όσον αφορά τον ορισμό και τον τρόπο μέτρησης της ΣΝ. 

Ακολουθεί η περιγραφή  των σημαντικότερων μικτών μοντέλων.  

Το μοντέλο συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης του Bar-On 

(1997, 2000). Το μοντέλο συναισθηματικής-κοινωνικής νοημοσύνης (ΣΚΝ) που 

παρουσιάστηκε από τον Bar-On ανήκει στη κατηγορία των μικτών μοντέλων, είναι 
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πολύ-παραγοντικό, αρκετά ευρύ και περιεκτικό. Ο Bar-On ασχολήθηκε με την 

συναισθηματική νοημοσύνη από το 1980 και πρότεινε ένα θεωρητικό μοντέλο που 

αποτελείται από αλληλοσυσχετιζόμενες συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες, 

δεξιότητες και χαρακτηριστικά, που καθορίζουν το πόσο αποτελεσματικά κατανοεί 

και εκφράζει κάποιος τα προσωπικά συναισθήματά του, κατανοεί τους άλλους, 

σχετίζεται με αυτούς και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις καθημερινές απαιτήσεις, 

προκλήσεις και πιέσεις (Bar-On, 1997). Ο σκοπός αυτού του θεωρητικού μοντέλου 

ήταν να βρεθούν οι παράγοντες κλειδιά αλλά και τα συστατικά της κοινωνικής και 

συναισθηματικής λειτουργίας που οδηγούν τα άτομα στο να βρίσκονται σε μια 

καλύτερη ψυχολογική κατάσταση (Bar-On, 2000, 2004, 2006). 

Το μοντέλο του Bar-On περιγράφει τη δομή της «συναισθηματικής και 

κοινωνικής νοημοσύνης», η οποία σχηματίζεται από μια διασταύρωση 

αλληλοσυσχετιζόμενων συναισθηματικών χαρακτηριστικών και προσωπικότητας. 

Συγκεκριμένα ο Bar-On στη θεωρία του περιέλαβε πέντε ευρεία πεδία ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας που υποδιαιρούνται σε 15  

μικρότερα. Αυτά τα πεδία περιλαμβάνουν: α) τις ενδοπροσωπικές ικανότητες, που 

αναφέρονται στην ικανότητα κάποιου να είναι ενήμερος και να κατανοεί τα 

συναισθήματα, αισθήματα και ιδέες του εαυτού του, και περιλαμβάνουν πέντε ειδικές 

δεξιότητες που είναι: η συναισθηματική επίγνωση, η διεκδικητική συμπεριφορά, ο 

αυτοσεβασμός, η εμπιστοσύνη στις προσωπικές δυνατότητες, και η ανεξαρτησία β) 

τις διαπροσωπικές ικανότητες, που αναφέρονται στην ικανότητα κάποιου να είναι 

ενήμερος και να κατανοεί συναισθήματα, αισθήματα και ιδέες των άλλων, και 

περιλαμβάνουν: την ενσυναίσθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική 

υπευθυνότητα  γ) την προσαρμοστικότητα, που αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου 

να είναι ανοικτός στην αλλαγή των συναισθημάτων ανάλογα με την κατάσταση και 
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περιλαμβάνει, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τον έλεγχο  της 

πραγματικότητας και την  ευελιξία, δ) την διαχείριση στρες, που αναφέρεται στην 

ικανότητα της αντιμετώπισης του άγχους και του ελέγχου των συναισθημάτων, και 

περιλαμβάνει την ανοχή στο άγχος και τον έλεγχο των παρορμήσεων, και τέλος, ε) 

την γενική διάθεση, που αναφέρεται στην ικανότητα να αισθάνεται και να εκφράζει 

κάποιος θετικά συναισθήματα και να είναι αισιόδοξος. Περιλαμβάνει την ευτυχία και 

την αισιοδοξία (για εκτενέστερη αναφορά βλ. Bar-On, 2006. Fernandez-Berrocal & 

Extremera, 2006).    

Ο Bar-On θεωρεί ότι η ΣΝ αναπτύσσεται με το χρόνο και ότι μπορεί να 

βελτιωθεί με  εκπαίδευση και προγραμματισμό.  Ήταν από τους πρώτους που 

κατασκεύασε  ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτοαναφορών για την μέτρηση της    

συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Το Bar-On ΕQ-i (Emotional Quotient 

Ιnventory), διαμορφώθηκε μετά από πολύχρονες δοκιμές και μετρήσεις σε διάφορα 

πολιτιστικά περιβάλλοντα και σε μεγάλα δείγματα. Ακόμη ήταν  ο πρώτος που 

εισήγαγε  τον όρο Emotional Quotient (EQ) (Συναισθηματικό πηλίκο ή δείκτης 

Συναισθηματικής νοημοσύνης) παράλληλα με τον δείκτη γνωστικής νοημοσύνης 

(Bar-On, 1997, 2004).  

Γενικά, ο Bar-On θεωρεί ότι η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη 

συνεισφέρει στη γενική νοημοσύνη ενός ατόμου και ότι παρέχει μια ένδειξη για την 

πιθανή επιτυχία κάποιου στη ζωή. H σημαντικότητα και χρησιμότητα του μοντέλου 

φαίνεται από την ικανότητά του να προβλέπει διάφορες πλευρές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και επίδοσης, όπως το να κατανοεί κάποιος τον εαυτό του και να 

εκφράζεται αποτελεσματικά, να κατανοεί και να σχετίζεται καλά με άλλους, να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία τις καθημερινές απαιτήσεις, προκλήσεις και πιέσεις. 

Τελικά, το να είναι κάποιος συναισθηματικά και κοινωνικά νοήμων σημαίνει ότι 
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διαχειρίζεται αποτελεσματικά,  προσωπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

αλλαγές,  αντιμετωπίζοντας με ρεαλισμό και ευλυγισία τις άμεσες καταστάσεις, 

λύνοντας προβλήματα και λαμβάνοντας αποφάσεις (Bar-On, 2005). 

Κριτική του μοντέλου του Bar-On.  Η βασική κριτική που ασκήθηκε στο 

μοντέλο του Bar-On αφορά στο ότι βρίσκεται πολύ κοντά και συχνά 

αλληλοεπικαλύπτεται με πολλές διαστάσεις της προσωπικότητας, όπως το μοντέλο 

των πέντε μεγάλων παραγόντων για την προσωπικότητα (Bracket, Rivers & Salovey, 

2011). Επιπλέον, το μοντέλο επικρίνεται διότι το εργαλείο μέτρησης που 

χρησιμοποιεί, μετρά μάλλον χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παρά την 

συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη (Μatthews et al., 2004. Mayer et al., 

2008). Οι επικριτές του μοντέλου υποστηρίζουν ότι πολλές από τις υποδιαστάσεις 

που περιλαμβάνει το μοντέλο όπως η αυτοπραγμάτωση, η διεκδικητική συμπεριφορά, 

η αυτοεκτίμηση, ο έλεγχος της πραγματικότητας, η δεξιότητα στη λύση προβλημάτων 

ξεπερνούν την εννοιολογική προσέγγιση των όρων «συναίσθημα» και «νοημοσύνη» 

και αποτελούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Hedlund & Sternberg, 2000.  

Mayer, et al., 2000b. McGrae, 2000). 

Παρά την κριτική που έχει ασκηθεί, ωστόσο, το μοντέλο του Bar-On 

χρησιμοποιείται ευρέως, και είναι αρκετά δημοφιλές τόσο για ερευνητικούς, 

επιστημονικούς σκοπούς όσο και για την εφαρμογή του σε πρακτικό επίπεδο. Ο Bar-

On  έχει πλούσια ερευνητική δουλειά σε διάφορα πεδία που αφορούν στη σχέση της 

ΣΝ με την απόδοση, την ηγεσία, την διαχρονική εξέλιξη της ΣΝ και την 

αλληλεπίδρασή της με παράγοντες γνωστικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, 

εκπαιδευτικούς, την διερεύνηση του νευρολογικού υπόβαθρου της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και την επίδρασή της  σε χαρισματικά άτομα, καθώς και σε διάφορους 

τομείς της υγείας, της εργασιακής επίδοσης, συμπεριφοράς και της αυτοαντίληψης 
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του ευζήν (Bechara & Bar-On, 2006. Bar-On, 2002, 2005, 2007. Bharwaney-Orne & 

Bar-On, 2002).  Ωστόσο είναι αλήθεια ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για την 

επιστημονική τεκμηρίωση της διαφοροποίησης της ΣΝ από τις διαστάσεις της 

προσωπικότητας. 

Το μοντέλο του Goleman. Μια άλλη θεωρία για την συναισθηματική 

νοημοσύνη, που ανήκει και αυτή στα μικτά μοντέλα, είναι η θεωρία  του Daniel  

Goleman (1995).  Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη»  

έγινε περισσότερο δημοφιλής στο ευρύ κοινό, εξαιτίας των βιβλίων που εξέδωσε ο 

Goleman. Στα βιβλία αυτά υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ιδιαίτερα 

έξυπνος ή να έχει υψηλό IQ για να πετύχει στην ζωή του. Το 80% της επιτυχίας του 

οφείλεται στις ικανότητες ΣΝ που μπορεί να  έχει. Επίσης το επιχείρημά του ότι η ΣΝ  

είναι διδακτή και αναπτύσσεται με την άσκηση ή όσο αυξάνεται η ηλικία, 

δημιούργησε μεγάλη απήχηση  σε διάφορους εργασιακούς χώρους, στον 

επιχειρηματικό κόσμο και στο ευρύ κοινό (Πλατσίδου, 2010). 

Στο μοντέλο του Goleman η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως μια 

ποικιλία ικανοτήτων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που δίνουν την δυνατότητα 

στο άτομο να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του 

αλλά και των άλλων, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει ικανοποιητική ή υψηλή 

επίδοση. Το μοντέλο ονομάστηκε  Μοντέλο για την Συναισθηματική Επάρκεια (The 

Emotional competence framework) (Goleman, 1998).  Ο Goleman ορίζει την 

συναισθηματική επάρκεια ως μια μαθημένη ικανότητα που βασίζεται στην ΣΝ και 

οδηγεί σε σημαντική επίδοση στην εργασία. Το πλαίσιο της ΣΝ σύμφωνα με το 

μοντέλο του Goleman  αποτελείται από είκοσι συναισθηματικές δεξιότητες που 

εμπεριέχονται σε τέσσερις ευρύτερες ομάδες συναισθηματικών ικανοτήτων όπως 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 3. Αυτά τα γενικά πεδία ή κατηγορίες συναισθηματικών 
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ικανοτήτων αφορούν την αναγνώριση και ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού 

και των άλλων και είναι οι εξής: α) η  συναισθηματική αυτεπίγνωση, η οποία 

αναφέρεται στο πόσο γνωρίζει κάποιος τα συναισθήματά του, αλλά έχει και την 

ικανότητα να αιτιολογεί και για πιο λόγο τα βιώνει. Κατανοεί πως επηρεάζεται η 

επίδοση από τα συναισθήματα και καθοδηγεί με επίγνωση τους στόχους του. Επίσης 

το άτομο που έχει αυτή τη δεξιότητα, καταλαβαίνει τις δυνάμεις και αδυναμίες του, 

μαθαίνει από τις εμπειρίες του, είναι ανοιχτός σε νέες προοπτικές, τη συνεχή μάθηση 

και ανάπτυξη του εαυτού και αντιμετωπίζει τον εαυτό του με χιούμορ και διάθεση 

αλλαγής. Έχει αυτοπεποίθηση και είναι σταθερός και αποφασιστικός στις αποφάσεις 

του ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες,  β) η συναισθηματική  αυτοδιαχείριση, 

που αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να ρυθμίζει συναισθήματα όπως το άγχος 

και ο θυμός και να αναστέλλει την συναισθηματική παρόρμηση, ώστε να έχει καθαρή 

σκέψη και εστίαση ακόμη και κάτω από πίεση. Ενεργεί με ενάρετο τρόπο και χτίζει 

σχέσεις εμπιστοσύνης με την προσωπική του αξιοπιστία. Παραδέχεται τα λάθη του, 

αντιμετωπίζει ανήθικες πράξεις άλλων και υποστηρίζει μη δημοφιλείς θέσεις με βάση 

υψηλές αξίες. Το άτομο που έχει την δεξιότητα να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του 

εαυτού του, έχει ευσυνειδησία, προσαρμοστικότητα, υψηλό κίνητρο επίτευξης και 

πρωτοβουλία,  γ) η κοινωνική επίγνωση, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα της 

ενσυναίσθησης και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος μη λεκτικά νοήματα, 

ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν αρνητικά μηνύματα όπως ο θυμός, ο φόβος και να 

κρίνει την αξιοπιστία των άλλων ανθρώπων. Το άτομο με κοινωνική επίγνωση 

κατανοεί τις ανάγκες των άλλων και βρίσκει τρόπους να προσφέρει πρόθυμα τη 

βοήθειά του, αναγνωρίζει τη δυναμική μιας ομάδας και τις δυνάμεις που 

διαμορφώνουν τις απόψεις και δράσεις των ατόμων μέσα σε ένα οργανισμό,   δ) η 

διαχείριση σχέσεων, που είναι η ικανότητα να προσαρμόζει κάποιος τον εαυτό του ή 
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να επηρεάζει τα συναισθήματα άλλων ατόμων. Επίσης στην διαχείριση σχέσεων ένα 

άτομο έχει την ικανότητα της πειθούς με αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιεί σύνθετες 

στρατηγικές για να επιτύχει συναίνεση και υποστήριξη, είναι αποτελεσματικός στην 

αποστολή σαφών και πειστικών μηνυμάτων, ακούει προσεκτικά, επιδεικνύει 

κατανόηση και ενισχύει την ανοιχτή επικοινωνία.  (Goleman, 1998). Ο Goleman 

υποστηρίζει ότι, δημιούργησε ένα πλαίσιο ΣΝ που αντανακλά το πώς η ικανότητα 

διαχείρισης ικανοτήτων όπως η αυτoεπίγνωση, η αυτό-διαχείριση, η κοινωνική 

επίγνωση και η διαχείριση των σχέσεων μπορούν να μεταφραστούν σε επιτυχία στην 

εργασία.   

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί «ένα πλεονέκτημα σε κάθε πεδίο 

ζωής, είτε αυτό αφορά τις πολύ προσωπικές σχέσεις ή την αποκόμιση των άρρητων 

κανόνων που επιβάλουν την επιτυχία στην οργανωτική πολιτική» (Goleman, 1995α, 

σελ. 33). 

Για την μέτρηση της Συναισθηματικής επάρκειας, χρησιμοποιείται το 

Emotional Competence Inventory 360 (ECI 360),  το οποίο είναι ένα τεστ 

ετεροαναφορών και προέκυψε από την συνεργασία του Goleman με τον Boyatzis, 

έναν ελληνικής καταγωγής ερευνητή εργασιακής ψυχολογίας, ηγεσίας και 

διοικητικής επιστήμης (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000).  

Κριτική του μοντέλου του Goleman.  Σχετικά με το μοντέλο του Goleman, 

κάποιοι αναφέρουν ότι υπολείπεται σε επιστημονική και εμπειρική τεκμηρίωση και 

ότι αυτά που υπόσχεται ή αναφέρει ο Goleman για την επιτυχία στην εργασία είναι 

υπερβολικά και ανυπόστατα (Antonakis, 2003. Daus & Ashkanasy, 2003. Μayer et 

al., 2000b). 
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Πίνακας 3.  Το πλαίσιο της Συναισθηματικής επάρκειας του Goleman   

 Εαυτός  

Προσωπική Ικανότητα 

Άλλοι  

Κοινωνική Ικανότητα 

 

Αναγνώριση 

Συναισθημάτων 

Αυτοεπίγνωση 

-Συναισθηματική αυτοεπίγνωση 

-Ακριβής αυτοαξιολόγηση 

-Αυτοπεποίθηση 

Κοινωνική Επίγνωση 

-Ενσυναίσθηση 

-Προσανατολισμός στην 

εξυπηρέτηση 

-Οργανωτική επίγνωση 

 

 

 

Ρύθμιση Συναισθημάτων 

Διαχείριση Εαυτού 

-Αυτοέλεγχος 

-Αξιοπιστία 

-Ευσυνειδησία 

-Προσαρμοστικότητα 

-Κίνητρο επίτευξης 

-Πρωτοβουλία 

 

Διαχείριση Σχέσεων 

Ανάπτυξη των άλλων 

Επιρροή 

Επικοινωνία 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Ηγετική ικανότητα 

Ικανότητα αλλαγής 

Δημιουργία δεσμών 

Ομαδικότητα & συνεργασία 

Πηγή: Goleman, 2001 

 

Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος ο Goleman παραδέχεται ότι χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση για την επιστημονική τεκμηρίωση του μοντέλου του και όσων επαγγέλεται  και 

ότι  ο ίδιος έχει ασχοληθεί περισσότερο με την εφαρμογή της ΣΝ ιδιαίτερα σε εργασιακούς 

χώρους (Goleman, 1998). Μια άλλη βασική κριτική που γίνεται στο μοντέλο είναι ότι 

αναφέρεται σε ένα ευρύ πεδίο όχι μόνο συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά 

και χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Αυτή η εννοιολογική ευρύτητα δημιουργεί ασάφεια, 

περιορίζει την αξιοπιστία και την επιστημονική τεκμηρίωση του μοντέλου, παρουσιάζει 

πολλές ομοιότητες με τις διαστάσεις της προσωπικότητας και αλλοιώνει  την υπόσταση  της 

συναισθηματικής νοημοσύνης ως αυτόνομη έννοια (Antonakis et al., 2003. Ashkanasy, 2003.  

Daus & Davies et al., 1998. Mayer et al., 1999. Μayer et al., 2004). Επίσης, υπάρχει 
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αμφισβήτηση για την ανάπτυξη της ΣΝ μέσω διδασκαλίας όπως υποστηρίζει ο Goleman.  

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που 

υπάρχουν στο μοντέλο ως ικανότητες της ΣΝ, είναι γενετικά προκαθορισμένα ή έχουν 

αναπτυχθεί και παγιωθεί από τα πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου και δεν υπάρχει περιθώριο 

οποιασδήποτε μεταβολής τους, είτε με την αύξηση της ηλικίας, είτε μέσω διδασκαλίας 

(Mayer et al., 2000b). 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κενά στην επιστημονική τεκμηρίωση του Goleman 

σχετικά με τις θετικές επιδράσεις της ΣΝ στην επίδοση. Είναι επίσης γεγονός ότι ο ίδιος 

ασχολήθηκε περισσότερο με την ανάδειξη της πρακτικότητας του μοντέλου του.  Έδωσε 

μεγάλη έμφαση στην ανάδειξη των θετικών επιδράσεων της ΣΝ που αφορούν στην βελτίωση 

της εργασιακής επίδοσης, αλλά χρησιμοποιώντας επιχειρήματα περισσότερο εμπειρικά παρά 

επιστημονικά ή ερευνητικά τεκμηριωμένα. Ωστόσο τα επιχειρήματα του Goleman φάνηκε 

ωστόσο ότι ήταν αρκετά ελκυστικά, καθώς, από τη μια έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλές το 

μοντέλο του, αλλά και την ίδια την ΣΝ ως έννοια, και από την άλλη, δημιούργησαν το 

ενδιαφέρον για ενασχόληση, συζήτηση και έρευνα γύρω από την ΣΝ, την δημιουργία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την βελτίωσή της σε διάφορους εργασιακούς 

τομείς με στόχο την αύξηση της εργασιακής επίδοσης.     

 

2.3. Η Mέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  
 
Παρακάτω θα περιγραφούν λίγο πιο αναλυτικά τα τεστ που 

χρησιμοποιήθηκαν  για την μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην παρούσα 

έρευνα. Θα περιγραφεί πιο αναλυτικά το τεστ που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση 

της ΣΝ και αναφέρεται στο μοντέλο ικανότητας (αντικειμενική ΣΝ) και αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ. 

 Η μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης.  Το Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, Version 2.0 (MSCEIT, V2.0. Mayer, 

Salovey, & Caruso, 2002a) είναι η πιο βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων 
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μετρήσεων της ΣΝ ως ικανότητα. Το MSCEIT προσεγγίζει επιτυχώς το λειτουργικό 

ορισμό της ΣΝ (Μayer & Salovey, 1997) και τους αντίστοιχους τέσσερις κλάδους 

ικανοτήτων της (αντίληψη, διευκόλυνση, οργάνωση και κατανόηση των 

συναισθημάτων). Το εργαλείο αξιολογεί ατομικές επιδόσεις σε έργα και ικανότητες 

επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με συναισθήματα και συναισθηματικές 

καταστάσεις.  Περιλαμβάνει τέσσερα μέρη (που το καθένα αποτελείται από δύο 

έργα), τα οποία αναφέρονται στη μέτρηση των τεσσάρων κλάδων ικανοτήτων που 

περιγράφει η θεωρία. Έτσι, ο εξεταζόμενος παίρνει μια βαθμολογία σε καθέναν από 

τους κλάδους ικανοτήτων και μια συνολική που αναφέρεται στη μέτρηση της γενικής 

συναισθηματικής του νοημοσύνης. Οι μετρήσεις στους τέσσερις κλάδους ικανοτήτων 

μπορούν να διακριθούν σε δύο ακόμη δείκτες. Ο πρώτος αναφέρεται στη βιωματική 

(εμπειρική) συναισθηματική νοημοσύνη και περιλαμβάνει τις υποκλίμακες της 

αντίληψης και αφομοίωσης/διευκόλυνσης των συναισθημάτων. Ο δεύτερος 

αναφέρεται στη στρατηγική συναισθηματική νοημοσύνη και περιλαμβάνει τις 

υποκλίμακες της κατανόησης και διαχείρισης συναισθημάτων (Καφέτσιος & 

Πετράτου, 2005)  (Σχήμα 1). 

 Όπως δείχνει το σχήμα 1 οι κλάδοι της αντίληψης, χρήσης, κατανόησης και 

διαχείρισης συναισθημάτων περιλαμβάνουν από δύο έργα o καθένας για την μέτρησή 

του. Έτσι η αντίληψη συναισθημάτων περιλαμβάνει έργα με πρόσωπα και εικόνες. 

Αυτά τα έργα μετρούν την ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των 

συναισθημάτων σε πρόσωπα ατόμων και εικόνες ή σχέδια. Οι εξεταζόμενοι, δηλαδή, 

θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ένταση των συναισθημάτων που εκφράζονται σε 

μερικές εικόνες προσώπων και σχέδια, όπως: θυμός, λύπη, ευτυχία, αποστροφή, 

φόβος, έκπληξη και ενθουσιασμός. Η χρήση των συναισθημάτων εξετάζεται με τα 

έργα των αισθήσεων και των διευκολύνσεων.  
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Σχήμα 1.   Η δομή του τεστ MSCEIT 
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.  Πηγή: Rossen, Kranzler, Algina, (2008). 

 

Σε αυτά τα έργα, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα 

συναισθήματα που μπορεί να επηρεάζουν την συμπεριφορά ή την επίδοση σε 

γνωστικά καθήκοντα. Όσον αφορά τις αισθήσεις π.χ. οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν ποιο απτικό, γευστικό ή χρωματικό ερέθισμα θυμίζει κάποιο 

συγκεκριμένο συναίσθημα. Στην διευκόλυνση ελέγχεται πως η διάθεση βοηθά στην 

σκέψη, ενισχύοντας την λειτουργία της λογικής και της γνωστικής αντίληψης. 

 Η κατανόηση συναισθήματος μετράται με έργα αλλαγών και συνδυασμών. 

Στα έργα των συνδυασμών, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ποια 

συναισθήματα μπορεί να εμπλέκονται για να διαμορφώνουν πιο σύνθετα 

συναισθήματα, ενώ το έργο των αλλαγών εξετάζει πώς τα συναισθήματα αλλάζουν 

από την μια κατάσταση στην άλλη με το χρόνο. Τέλος, η διαχείριση συναισθημάτων 

εξετάζεται με έργα που αφορούν την διαχείριση συναισθημάτων και την κοινωνική 
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διαχείριση. Παρουσιάζονται στους εξεταζόμενους κάποιες κοινωνικές συνθήκες και 

ζητείται από αυτούς να επιλέξουν την πιο κατάλληλη κοινωνική αντίδραση ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσεμα σε καταστάσεις όπου εμπλέονται άτομα από 

μόνα τους  και σε καταστάσεις όπου σχετίζονται και άλλα άτομα (Mayer, 2001. 

Rossen et al., 2008). 

 Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο δεδομένος λειτουργικός ορισμός 

ικανοτήτων της ΣΝ είναι έγκυρος και αξιόπιστος (Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000. 

Mayer, Salovey & Caruso, 2002a) ενώ η προγνωστική εγκυρότητα του εργαλείου 

είναι επίσης καλή (Mayer et al., 20002a). Το MSCEIT έχει εφαρμοστεί σε λίγες 

ελληνικές έρευνες (Kafetsios, Maridaki-Kassotaki, Zammuner, Zampetakis, Vouzas, 

2009. Kafetsios, Papastephanakis, & Simos, 2009). Σε μια έρευνα  όπου συμμετείχαν 

260 προπτυχιακοί φοιτητές από δύο ελληνικά πανεπιστήμια, βρέθηκαν 

ικανοποιητικοί δείκτες αξιοπιστίας στην εμπειρική και στρατηγική ΣΝ (Kafetsios, et 

al., 2009). Σε άλλη έρευνα που έγινε με στόχο να διερευνηθεί η προβλεπτική 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα (κατασκευαστική και κριτηρίου) της ελληνικής έκδοσης 

του MSCEIT, με δείγμα 292 άτομα, βρέθηκε ότι η αξιοπιστία των τεσσάρων 

υποκλιμάκων του τεστ  ήταν ικανοποιητική. Η κατασκευαστική εγκυρότητα του 

εργαλείου ελέγχθηκε με αναφορά στην κλίμακα δυσκολιών στη ρύθμιση των 

συναισθημάτων (Difficulties in Emotion Regulation Scale-DERS, Gratz & Roemer, 

2004), το τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας που ακολουθεί το μοντέλο των 

πέντε μεγάλων παραγόντων (Tsaousis & Kerpelis, 2005) και το ερωτηματολόγιο για 

τους τρόπους αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (Lazarus & Folkman, 1984). Η 

εγκυρότητα κριτηρίου ελέγχθηκε με αναφορά στην ηλικία και το φύλο των 

συμμετεχόντων. Συμπερασματικά, οι διαδοχικοί έλεγχοι της εγκυρότητας έδειξαν ότι 

το MSCEIT είχε ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας και για τις τέσσερις κλίμακές 
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του: αντίληψη, διευκόλυνση, κατανόηση και διαχείριση συναισθημάτων (από α=66 

μέχρι α=90) καθώς και για την εμπειρική και στρατηγική ΣΝ (α=90 και α=80). 

Συνεπώς είναι ένα έγκυρο τεστ για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στον ελληνικό πληθυσμό (Kafetsios, Papastephanakis, 

Simos, 2009). 

 Εξαιτίας της καλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας του MSCEIT σε ελληνικό 

πληθυσμό ήταν το εργαλείο  που επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί και στην 

παρούσα έρευνα για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ σε δείγμα κλινικών 

νοσηλευτών. 

 Για την βαθμολόγηση του MSCEIT προτείνονται τρεις μέθοδοι: α) H 

βαθμολόγηση με βάση την  συναίνεση των ειδικών: βασίζεται στην εκτίμηση ειδικών 

για την αποσαφήνιση συναισθηματικών μηνυμάτων, οι οποίοι υποδεικνύουν αυτό που 

πιστεύουν αυτοί ως σωστή απάντηση και στην συνέχεια αυτός που απαντά στο 

ερωτηματολόγιο λαμβάνει μια βαθμολόγηση ανάλογα με το κατά πόσο η απάντησή 

του ταιριάζει με αυτή του δείγματος των ειδικών.  β) Η βαθμολόγηση με την μέθοδο 

του «στόχου»: στην περίπτωση αυτή καλούνται τα άτομα που συμμετέχουν στα ίδια 

τα προβλήματα να αναφέρουν τις σωστές λύσεις. Δηλαδή το άτομο που έζησε ένα 

πραγματικό σενάριο καλείται να προσδιορίσει το είδος και την ένταση των 

συναισθημάτων που βίωσε. Έτσι, το πρότυπο των ορθών λύσεων που προτείνεται από 

τα άτομα-στόχους χρησιμοποιείται για την βαθμολόγηση των απαντήσεων των 

εξεταζόμενων, γ) Η  μέθοδος βαθμολόγησης με συναίνεση (consensus scoring): η 

προσέγγιση αυτή βασίζεται στο τι θεωρεί η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως 

σωστό. Η βαθμολογία των συμμετεχόντων αντανακλά το συνταίριασμα ανάμεσα στις 

απαντήσεις του κάθε ατόμου και του μέσου όρου κάθε δείγματος. Έχει φανεί σε 

έρευνες ότι είναι πιο αποτελεσματική από τη μέθοδο στόχου (δηλαδή,  τι αναφέρει το 
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άτομο  «στόχος» ότι έχει νιώσει και εκφράσει) (Mayer & Geher, 1996. Mayer et al., 

2002).   

          Η  μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Wong και Law 

(2002) δημιούργησαν ένα  εργαλείο για την μέτρηση της ΣΝ στο εργασιακό πλαίσιο. 

Το Wong and Law Emotional Intelligence Scale περιλαμβάνει 16 προτάσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις τέσσερις υποκλίμακες ΣΝ σύμφωνα με το μοντέλο των Mayer και 

συν. (2000). 

           Η δημιουργία του WLEIS έγινε από την  ανάγκη  να γίνει μια απλή και μικρή 

κλίμακα μέτρησης  που να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της ΣΝ. Οι Wong και 

Law θεωρούν ότι είναι ένα απλό, πρακτικό στην χρήση εργαλείο μέτρησης της ΣΝ 

και ότι είναι κατάλληλο να εφαρμοστεί σε χώρους διαχείρισης, διοίκησης και σε 

εργασιακά περιβάλλοντα (Wong & Law, 2002). Τα δείγματα στα οποία  οι  Wong  & 

Law βάσισαν την ανάπτυξη του WLEIS ήταν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές από το Χονγκ Κονγκ και εργαζόμενοι. Το WLEIS έχει χρησιμοποιηθεί 

περισσότερο σε εργασιακά περιβάλλοντα και όπως έδειξαν τα ευρήματα, έχει 

ικανοποιητική διακρίνουσα εγκυρότητα (δηλ. μετρά διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

αυτό που μετρά το μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων της προσωπικότητας), 

έχει εγκυρότητα πρόβλεψης (μπορεί να προβλέπει π.χ. την ικανοποίηση από την ζωή) 

και εγκυρότητα σύγκλισης σε σχέση με άλλα εργαλεία μέτρησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης όπως το Trait Meta Mood Scale (Kafetsios & 

Zampetakis, 2008. Law, Wong, & Song, 2004).   

           Η εφαρμογή του WLEIS ερευνήθηκε και σε δείγματα από άλλες χώρες. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η αξιοπιστία και εγκυρότητά του σε  δείγμα που 

αφορούσε φοιτητές  κολλεγίου στις Η.Π.Α (Kok-Mun, Wang, Zalaquett & 

Bodenhorn, 2007). Οι Aslan & Erkus (2008) εφάρμοσαν το τεστ σε ένα δείγμα 
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εργαζόμενων σε δημόσιους οργανισμούς στην Τουρκία και  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το WLEIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τομείς όπως η διοίκηση, η 

διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά, καθώς είναι μικρό και  πιο απλό στην 

εφαρμογή του σε σύγκριση με άλλα τεστ.  

           Το WLEIS μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στα ελληνικά σε δείγμα 

εκπαιδευτικών και χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ με 

ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας καθώς και διακρίνουσα 

εγκυρότητα (Kafetsios & Zampetakis, 2008). Έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 

έρευνες στην Ελλάδα με ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και εγκυρότητας 

(Τσικούρας, 2011. Γούλα, 2012. Platsidou & Salman, 2012. Taliadorou, Pashiardis, 

2011).  Χρησιμοποιήθηκε σε μια έρευνα που έγινε σε 50 νοσηλευτές σε ελληνικό 

νοσοκομείο και βρέθηκαν ικανοποιητικοί δείκτες αξιοπιστίας και για τους τέσσερις 

παράγοντες της ΣΝ. Βρέθηκε επίσης ότι η ΣΝ σχετίζεται με την επαγγελματική 

ικανοποίηση (Τσικούρας, 2011). Επίσης διαπιστώθηκε ότι το WLEIS προβλέπει την 

επαγγελματική ικανοποίηση σε διαφορετικά οργανωτικά πλαίσια 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης (Wong & Law, 2002. Kafetsios & 

Zampetakis, 2008. Law, et al., 2004. Sy, et al., 2006). Σε άλλη έρευνα που αφορά 

αυτή τη φορά προπτυχιακούς φοιτητές,  είχε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα 

όσον αφορά την αξιοπιστία και εγκυρότητά του  (Γούλα, 2012).   Τέλος, βρέθηκε ότι 

οι κλίμακες της  χρήσης και ρύθμισης των συναισθημάτων του WLEIS σχετίζονται με 

την υποκλίμακα της διαχείρισης των συναισθημάτων του MSCEIT (Law, Wong, 

Huang, & Li, 2008).        

      Για τους παραπάνω λόγους το WLEIS επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα έρευνα ως μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ.  
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2.5.   Η Eπίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Εργασία   

Η διερεύνηση των συναισθημάτων στην εργασία αναπτύσσεται με ένα 

δυναμικό τρόπο. Ένας ερευνητικός τομέας που είναι αρκετά ελπιδοφόρος για την 

περαιτέρω κατανόηση των συναισθημάτων σε οργανισμούς είναι η μελέτη της ΣΝ και 

η εξέταση των επιδράσεών της σε διάφορους τομείς της οργανωτικής συμπεριφοράς 

(Ashkanasy, Hartel & Daus, 2002). Οι ελπίδες και προοπτικές που καλλιεργούνται 

από τους ίδιους τους εισηγητές της ΣΝ και περισσότερο από τον Goleman (1998) στις 

εργασιακές σχέσεις και ειδικά στην επίδοση των εργαζομένων, πυροδότησαν το 

ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων της εργασιακής ψυχολογίας και της διοικητικής 

επιστήμης. Όπως ανέφεραν οι Carnavale, Gainer και Meltzer (1988), μερικές 

συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες είναι σημαντικές στην εργασία.  Τέτοιες 

είναι η προσαρμογή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, η αυτοδιαχείριση, η 

διαπροσωπική αποτελεσματικότητα, η ικανότητα επικοινωνίας όταν εκφράζονται 

διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες. Οι ικανότητες αυτές βελτιώνουν την επίδοση 

των οργανισμών, παίζουν δηλαδή ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εργαζόμενοι με 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη να θεωρούνται ανεκτίμητοι στην εργασία τους 

(Carmeli, 2003). 

 Η παρούσα μελέτη ερευνά την επίδραση της ΣΝ σε μια σειρά από 

εργασιακούς παράγοντες στο νοσηλευτικό επάγγελμα, που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Ένα από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η 

έρευνα είναι εάν η ΣΝ παίζει ρόλο στην βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης, 

στην μείωση του επαγγελματικού στρες και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, στην 

αύξηση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα καθώς και στην αύξηση της 

επίδοσης των νοσηλευτών. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι, όταν οι εργαζόμενοι είναι 
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ικανοποιημένοι από την εργασία τους, έχουν διάθεση να παραμείνουν σε αυτή και 

κατά συνέπεια αποδίδουν καλύτερα.  Τι αναφέρουν όμως οι έρευνες σχετικά με την 

επίδραση της ΣΝ στην εργασιακή επίδοση και σε άλλες συμπεριφορές στον 

εργασιακό χώρο και ποιοι άλλοι παράγοντες μεσολαβούν στην επίδραση της ΣΝ στο 

εργασιακό πλαίσιο; Για το σκοπό αυτό έχουν διεξαχθεί μια σειρά από έρευνες που 

έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι και 

σήμερα σχετικά με το πως η ΣΝ μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή επίδοση.  

Για παράδειγμα, έχει επισημανθεί ότι η ΣΝ επηρεάζει τα καθημερινά 

συναισθήματα των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά αλλά και εργασιακά πλαίσια (Bar-

On et al., 2000. Cobb & Mayer, 2000). Αναφέρθηκε επίσης  ότι και η ΣΝ σχετίζεται 

αρνητικά με το επαγγελματικό στρες (Bar-On, Brown, Kirkacaldy & Thome, 2000. 

Nikolaou & Tsaousis, 2002. Slaski & Cartwright, 2002),  και θετικά με την επιτυχία 

στην εργασία, την επαγγελματική επίδοση (Dulewicz & Higgs, 2000. Vakola, 

Tsaousis & Nikolaou, 2004. Weisinger, 1998) και  την επιτυχημένη ηγεσία (Cooper & 

Sawaf, 1997.  Rice, 1999).  

 Οι Mayer και συν. (2000b) αναφέρουν ότι η ΣΝ μπορεί να επηρεάσει 

αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία (π.χ την επαγγελματική επίδοση) και 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (π.χ. συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας). Ο Goleman 

(1995, 1998) θεωρεί ότι η ΣΝ μπορεί να προβλέψει την επιτυχία στην ζωή και την 

εργασία. Αναφέρει ότι επειδή η ΣΝ επηρεάζει σχεδόν κάθε πλευρά της εργασιακής 

ζωής, οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλή ΣΝ έχουν και καλύτερη επίδοση. Σε έρευνα 

των Kafetsios και Zampetakis (2008) βρέθηκε ότι οι θετικές  και αρνητικές 

συναισθηματικές επιδράσεις στην εργασία μετριάζουν τη σχέση μεταξύ ΣΝ και  

επαγγελματικής ικανοποίησης με τις θετικές επιδράσεις να ασκούν την ισχυρότερη 

επιρροή. Μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων της ΣΝ, η χρήση και η ρύθμιση των 
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συναισθημάτων ήταν σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες των συναισθηματικών 

επιδράσεων στην εργασία. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση των 

ερευνητών τα συναισθήματα έχουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ 

προσωπικότητας και εργασιακής συμπεριφοράς και ότι η ΣΝ έχει  θετική επίδραση 

στο εργασιακό πλαίσιο. Η Platsidou (2010) διερεύνησε την σχέση της αντιληπτής ΣΝ 

με την επαγγελματική εξουθένωση και την επαγγελματική ικανοποίηση σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Στην 

έρευνα βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα ΣΝ, βίωναν λιγότερη 

επαγγελματική εξουθένωση και περισσότερη επαγγελματική ικανοποίηση.  

Η ΣΝ μπορεί να είναι σημαντική για την επιτυχία ενός οργανισμού και με 

άλλους τρόπους. Οι  Mayer και συν.,  (2000b) υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν 

υψηλή ΣΝ είναι καλοί στο να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα στα 

συναισθήματα των συναδέλφων τους, των πελατών και των προϊσταμένων. Για 

παράδειγμα, οι εργαζόμενοι με υψηλή ΣΝ μπορεί να μην παραπονεθούν για τις 

άσχημες εργασιακές συνθήκες, αν αντιληφθούν ότι ένας προϊστάμενος αισθάνεται 

ένταση, ή μπορεί να προσφέρουν βοήθεια ή ενθάρρυνση εάν αντιληφθούν ότι ένας 

συνάδελφός τους είναι καταβεβλημένος. Οι εργαζόμενοι με υψηλή ΣΝ είναι πολύ 

πιθανό να έχουν και ενσυναίσθηση (Ciarocchi et al., 2002) και για αυτό το λόγο να 

υιοθετούν την πoλιτική του οργανισμού και να ενεργούν με τέτοιο τρόπο που να 

ευεργετείται ο οργανισμός (Abraham, 2000).   

Οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην επιδίωξή 

τους για μια επιτυχημένη καριέρα και αυτό μπορεί να τους δημιουργεί 

δυσλειτουργικά συναισθήματα. Άτομα που έχουν υψηλή ΣΝ φαίνεται να 

αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα συναισθήματα για να 

περιορίσουν αυτά τα εμπόδια και να προωθήσουν την  καριέρα τους καλύτερα από 
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άτομα με χαμηλή ΣΝ. Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε εργασιακά περιβάλλοντα που 

είναι πιο σύνθετα και απαιτητικά και οδηγούν σε υψηλά επίπεδα στρες. Η ΣΝ κάνει 

τα άτομα να ελέγχουν το στρες αποτελεσματικά και να προλαβαίνουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις του που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά (Day & Carroll, 2004). 

Για να αντιδράσουν πιο αποτελεσματικά  τα άτομα σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις, συχνά πρέπει να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις 

συμπεριφορές των άλλων, τα κίνητρά τους, τις προθέσεις τους (Caruso & Salovey, 

2004). Σαν συνέπεια, η ποιότητα αυτών των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων παίζει 

έναν καθοριστικό ρόλο στο πώς κάποιος μπορεί να έχει ένα υποστηρικτικό κοινωνικό 

δίκτυο στην εργασία του. Σύμφωνα με τους O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver 

και Story (2011) η ΣΝ μπορεί να επηρεάσει αυτή τη λειτουργία με πολλούς τρόπους. 

Για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί και να κατανοεί τα 

συναισθήματα, μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση θετικών κοινωνικών σχέσεων 

στην εργασία του και, ως αποτέλεσμα, να διευκολύνει την εργασιακή του επίδοση.    

Υπάρχουν αρκετές έρευνες που συνδέουν την ΣΝ με την διαχείριση του στρες, 

τις δεξιότητες λύσης προβλήματος, την ευημερία και την ψυχική υγεία (Ciarrochi et 

al., 2002. Gerits et al., 2005). Οι περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν την σχέση της 

ΣΝ με το στρες, τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες και την υγεία (Ciarrochi et 

al., 2002. Pau & Croucher, 2003). Για παράδειγμα, στην έρευνα των Pau & Croucher 

(2003) αναφέρεται ότι τα άτομα με υψηλή ΣΝ βιώνουν λιγότερο στρες και έχουν 

καλύτερη υγεία και ευημερία. Αντίθετα, αυτά με χαμηλή ΣΝ αντιμετωπίζουν 

λιγότερο αποτελεσματικά τους στρεσσογόνους παράγοντες και έτσι βιώνουν 

περισσότερο στρες. Η Lindebaum (2012) σε μια έρευνα που έλεγχε τις επιδράσεις της 

ΣΝ στην ψυχική υγεία και επίδοση εργαζομένων και προϊσταμένων σε δημόσιο τομέα 

στην Αγγλία, βρήκε ότι η ΣΝ μπορεί να επηρεάσει μόνο μερικώς την ψυχική υγεία 
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και κάποιες πλευρές της επίδοσης. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και εργασιακής αφοσίωσης 

όταν η ΣΝ είναι υψηλή, αλλά όχι όταν είναι χαμηλή. Ωστόσο, όταν ελέγχθηκαν σε 

δύο διαφορετικούς οργανισμούς το φύλο, η ηλικία και οι ώρες εβδομαδιαίας 

εργασίας, οι στατιστικά σημαντικές αυτές επιδράσεις εξαφανίστηκαν. Η έρευνα αυτή 

έφερε στο φως το γεγονός ότι οι οργανισμοί αγνοούν το ότι οι εργαζόμενοι 

ανησυχούν για θέματα όπως η ψυχική τους υγεία και η επαγγελματική τους επίδοση 

και πρόσφερε ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των ευρημάτων.  

 Υποδηλώνεται ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση της ΣΝ και συγκεκριμένα με  

χαρακτηριστικά, που έχουν να κάνουν με την αντίληψη, έκφραση και ρύθμιση της 

διάθεσης και των συναισθημάτων, με την σωματική και με την ψυχική υγεία. 

Επιπρόσθετα, ο Salovey (2001) υποστηρίζει ότι η αποτυχία στην συναισθηματική 

αυτοδιαχείριση οδηγεί σε σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, όπως για 

παράδειγμα υπερβολική καρδιοαγγειακή δραστηριότητα. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο 

διαχειρίζονται την συναισθηματική τους κατάσταση τα άτομα  που βρίσκονται 

χαμηλά σε αυτή την διάσταση της ΣΝ είναι μέσω του καπνίσματος, της κατανάλωσης 

αλκοόλ και παχυντικών τροφών, τα οποία οδηγούν σε μακροπρόθεσμη βλάβη της 

υγείας. Σε άλλη έρευνα, διαπιστώνεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ΣΝ σε σχέση 

με το στρες και μια σειρά από παράγοντες ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, η 

απελπισία και ο αυτοκτονικός ιδεασμός μεταξύ νέων ατόμων (Ciarrochi, Deane & 

Anderson, 2002). Oι Dulewicz, Higgs και Slaski (2000a), χρησιμοποιώντας ένα 

σχετικά μικρό δείγμα διευθυντών, εξέτασαν το ρόλο που παίζουν  μεταβλητές όπως 

το στρες, η κατάθλιψη, το χαμηλό ηθικό στην καθημερινή  εργασιακή  ζωή. Βρήκαν 

ότι η ΣΝ έχει μια ισχυρή θετική σχέση και με την φυσική και με την ψυχική υγεία. Η 

Platsidou (2012) σε δείγμα Ελλήνων δικηγόρων, αναφέρει ότι η αντιληπτή ΣΝ  

    62



φαίνεται να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας απέναντι στην επαγγελματική 

εξουθένωση και ως ενισχυτικός παράγοντας στην αύξηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Τέλος, οι Tsaousis και Nikolaou (2005) διερεύνησαν την σχέση της 

ΣΝ με την σωματική και ψυχική υγεία και βρήκαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

ΣΝ και υγιούς λειτουργικότητας.  

 Συμπερασματικά, τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι η ΣΝ επιδρά θετικά 

στην επίδοση εργαζομένων, στην ανάπτυξη ενός οργανισμού, στην επιτυχία στην 

επαγγελματική ζωή και γενικά στην εργασιακή συμπεριφορά, μέσα από μια σειρά 

λειτουργιών που αφορούν τους παράγοντές της όπως την αντίληψη, την κατανόηση, 

την χρήση και την διαχείριση των συναισθημάτων. Ωστόσο, θα ήταν απλοϊκό να 

θεωρηθεί ότι η ΣΝ από μόνη της αρκεί για να υπάρχουν όλες αυτές οι θετικές 

επιδράσεις στην εργασία. Η γνωστική νοημοσύνη, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η 

θεωρητική κατάρτιση, η προσωπικότητα και διάθεση κάθε εργαζόμενου συνηγορούν 

και επιδρούν κατά περίπτωση στην εργασιακή συμπεριφορά. Φαίνεται, όμως, ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη παίζει ένα σημαίνοντα ρόλο στην δόμηση αυτής της 

συμπεριφοράς.   

 

2.6.  Η  Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα 

Η θεωρία και η έρευνα για την συναισθηματική νοημοσύνη έχουν εμφανιστεί 

στην  βιβλιογραφία εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια, αλλά οι αναφορές σχετικά 

με την ΣΝ στη νοσηλευτική είναι πιο πρόσφατες. Αν και η θεωρία για την ΣΝ είναι 

αντιφατική (Matthews et al., 2002), η  βιβλιογραφία που εστιάζει στη σχέση της  ΣΝ 

με το νοσηλευτικό επάγγελμα δείχνει αξιοσημείωτο ενθουσιασμό και ανάπτυξη. 

Οι νοσηλευτές, ως επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

φροντίδας για την υγεία, διαμορφώνουν και διατηρούν σχέσεις μέσα σε 

    63



συναισθηματικά φορτισμένα περιβάλλοντα, όπου το συναίσθημα είναι βασικό στον 

τομέα  παραγωγής της φροντίδας υγείας. Οι κλινικές αποφάσεις, οι οποίες εσωτερικά 

είναι δεμένες με την επαγγελματική ηθική και τους κώδικες πρακτικής, λαμβάνονται 

σε ασταθή και χαοτικά περιβάλλοντα. Τα συναισθήματα επηρεάζουν τις 

επαγγελματικές σχέσεις, επιδρούν στις αποφάσεις για την υγεία των ασθενών και 

επηρεάζουν τους επαγγελματίες υγείας τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε 

ενδοπροσωπικό επίπεδο. Στην φροντίδα υγείας, υπάρχει η πρόκληση για την 

κατανόηση των λεπτών αποχρώσεων και διαφορών των συναισθημάτων και της 

επίδρασής τους στο οργανωσιακό πλαίσιο της δουλειάς και στην ηγεσία της 

φροντίδας υγείας (George, 2000. Mann, 2005. Mark, 2005). Πολλοί ερευνητές που 

ασχολούνται με το χώρο της φροντίδας υγείας έχουν διερευνήσει  την σχέση μεταξύ 

της εργασίας και των συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, έχει μελετηθεί το προσωπικό 

κόστος που αφορά την φροντίδα υγείας, παράδοξα διλλήματα του χώρου της υγείας 

που καθοδηγείται από την αγορά, η αυξημένη εργασιακή υπερφόρτιση, οι μεγάλες 

απαιτήσεις που αφορούν την συνεχή ανάγκη για διαχείριση των συναισθημάτων στην 

δουλειά και η επιρροή των συναισθημάτων στην υγεία των επαγγελματιών υγείας 

(Brunton, 2005. Fletcher, 2000.  Landa et al., 2008. Littlejohn, 2012. Obholzer, 2005. 

Waddington, Scutte et al., 2007). 

  Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις σε νοσοκομειακούς χώρους αφορούν 

νοσηλευτές με διαφορετικές ειδικότητες, συχνά με κάποια αλληλοκαλυπτόμενα 

καθήκοντα, οι οποίοι ως ομάδα και ο καθένας ατομικά αντιμετωπίζει ανθρώπους που 

βρίσκονται εξ ορισμού (ως ασθενείς) σε σωματικό και ψυχολογικό στρες. 

Μελετώντας την βιβλιογραφία, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι σχέσεις των δύο 

μεγαλύτερων ομάδων εργαζομένων στο νοσοκομείο, δηλαδή των γιατρών και των 

νοσηλευτών, περνούν μια φάση επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους, κάτι που 
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αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση στο χώρο της εργασίας (Hojat et al., 1999). 

Οι ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας κάνουν επιτακτική την ανάγκη χρήσης και 

ανάπτυξης των συναισθηματικών δεξιοτήτων, καταρχήν, για την καλή απόδοση στην 

εργασία και, κατά δεύτερο λόγο, για την προστασία του εργαζόμενου από το 

στρεσογόνο περιβάλλον (Graham, 1999. Strickland, 2000. Cherniss, 2009. Littlejohn, 

2012).  

Για την καλύτερη παροχή της φροντίδας υγείας, το νοσηλευτικό επάγγελμα 

απαιτεί από το νοσηλευτή, να αλληλεπιδρά με ασθενείς, ιατρούς και άλλους 

επαγγελματίες υγείας με σταθερό τρόπο. Η αλληλεπίδραση «νοσηλευτή-ασθενή» 

είναι ουσιαστική στη νοσηλευτική πρακτική. Αυτή η σχέση δεν είναι απλά μια 

συζήτηση. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει την αντίληψη και 

κατανόηση των συναισθημάτων των ασθενών από το νοσηλευτή και την χρήση 

αυτών για την καλύτερη διαχείριση των συναισθηματικών καταστάσεων των 

ασθενών με στόχο την αποτελεσματική φροντίδα τους (Freshwater & Stickley, 2004). 

Σήμερα, η φροντίδα των ασθενών δεν περιλαμβάνει μόνο την ποιοτική ιατρική 

φροντίδα, αλλά επίσης ένα σύνολο φροντίδας που περιλαμβάνει τον σεβασμό των 

στόχων του ασθενή, των προτιμήσεων και των επιλογών του, την εξυπηρέτηση των 

συναισθηματικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών του ασθενή, 

χρησιμοποιώντας τα μέσα και τους πόρους που υπάρχουν. Πολλοί ασθενείς 

υποφέρουν όταν δεν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα για τα συμπτώματα που 

συνοδεύουν την σοβαρή ασθένειά τους. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές 

αισθάνονται ως επαγγελματικό καθήκον την εμψύχωση, την ψυχολογική υποστήριξη 

και γενικά την συναισθηματική εμπλοκή με τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους 

συναδέλφους τους και αυτή η εμπλοκή είναι συχνά στρεσσογόνα (McQueen, 2004. 

Muller-Smith, 1999).  
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι νοσηλευτές δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα 

συναισθήματα των ασθενών αλλά και τα δικά τους. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται 

στη νοσηλευτική είναι γεμάτη με αναφορές στην συναισθηματική κόπωση των 

νοσηλευτών (Aiken et al., 2002. Glazer & Gyurak, 2008). Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σε 

καταστάσεις όπου κάποιοι ασθενείς θα πεθάνουν παρά τις προσπάθειες φροντίδας 

που θα τους παρέχουν οι νοσηλευτές, εξαιτίας ανίατων ασθενειών όπως ο ιός HIV, ο 

καρκίνος ή άλλες ασθένειες.  

O Carper (2004) αναφέρει ότι η νοσηλευτική συντίθεται από τέσσερις τύπους 

γνώσης: την εμπειρική γνώση (τη νοσηλευτική επιστήμη), την  αισθητική γνώση  (την 

τέχνη της νοσηλευτικής), την προσωπική και ηθική γνώση. Ορισμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η ΣΝ είναι το κύριο συστατικό της τέχνης της νοσηλευτικής 

(Freshwater & Stickley, 2004). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι νοσηλευτές στην 

επαγγελματική τους ζωή έχουν να κάνουν συνεχώς με τα ανθρώπινα συναισθήματα, 

είτε αυτά είναι συναισθήματα πόνου,  δυσφορίας,  λύπης,  ανακούφισης ή ελπίδας. 

Οπότε για να είναι επιτυχημένοι στο επάγγελμά τους χρειάζεται να αναπτύξουν 

συναισθηματική ικανότητα (Bellack, 1999. Freshwater & Stickley, 2004. McQueen, 

2004).  Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κατανόηση, η αναγνώριση και 

διαχείριση των συναισθημάτων είναι βασικές προτεραιότητες της νοσηλευτικής 

πρακτικής, καθώς είναι κρίσιμες ικανότητες για ένα επάγγελμα που απαιτεί 

ευαισθησία μέσα στις σχέσεις (Bellack, 1999. Bellack, et al., 2001. Chabeli, 2006. 

Freshwater and Stickley, 2004. Gooch, 2006. Kerfoot, 1996. McQueen, 2004. Reeves, 

2005. Strickland, 2000. Wasyiko & Stickley, 2003). 
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2.6.1. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι σημαντική για το 

νοσηλευτικό επάγγελμα 

 Η επίδραση της ΣΝ στο χώρο της υγείας  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

διότι το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν 

συναντώνται αλλού (Cadman & Brewer, 2001. Cherniss, 2002. Evans & Allen, 2002. 

Freshman & Rubino, 2002).  Οι  Akerjordet και Severinsson (2007) υποστηρίζουν ότι 

η ανάπτυξη της ΣΝ έχει θετικές συνέπειες για την ποιότητα δουλειάς των νοσηλευτών 

στον τομέα φροντίδας υγείας. Προγενέστερες έρευνες δείχνουν ότι οι δεξιότητες της 

ΣΝ μπορεί να μετριάσουν την επίδραση ενός χαοτικού εργασιακού περιβάλλοντος 

(Cummings et al., 2005. Montes-Berges & Augusto, 2007. Rochester et al., 2005). 

Μερικές έρευνες υποστηρίζουν τις θεωρίες που αναφέρονται στην σχέση μεταξύ 

συναισθηματικής αυτό-διαχείρισης και προσωπικής ικανότητας για την διαχείριση 

του στρες σε χαοτικά περιβάλλοντα (Bar-On, 2005. Gertis et al., 2004. Montes-

Berges & Augusto, 2007).  

 Οι Evans και Allen (2002) και οι Cadman και Brewer (2001) καθώς και άλλοι 

ερευνητές θεωρούν ότι η ικανότητα διαχείρισης της συναισθηματικής μας ζωής και η 

κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων είναι αναγκαίες ικανότητες για κάθε 

επάγγελμα φροντίδας. Πραγματικά, αναφέρεται συχνά από έρευνες και είναι η βάση 

πολλών νοσηλευτικών θεωριών, ότι ο κάθε θεραπευτής θα πρέπει να αναπτύξει μια 

σχέση ενσυναίσθησης για να μπορεί να εκτελέσει το ρόλο του (Newman, 1994. Parse, 

1997. Parker, 2002. Peplau, 1992). Οι Cadman και Brewer (2001) εξετάζουν τις 

έρευνες  που έχουν  σχέση με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι οι νοσηλευτές δεν είναι ικανοί να επιδείξουν υψηλά επίπεδα 

ενσυναίσθησης και τονίζουν την άμεση σχέση μεταξύ της ενσυναίσθησης και των 

ευεργετικών αποτελεσμάτων στους ασθενείς.   
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Eπιπλέον, η νοσηλευτική εκτιμά ιδιαίτερα την ολιστική νοσηλευτική φροντίδα 

η οποία απαιτεί συναισθηματική εμβάθυνση και συμμετοχή μέσα στις σχέσεις 

(Bellack, 1999. Freshwater, 2004. Freshwater & Stickley, 2004. MacCulloch, 1999. 

McQueen, 2004). Τα συναισθήματα θεωρούνται συστατικό στοιχείο για ζωτικές 

γνήσιες, αυθεντικές, ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις και γι’αυτό η κατανόησή τους 

είναι μια αξίωση στην νοσηλευτική πρακτική (Bellack, 1999. Freshwater, 2004. 

McQueen, 2004). Μερικοί συγγραφείς συνδέουν την ΣΝ με σημαντικούς τομείς της 

νοσηλευτικής πρακτικής όπως η κλινική λήψη απόφασης (Chabeli, 2006), το κλινικό 

περιβάλλον, (Edgar et al., 2006), και οι ενδο-επαγγελματικές σχέσεις σε πολλαπλά 

επίπεδα (Cummings et al., 2005). Οι νοσηλευτές λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις 

χρησιμοποιώντας ένα ευρύ πεδίο νοσηλευτικής γνώσης που άμεσα επηρεάζει τη 

νοσηλευτική φροντίδα (Facione & Facione, 1996). Τα συναισθήματα χρησιμεύουν ως 

βασικοί δείκτες ηθικών διαστάσεων για μια απόφαση και, κατά συνέπεια, μπορεί να 

έχουν άμεση σχέση με την λήψη απόφασης με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και 

αποφάσεις που εστιάζουν στον ασθενή (Evans & Allen, 2002. Freshwater & Stickley, 

2004. Gooch, 2006). Υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα μπορεί να είναι ένα ισχυρό 

κίνητρο στην λήψη απόφασης και, όταν λαμβάνονται υπόψη μπορεί να υποκινούν τα 

άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις να διευρύνουν την σκέψη τους, να επαναθεωρούν 

και έτσι να σκέφτονται με πιο κριτικό τρόπο (Akerjordet & Severinsson, 2007. 

Chabeli, 2006. Rochester et al., 2005). Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές 

χρησιμοποιούν, αντιλαμβάνονται και αναλύουν εκτεταμένα την συναισθηματική 

πληροφόρηση, όταν είναι να πάρουν πρακτικές αποφάσεις (Akerjordet & 

Severinsson, 2004. Kooker et al., 2007).  
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2.6.2. Εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα 

 Μια σειρά από έρευνες που αναφέρονται στην διερεύνηση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και το νοσηλευτικό επάγγελμα συνοψίζονται ως προς 

το περιεχόμενο  και τα αποτελέσματά τους. Στον πίνακα 4, οι έρευνες αυτές έχουν 

γίνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α., στον Καναδά και  

στην Αυστραλία και αφορούν όλα τα θεωρητικά μοντέλα της ΣΝ. Αναφέρονται σε 

νοσηλευτές που εργάζονται σε διάφορα πλαίσια, όπως εντατικές μονάδες, 

ψυχιατρικές κλινικές, δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και έχουν διαφορετικές 

ειδικότητες. Οι έρευνες είναι είτε ποιοτικές είτε ποσοτικές. Τα θέματα που 

ασχολούνται αναφέρονται κυρίως στην επίδραση της ΣΝ στην επίδοση, στη 

νοσηλευτική πρακτική, στο στρες και την ψυχική υγεία των νοσηλευτών (Πίνακας 4). 

Η επισκόπηση του πίνακα 4 ουσιαστικά φανερώνει ότι οι ερευνητές χρησιμοποιούν 

την συστηματική έρευνα για να κατανοήσουν την φύση της ΣΝ και την επίδρασή της 

στη νοσηλευτική. Στην πρώτη στήλη  του πίνακα αναφέρονται οι ερευνητές και η 

χρονολογία διεξαγωγής της έρευνας, στην δεύτερη στήλη η χώρα που έγινε η έρευνα, 

στη τρίτη περιγράφεται το δείγμα των νοσηλευτών, στη τέταρτη το πλαίσιο που 

διεξήχθη η έρευνα, στην πέμπτη ο τύπος της έρευνας (ποιοτική ή ποσοτική), στην 

έκτη στήλη περιγράφεται ο σκοπός και στην έβδομη στήλη αναφέρονται οι 

θεωρητικές επιρροές της συναισθηματικής νοημοσύνης  που χρησιμοποιήθηκαν. Στα 

αποτελέσματα των ερευνών αυτών φαίνονται οι θετικές  επιδράσεις της ΣΝ στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα και σε διάφορους παράγοντες του όπως στην ηγεσία, στην 

επίδοση, στη νοσηλευτική πρακτική, στο στρες, στην προσαρμοστικότητα. Ωστόσο 

τονίζεται η ανάγκη  της περαιτέρω διερεύνησης σε όλους τους τομείς. 
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Ενδεικτικά θα περιγραφούν πιο αναλυτικά ορισμένες από τις έρευνες. Οι 

Kooker, Shoultz, και Codier (2007) ανέλυσαν ιστορίες νοσηλευτών διερευνώντας 

παράγοντες της  ΣΝ στην εξάσκηση της νοσηλευτικής πρακτικής τους. Στα ευρήματα 

φαίνεται ότι στις ιστορίες υπάρχουν διαστάσεις της ΣΝ που σχετίζονται με την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα των νοσηλευτών και με θετικά αποτελέσματα 

στους ασθενείς. Στις ιστορίες που αναλύθηκαν, οι νοσηλευτές αναγνώρισαν τις 

δυνάμεις και τα όριά τους, επέδειξαν ενσυναίσθηση και αναγνώρισαν τις ανάγκες των 

ασθενών τους, διατήρησαν σχέσεις, χρησιμοποίησαν την προσωπική επιρροή τους και 

έδρασαν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των ασθενών και των γιατρών. Οι νοσηλευτές 

ένιωσαν απογοήτευση όταν οργανωτικά εμπόδια έρχονταν σε σύγκρουση με την 

γνώση ή την διαίσθησή τους σχετικά με τη νοσηλευτική πρακτική, όταν αγνοήθηκε η 

προσπάθειά τους για επικοινωνία και για δημιουργία ενός κοινού οράματος για 

ομαδικότητα. 

              Οι Gertis, Derksen και Verbruggen (2004) διερεύνησαν την ΣΝ, την 

ικανότητα αντιμετώπισης του στρες, την επαγγελματική εξουθένωση, την 

ψυχοπαθολογία και την προσαρμοστικότητα 380 Γερμανών νοσηλευτών που 

φροντίζουν άτομα με νοητική καθυστέρηση και σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.  

             Για την μέτρηση της ΣΝ χρησιμοποίησαν το Bar-On EQ-i. Τα ευρήματα 

έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ ΣΝ και ικανότητας προσαρμογής των 

νοσηλευτών. Και μια αρνητική σχέση μεταξύ ΣΝ, επαγγελματικής εξουθένωσης και 

ψυχοπαθολογίας. Η ΣΝ δεν φάνηκε να σχετίζεται με την απουσία από την εργασία ή 

την διάθεση για αλλαγή εργασίας των νοσηλευτών. Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι 

ερευνητές πρότειναν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νοσηλευτές έτσι ώστε να 

τους βοηθήσουν να αποφύγουν την επαγγελματική εξάντληση.   
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          Οι Berges και Augusto (2007) εξέτασαν το ρόλο της αντιληπτής ΣΝ, την οποία 

μέτρησαν με το TMMS-Trait Meta-mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvery 

& Palfai, 1995), και την επίδρασή της στην χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης του 

στρες, στον τρόπο κοινωνικής υποστήριξης και στην ψυχική υγεία φοιτητών της 

νοσηλευτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές σχέσεις μεταξύ συναισθηματικής 

καθαρότητας (clarity) και κοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικής υποστήριξης και 

συναισθηματικής διόρθωσης (repair) και κοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας. 

Η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η καθαρότητα και η συναισθηματική 

διόρθωση είναι προβλεπτικοί παράγοντες της κοινωνικής υποστήριξης και ότι  η 

συναισθηματική διόρθωση είναι βασικός προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής 

υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την σημασία της αντιληπτής ΣΝ στην 

διαχείριση του στρες μέσα σε ένα νοσηλευτικό πλαίσιο.  

Οι Rochester, Kilstoff και Scott (2005) προσπάθησαν να διερευνήσουν τις 

ικανότητες που φαίνονται να είναι οι πιο σημαντικές για την επιτυχημένη 

νοσηλευτική πρακτική κατά την διάρκεια των πρώτων 2 – 6 χρόνων εργασίας των 

νοσηλευτών. Επίσης, αξιολόγησαν το βαθμό στον οποίο τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στο πανεπιστήμιο αναπτύσσουν ή ενισχύουν αυτές τις ικανότητες. Η 

μελέτη αφορούσε 17 απόφοιτους νοσηλευτές που εκπαιδεύτηκαν σε δύο διαφορετικά 

νοσοκομεία στο Σύδνεϊ της Αυστραλίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, 

ενώ η ικανότητα σε τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για την επιτυχή πρακτική 

ενός νοσηλευτή, δεν είναι σίγουρα αρκετή.  



Πίνακας 4. 

Χαρακτηριστικά των ερευνών που αναφέρονται στην ΣΝ των νοσηλευτών 
1ος Συγγραφέας,  
χρονολογία                              Χώρα                    Δείγμα                Πλαίσιο                           Είδος μελέτης                        Σκοπός                                         θεωρητικές επιρροές 
Akerjordet et al. 
(2004) 

Νορβηγία Ν=7 νοσηλευτές 
ψυχικής υγείας 

Τμήματα γενικής 
ψυχιατρικής 

Ποιοτική 
(συνεντεύξεις) 

Η διερεύνηση της ΣΝ στις εμπειρίες των 
νοσηλευτών στη νοσηλευτική πρακτική 

Mayer & 
Salovey, 
Goleman 

Rochester et al. 
(2004) 

Αυστραλία Ν=17 νοσηλευτές Νοσηλευτές 2-6 
χρόνια μετά την 
αποφοίτηση που 
χαρακτηρίζονται ως 
«άτομα με υψηλή 
καριέρα» 

Συσχετιστική 
(ποιοτικά δεδομένα 
+ ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση ικανοτήτων που είναι πιο 
σημαντικές για μια επιτυχή νοσηλευτική 
πρακτική 

Goleman 

Gertis et al. (2004) Ολλανδία Ν=380 νοσηλευτές 56 κρατικές 
υπηρεσίες 

 Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση της ΣΝ σε νοσηλευτές που 
αναφέρουν ότι έχουν λιγότερη 
εξουθένωση 

Bar-On 

Carson et al. (2005) H.Π.Α. Ν=152 νοσηλευτές, 
προϊστάμενοι, 
τεχνικοί υπάλληλοι 

Νοσηλευτικό τμήμα 
αγροτικού 
νοσοκομείου 

Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια-
αυτοαναφορών) 

Η διαμόρφωση της κατάλληλης 
συνέντευξης που θα αποδώσει εργασία 
στον κατάλληλο νοσηλευτή 

Goleman 

Cummings et al. 
(2005) 

Καναδάς Ν=6526 
νοσηλευτές 

Τμήματα επειγόντων 
περιστατικών 

Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια) 

Η ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου για 
την επίδραση από την ανακατανομή των 
νοσηλευτών & πως η ΣΝ των 
διευθυντών επηρεάζει αυτή την 
επίδραση 

Goleman, 
Boyatzis & 
Mckee 

Montes-Berges et al. 
(2007) 

Ισπανία Ν=119 φοιτητές 
νοσηλευτικής 

Προπτυχιακοί 1ου 
έτους νοσηλευτικής 

Ποσοτική 
ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση του ρόλου της αντιληπτής 
ΣΝ στην χρήση στρατηγικών 
αντιμετώπισης στρες, στην ποιότητα & 
ποσότητα κοινωνικής υποστήριξης & 
στην ψυχική υγεία των φοιτητών 

Goleman 
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Kooker et al. (2007) Η.Π.Α. Ν=16 νοσηλευτές Τμήματα οξέων, 
αγροτικά & αστικά 
νοσοκομεία  

Ποιοτική (ανάλυση 
ιστοριών) 

Η διερεύνηση ικανοτήτων της ΣΝ στον 
τρόπο άσκησης της νοσηλευτικής 
πρακτικής των νοσηλευτών 

Goleman 

Landa et al. (2008) Ισπανία Ν=180 νοσηλευτές Γενικό δημόσιο 
νοσοκομείο 

Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΣΝ, 
στρες & υγείας 

Salovey et al. 

Quoidbach & 
Hansenne (2009) 

Bέλγιο Ν=421 νοσηλευτές Περιφερειακό 
νοσοκομείο (23 
νοσηλευτικά 
τμήματα) 

Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση των σχέσεων της ΣΝ με 
την επίδοση και την συνοχή της ομάδας 
σε 23 νοσηλευτικά τμήματα 

Bar-On, Petrides 
& Furnham 

Codier et al. (2009) H.Π.Α. 
Χαβάη 

Ν=193 νοσηλευτές Ιατρικό κέντρο Ποσοτική 
(ερωτηματολόγια) 

Η διερεύνηση της ΣΝ, της επίδοσης & 
της αφοσίωσης στους νοσηλευτές 

Mayer et al.  

Jones et al. (2010) Η.Π.Α. Ν=33 νοσηλευτές Στρατιωτικό & 
πολιτικό νοσοκομείο 

Ποιοτική & 
ποσοτική (ερωτημ.) 

Διερεύνηση επίδρασης της ΣΝ στο στρες 
τις εχθρικές σχέσεις των νοσηλευτών 
μεταξύ τους 

Mayer et al.   

Deklava (2011) Λετονία Ν=104 νοσηλευτές χειρουργεία ποσοτική Η διερεύνηση της ΣΝ των νοσηλευτών  Bar-On (2000) 
Beauvais et al. (2011) Η.Π.Α. Ν=231 φοιτητές & 

102 νοσηλευτές 
Προπτυχιακοί 
φοιτητές 
νοσηλευτικής & 
πρωτοβάθμια 
ιδρύματα φροντίδας 
υγείας 

ποσοτική Διερεύνηση της σχέσης της ΣΝ με την 
επίδοση των νοσηλευτών 

Mayer et al 

Por et al. (2011) Μ. Βρετανία Ν=130 φοιτητές 
νοσηλευτικής 

Προπτυχιακοί 
φοιτητές 

ποσοτική Η μέτρηση της ΣΝ και η διερεύνησή της 
σχέσης της με το στρες, τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης, την ευημερία, την 
ικανότητα και την ακαδημαϊκή επίδοση 
των νοσηλευτών 

Salovey et al. 
(1990) 

Allen et al. (2012) Καναδάς Ν=47 καθηγητές 
νοσηλευτικής 

Νοσηλευτική σχολή ποσοτική Η σχέση της ΣΝ με την αποτελεσματική 
διδασκαλία  

Bar-On (2000α) 

 



  Ένα εύρος ικανοτήτων ΣΝ αναγνωρίστηκε ότι αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για τους απόφοιτους νοσηλευτές και τους διευθυντές τους, 

για την επιτυχημένη νοσηλευτική πρακτική. Οι Quoidbach και Hansenne (2009) 

ερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ ΣΝ, επίδοσης και συνεργασίας σε 23 νοσηλευτικές 

ομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα  φροντίδας υγείας είχε θετική 

συσχέτιση με την συναισθηματική ρύθμιση. Η συναισθηματική ρύθμιση είχε επίσης 

θετική συσχέτιση με την συνεργασία της ομάδας. Η εκτίμηση των συναισθημάτων 

είχε αρνητική σχέση με την ποιότητα  παροχής φροντίδας υγείας. Αυτό το ενδιαφέρον 

αποτέλεσμα φαίνεται να δείχνει ότι όσο περισσότερο τα μέλη της νοσηλευτικής 

ομάδας αντιλαμβάνονταν και κατανοούσαν τα συναισθήματα, τόσο λιγότερο 

παρείχαν υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. Οι ερευνητές ανέφεραν τρεις υποθέσεις 

προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί η καλή αντίληψη των συναισθημάτων θα 

μπορούσε να οδηγεί σε χαμηλή επίδοση. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι 

το γεγονός ότι όταν τα άτομα είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένα στα 

συναισθήματα των άλλων αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσανατολισμένα 

στον άνθρωπο από ότι στο καθήκον (Blake & Mouton, 1964). Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία, η ενέργεια και ο χρόνος που χρησιμοποιούν για να ασχοληθούν με τα 

συναισθήματα των ασθενών, των οικογενειών και των συναδέλφων μειώνουν τις 

προσπάθειες για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Μια άλλη 

πιθανή εξήγηση είναι ότι τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την υποστήριξη και 

φροντίδα άλλων ατόμων, ανησυχούν ιδιαίτερα για τα συναισθήματα και είναι πιο 

επιεικείς με τα λάθη των άλλων. Τα επαναλαμβανόμενα μη διορθωμένα λάθη θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλή ποιότητα όσον αφορά την ασφάλεια της 

φροντίδας υγείας. Η τρίτη εξήγηση προέρχεται από το γεγονός ότι τα άτομα με 

συναισθηματική αντίληψη φαίνεται να αντιδρούν χειρότερα στο στρες από ότι τα 
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άλλα άτομα (Ciarrochi, Deane & Anderson, 2002).  Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν 

ότι η ΣΝ, και πιο ειδικά η συναισθηματική ρύθμιση, μπορεί να παρέχει έναν τρόπο 

για την αύξηση της συνοχής των νοσηλευτικών ομάδων και την βελτίωση της 

ποιότητας παροχής υγείας.  

Οι Landa, Zafra, Martos και Luzon (2008) ερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ ΣΝ, 

στρες και ψυχικής υγείας σε 180 νοσηλευτές, χρησιμοποιώντας το TMMS (Salovey et 

al., 1995) για την μέτρηση της ΣΝ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

διαφορετικές επιδράσεις της ΣΝ στο στρες και την ψυχική υγεία. Όσον αφορά στο 

στρες, διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές που είχαν υψηλή καθαρότητα και διόρθωση 

συναισθήματος ανέφεραν λιγότερο στρες, ενώ αυτοί με υψηλές επιδόσεις στην 

προσοχή στα συναισθήματα βίωναν μεγαλύτερα επίπεδα στρες. Αυτό, μπορεί να 

συνέβαινε από  την συναισθηματική ένταση που δημιουργείται εξαιτίας της πολύ 

μεγάλης προσοχής που δίνεται στα συναισθήματα καθώς και τις αρνητικές σκέψεις 

που γίνονται. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνητών (Limonero, et 

al., 2004.  Extremera, et al., 2003).  

2.6.3 Έρευνες για την συναισθηματική νοημοσύνη των νοσηλευτών στην 

Ελλάδα  

 Στην Ελλάδα υπάρχει μια περιγραφική μελέτη των Παπαγεωργίου και 

συνεργατών, (2011) στην οποία γίνεται μια διερεύνηση των παραγόντων που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του νοσηλευτικού 

προσωπικού που εργάζεται στα δημόσια γενικά νοσοκομεία (Ν=251). Οι ερευνητές 

ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο για την μέτρηση της ΣΝ που στηρίχθηκε σε 

εκτεταμένη βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση. Το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε 69 ερωτήσεις που μετρούσαν επτά διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης: αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, κίνητρα συμπεριφοράς, ενσυναίσθηση, 
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κοινωνικές δεξιότητες, χιούμορ, κριτική σκέψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

ηλικία επηρεάζει την ανάπτυξη τριών διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

και ειδικότερα του χιούμορ, της κριτικής σκέψης και των κινήτρων συμπεριφοράς. Τα 

έτη προϋπηρεσίας επηρεάζουν την ανάπτυξη  των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

αυτορρύθμισης. Η οικογένεια επηρεάζει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Το 

επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει στην ανάπτυξη της αυτοεπίγνωσης. Συμπερασματικά, 

φαίνεται ότι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά 

σημαντική για τους νοσηλευτές και επηρεάζεται από δημογραφικούς παράγοντες.  

Στην ποιοτική έρευνα των Διαμαντοπούλου και Λαβδανίτη (2010) ελέγχθηκε 

ο τρόπος εφαρμογής της επαγγελματικής πρακτικής των νοσηλευτών   και αν μέσα σε 

αυτόν υπάρχουν στοιχεία της ΣΝ σύμφωνα με τη θεωρία του Goleman (1998). 

Εξετάστηκαν 15 ιστορίες νοσηλευτών με την μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. 

Βρέθηκε ότι οι ιστορίες των νοσηλευτών αντανακλούσαν ενδείξεις από όλες τις 

διαστάσεις της ΣΝ και ότι αυτές σχετίζονταν με εφαρμογή της νοσηλευτικής γνώσης 

στην πρακτική των νοσηλευτών στα διάφορα πλαίσια που εξασκούσαν την εργασία 

τους. Οι διαστάσεις της ΣΝ που βρέθηκε ότι χρησιμοποιούν οι νοσηλευτές στις 

ιστορίες τους ήταν: η αυτοδιαχείριση, η αυτεπίγνωση, η κοινωνική διαχείριση και η 

κοινωνική επίγνωση. Από την έρευνα φάνηκε ότι η χρήση της ΣΝ μπορεί να παρέχει 

τρόπους αποτελεσματικής επαγγελματικής πρακτικής και παρέμβασης.  

2.6.4. Ανασκοπικές έρευνες για την συναισθηματική νοημοσύνη στη 

νοσηλευτική 

 Υπάρχουν τέσσερις δημοσιευμένες ανασκοπήσεις που αναφέρονται στην ΣΝ 

και την νοσηλευτική και έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαπενταετία. Η πρώτη 

(McQueen, 2004), είχε σκοπό να κάνει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη και τη συναισθηματική κόπωση και να μελετήσει την 
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αξία της ΣΝ στη νοσηλευτική. Διαπιστώθηκε  ότι η ΣΝ παίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στην διαμόρφωση επιτυχημένων ανθρωπίνων σχέσεων. Η συναισθηματική εμπλοκή 

είναι σημαντική στην διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης μεταξύ ασθενή-νοσηλευτή, 

αλλά φέρει τον κίνδυνο της εξάντλησης των νοσηλευτών όταν είναι μακροχρόνια και 

έντονη. Για να προληφθεί αυτό, οι νοσηλευτές χρειάζεται να υιοθετήσουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες για να προστατέψουν την υγεία τους. Η μελέτη 

της βιβλιογραφίας υποδηλώνει ότι οι νέες πρακτικές στη νοσηλευτική απαιτούν τη 

χρήση των δεξιοτήτων  της ΣΝ για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της φροντίδας των 

ασθενών και για να διαπραγματευτούν συνεργασίες με πολυδιάστατες ομάδες. Η 

σημαντικότητά των διαστάσεων της ΣΝ χρειάζεται να αναγνωριστεί στη νοσηλευτική 

εκπαίδευση. Η εργασία καταλήγει στο ότι η σχέση μεταξύ ΣΝ και συναισθηματικής 

κόπωσης είναι ένα θέμα που χρειάζεται να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο. Επιπλέον 

η νοσηλευτική αποδίδει αξία στην ολιστική νοσηλευτική φροντίδα, η οποία απαιτεί 

εμβάθυνση της συναισθηματικής εμπλοκής μέσα στις σχέσεις (Bellack, 1999. 

Freshwater, 2004. Freshwater & Stickley, 2004. MacCulloch, 1999. McQueen, 2004). 

Τα συναισθήματα θέτουν τις βάσεις για ουσιώδεις, γνήσιες, αυθεντικές, συμπονετικές 

σχέσεις και γι’αυτό η κατανόηση του συναισθήματος είναι μια επαγγελματική 

απαίτηση της σωστής νοσηλευτικής πρακτικής (Bellack, 1999. Freshwater, 2004. 

McQueen, 2004). 

Η δεύτερη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Akerjordet και Severinsson (2007) 

μελετά και αξιολογεί την έρευνα για την ΣΝ και εστιάζει στις επιστημολογικές και 

εμπειρικές πλευρές που σχετίζονται με την ΣΝ. Ένα σημαντικό εύρημα της 

ανασκόπησης ήταν ότι, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την 

ΣΝ, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η ΣΝ περιλαμβάνει την συναισθηματική επίγνωση 

για τον εαυτό και τους άλλους σε σχέση με την επαγγελματική ικανότητα και την 
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συναισθηματική διαχείριση. Τα ευρήματα της ανασκόπησης των Akerjordet και 

Severinsson σχετικά με την ΣΝ ενισχύουν ορισμένες απόψεις που είναι σημαντικές 

στη νοσηλευτική πρακτική. Οι νοσηλευτές αναμένεται να έχουν επαγγελματική 

ευαισθησία ώστε να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των ασθενών, ενώ την ίδια στιγμή 

να είναι ικανοί να διαφοροποιούν τα συναισθήματά τους από εκείνα των ασθενών με 

έναν αποτελεσματικό τρόπο. Στην κλινική νοσηλευτική, η διάθεση και τα 

συναισθήματα είναι ένα κομμάτι της προσπάθειας για την  κατανόηση των αναγκών 

των ασθενών και δεν θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά από το πώς σκέφτονται και 

δρουν ως επαγγελματίες νοσηλευτές (Freshwater & Stickley, 2004).  Ωστόσο, οι 

Akerjordet και Severinsson ισχυρίστηκαν ότι η έρευνα για την ΣΝ στη νοσηλευτική 

είναι ανεπαρκής και χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για να αναπτυχθεί το 

θεωρητικό, εμπειρικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτής της σημαντικής έννοιας, έτσι 

ώστε να βελτιωθεί η νοσηλευτική πρακτική.  

Η θεματολογία μιας τρίτης  ανασκόπησης (Smith, McGrath & Cummings, 

2009) εστιάζει στη μελέτη του ρόλου της ΣΝ κυρίως στα εξής  πεδία: τη νοσηλευτική 

πρακτική, την κλινική λήψη απόφασης, τη νοσηλευτική εκπαίδευση και τη 

νοσηλευτική διοίκηση. Η βιβλιογραφία που εξέτασαν οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

υποστηρίζει μια εκτεταμένη χρήση της ΣΝ στη νοσηλευτική. Οι συγγραφείς θεωρούν 

ότι οι αρχές και έννοιες της ΣΝ είναι κεντρικές στην νοσηλευτική πρακτική. Η  φύση 

του νοσηλευτικού επαγγέλματος υποχρεώνει  τους νοσηλευτές να είναι 

συναισθηματικά νοήμονες. Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

νοσηλευτές παρέχουν φροντίδα μέσα από μια διαδικασία  ανθρωπίνων σχέσεων και 

για αυτό  είναι υποχρεωμένοι να ανταλλάξουν και συναισθήματα σε αυτές τις 

σχέσεις. Η κατανόηση των συναισθημάτων  και η συναλλαγή με τα συναισθήματα 

είναι μια ουσιώδης νοσηλευτική δεξιότητα (Freshwater, 2004. Freshwater & Stickley, 
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2004. McQueen, 2004). Άλλοι ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι η κατανόηση και 

ρύθμιση των συναισθημάτων είναι  πολύ βασικές δεξιότητες της νοσηλευτικής 

πρακτικής και υποστηρίζουν την αντίληψη ότι η ΣΝ είναι ουσιώδης στη νοσηλευτική 

πρακτική. Αυτός ο ισχυρισμός εστιάζει στην υπόθεση ότι η κατανόηση, η 

παρατήρηση και μεταβίβαση του συναισθήματος είναι βασικά στοιχεία για ένα 

επάγγελμα που απαιτεί ευαισθησία στις σχέσεις. Για τους παραπάνω λόγους, η ΣΝ 

χρειάζεται να μελετηθεί περισσότερο στη νοσηλευτική εκπαίδευση γιατί μπορεί να 

επηρεάζει την ποιότητα της μάθησης των φοιτητών, την ηθική λήψη απόφασης, την 

κριτική σκέψη και τη χρήση της γνώσης στην πράξη.  

Η έρευνα των Smith και συν. (2009) καταλήγει επίσης, ότι η επίδραση των 

συναισθημάτων θεωρείται σημαντική για την ποιοτική κλινική λήψη απόφασης. Οι 

νοσηλευτές χρειάζεται να λαμβάνουν πολλές φορές κρίσιμες αποφάσεις, 

χρησιμοποιώντας μια ευρεία βάση νοσηλευτικής γνώσης, που άμεσα επηρεάζουν την 

φροντίδα των ασθενών. Επίσης, οι συναισθηματικά νοήμονες ηγέτες, επηρεάζουν την 

διάθεση των εργαζομένων να παραμείνουν στο επάγγελμα, την ποιότητα της 

νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και την έκβαση των ασθενών.  

Η τέταρτη ανασκόπηση των Landa και Lopez-Zafra (2010) εστιάζει στο ρόλο 

της ΣΝ στη νοσηλευτική. Μελετήθηκαν έρευνες που αναφέρονταν  σε φοιτητές της 

νοσηλευτικής και σε επαγγελματίες νοσηλευτές. Οι μελέτες που αφορούσαν τους 

φοιτητές της νοσηλευτικής έδειχναν θετικές σχέσεις μεταξύ συναισθηματικής 

αντίληψης και  ρύθμισης που είναι στοιχεία της αντιληπτής ΣΝ. Από την άλλη οι 

επαγγελματίες νοσηλευτές που έχουν καθαρή αντίληψη και αίσθηση των 

συναισθημάτων τους και των καταστάσεων που συμβαίνουν και είναι ικανοί να 

διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, έχουν χαμηλά επίπεδα στρες στην εργασία 

τους. Επίσης, οι νοσηλευτές που δείχνουν υψηλή ικανότητα να μειώνουν την 
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αρνητική συναισθηματική τους κατάσταση και να αυξάνουν τη θετική φαίνεται να 

έχουν καλύτερη γενική υγεία από τα άτομα που έχουν πρόβλημα στην ρύθμιση των 

συναισθημάτων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι 

συναισθηματικές και γνωστικές διαστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

μελλοντική εκπαίδευση των επαγγελματιών νοσηλευτών και των φοιτητών της 

νοσηλευτικής.  

Σε έρευνα των Codier, Kamikava, Kooker και Shoultz (2009) διερευνήθηκε η 

ΣΝ, η επίδοση, η αφοσίωση στην εργασία και η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα 

193 κλινικών νοσηλευτών που εργάζονταν σε ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο στην 

Χαβάη. Για την μέτρηση της ΣΝ χρησιμοποιήθηκε το MSCEIT. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι κλινικοί νοσηλευτές με υψηλή ΣΝ επεδείκνυαν υψηλότερη επίδοση, 

είχαν πιο μακροχρόνιες καριέρες και μεγαλύτερη διάθεση να παραμείνουν στο 

επάγγελμά τους.   

 Συμπερασματικά, τα ευρήματα των ερευνών για την ΣΝ στη νοσηλευτική 

παρέχουν ένα μεγάλο εύρος ενδείξεων σχετικά με τους γνωστικούς και 

συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη επαγγελματικής 

εξουθένωσης και συναισθηματικής ανισορροπίας και αυτό θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στην μελλοντική διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη 

και τον έλεγχο του εργασιακού στρες και για τους φοιτητές νοσηλευτικής και για τους 

επαγγελματίες νοσηλευτές. Καταλήγουν δε οι έρευνες ότι η εκπαίδευση των  

επαγγελματιών αλλά και των φοιτητών στην καλλιέργεια της ΣΝ είναι απαραίτητη 

για την πρόληψη του εργασιακού στρες και της αρνητικής επίδρασής του στην 

ψυχική υγεία.   

Επίσης διαπιστώνουν ότι οι έρευνες για την ΣΝ είναι λίγες και δίνουν πρώιμα 

αποτελέσματα που πρέπει να επανελεγχθούν και να διερευνηθούν. Εξαιτίας των 
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συσχετίσεων που βρέθηκαν στις έρευνες μεταξύ ΣΝ, επίδοσης, διάθεσης για 

παραμονή στο επάγγελμα, επαγγελματικής ικανοποίησης, είναι χρήσιμο να 

διερευνηθούν καινοτομίες που να στοχεύουν στην καλύτερη επίδοση και αύξηση της 

διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

κλινικών νοσηλευτών.  

  

2.7.   Η Διερεύνηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Νοσηλευτικό 

Επάγγελμα στην Παρούσα Έρευνα  

Όπως έδειξε η παραπάνω σύνοψη, αρκετές έρευνες που αφορούν τη 

νοσηλευτική αναφέρουν ότι υψηλά επίπεδα ΣΝ σχετίζονται θετικά με την προσωπική 

επιτυχία, την οργανωσιακή αφοσίωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το μειωμένο 

επαγγελματικό στρες, την καλύτερη προσαρμογή σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα 

στρες, την ψυχική υγεία και την αποτελεσματική ηγεσία (Augusto et al., 2006a. 

Boyatzis, 2006. Lam & Kirby, 2002. Lopes et al., 2006). Μια σειρά από τους 

παραπάνω παράγοντες που φαίνεται να αλληλεπιδρούν με την ΣΝ σκοπεύει να 

διερευνήσει και η παρούσα μελέτη, κάνοντας μια προσπάθεια να διευρύνει το πεδίο 

της έρευνας που αφορά την ΣΝ στο νοσηλευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Οι 

αλλαγές στην κλινική πρακτική των νοσηλευτών και οι συνεχόμενες προκλήσεις και 

ανατροπές στο εργασιακό τους δυναμικό καθώς και οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας 

απαιτούν καινοτόμες παρεμβάσεις και ενδυνάμωση των νοσηλευτών. Αποτελεί 

πρόκληση από τη μια  η συμμετοχή στη διερεύνηση ενός πεδίου πολλά υποσχόμενου, 

όπως η ΣΝ, και από την άλλη η προοπτική ενίσχυσης ενός αντικειμενικά δύσκολου 

επαγγέλματος, όπως το νοσηλευτικό. Επίσης χρειάζονται περισσότερες έρευνες που 

να ελέγχουν τις επιδράσεις των διαστάσεων της ΣΝ στο στρες και την υγεία των 

νοσηλευτών. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν αποτελέσματα ερευνών που  θα ελέγχουν 
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την προβλεπτική ικανότητα της ΣΝ όσον αφορά στο στρες και στην ψυχική υγεία, 

πράγμα που θα βοηθούσε να κατανοηθεί κατά πόσο η ΣΝ λειτουργεί προστατευτικά 

ενάντια στο στρες και κατά πόσο διευκολύνει την ύπαρξη της καλής ψυχικής υγείας 

στους νοσηλευτές. Άλλα ερωτήματα αναφέρονται στην επίδραση των δημογραφικών 

και εργασιακών στοιχείων των νοσηλευτών σε σχέση με την ΣΝ π.χ. το περιβάλλον  

που εργάζονται οι νοσηλευτές, η θέση και το τμήμα εργασίας,  η ηλικία και το φύλο η 

προϋπηρεσία και η οικογενειακή  κατάσταση. Τέλος η μελέτη της αντικειμενικής και 

της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης, θα βοηθήσει από την μια, σε μια πιο 

ολοκληρωμένη και αντικειμενική μέτρηση της ΣΝ  και από την άλλη θα υπάρχει η 

ευκαιρία σύγκρισης των δύο εκφάνσεων της ΣΝ. 

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια περιγραφή των εννοιών που μελετά η 

συγκεκριμένη έρευνα σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή του 

επαγγελματικού στρες, της ψυχικής υγείας, της επαγγελματικής ικανοποίησης, της 

διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της επίδοσης στους Έλληνες νοσηλευτές.



2.1    To Eπαγγελματικό Στρες 

   2.1.1.  Ορισμός και θεωρητικά μοντέλα 

Το επαγγελματικό ή εργασιακό στρες αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα 

πρόβλημα υγείας που προκύπτει από το εργασιακό περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι το 

28% (1 στους 3 περίπου) των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει 

εργασιακό στρες (Αντωνίου, 2007). Περιγράφεται ως μια δυσάρεστη συναισθηματική 

κατάσταση που βιώνει το άτομο όταν οι απαιτήσεις που οφείλονται σε εργασιακούς 

παράγοντες ξεπερνούν την ικανότητα αντιμετώπισης ή ελέγχου της κατάστασης.  

Ο Cox (1985, σελ. 1155) καθόρισε το άγχος ως «μια περίπλοκη ψυχολογική 

κατάσταση που προέρχεται από την γνωστική αξιολόγηση του ατόμου σχετικά με την 

προσαρμογή του στις απαιτήσεις  του εργασιακού περιβάλλοντος». Βρήκε επίσης ότι η 

διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους τέσσερις παράγοντες: α) 

τις απαιτήσεις από το άτομο, β) τα προσωπικά χαρακτηριστικά δηλαδή τις δεξιότητες 

και ικανότητες που έχει κάποιος για να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 

γ) τους ατομικούς περιορισμούς που δημιουργούνται κατά την αντιμετώπιση, δ) την 

υποστήριξη που λαμβάνεται από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Το επαγγελματικό στρες κατά τους Margoli και Kroes (1974) είναι μια 

κατάσταση κατά την οποία κάποιος παράγων ή συνδυασμός παραγόντων στον 

επαγγελματικό χώρο παρεμβαίνει για να διαταράξει την ψυχολογική ή φυσιολογική 

ομοιόσταση του ατόμου. Το επαγγελματικό στρες είναι πολύ πιθανό να επέρχεται 

όταν υπάρχει χαμηλή προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να 

συμβεί όταν η εργασία δημιουργεί απαιτήσεις πέραν των ικανοτήτων του 

εργαζόμενου.  
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Έχουν γίνει αξιόλογες έρευνες εδώ και πάνω από 50 χρόνια για το 

επαγγελματικό στρες. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υπάρχουν 

γύρω στα 12 θεωρητικά μοντέλα για το επαγγελματικό στρες (Thong & Yap, 2000). 

Αυτά τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους σε δύο τομείς: στο που εστιάζουν και στην 

θεωρητική τους βάση. Τα μοντέλα του στρες έχουν διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις. Οι τρεις βασικές θεωρίες που αναφέρονται είναι: η θεωρία ατόμου-

περιβάλλοντος, η θεωρία συναλλαγών και η θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης. Η 

θεωρία ατόμου-περιβάλλοντος δίνει έμφαση στην κρίσιμη αλληλεπίδραση του ατόμου 

με το περιβάλλον. Οι ερευνητές που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία δεν υπολογίζουν 

ούτε το περιβάλλον, ούτε το άτομο ξεχωριστά, αλλά λαμβάνουν υπόψη τους όρους 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο  (Cooper & Marshall, 1978. Harrison, 1978). Η 

θεωρία συναλλαγών δίνει έμφαση στην συνδιαλλαγή μεταξύ του ατόμου και του 

περιβάλλοντος στο χρόνο (Cox & Mackay, 1981. Schuler, 1982). Η θεωρία της 

γνωστικής αξιολόγησης εστιάζει στην γνωστική αξιολόγηση του ατόμου για το στρες, 

η οποία μπορεί να μετριάζει τις επιδράσεις του στρες στο άτομο (Lazarus & Folkman, 

1984). Ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα για το επαγγελματικό  στρες 

περιγράφονται παρακάτω. 

Το μοντέλο  καταλληλότητας ατόμου-περιβάλλοντος, που αναφέρεται στην 

θεωρία «ατόμου-περιβάλλοντος», αναφέρει ότι το στρες προέρχεται από την έλλειψη 

προσαρμογής ατόμου-περιβάλλοντος. Ο Harrison (1978), θεωρεί ότι το στρες και η 

ένταση παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και των πιθανών 

πηγών στρες που προκύπτουν από το περιβάλλον. Ένα κομμάτι της προσαρμογής 

αφορά την έκταση κατά την οποία οι ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου 

καλύπτουν  τις ανάγκες και απαιτήσεις της εργασίας του. Ένα δεύτερο κομμάτι 

προσαρμογής είναι το κατά πόσο το περιβάλλον της εργασίας παρέχει υποστήριξη 
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που να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου. Το στρες που προκύπτει και οι 

στρεσσογόνοι παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στην ψυχολογική και φυσική 

ένταση που δημιουργείται στο άτομο.  

O Cox (1978) ανέπτυξε ένα μοντέλο συναλλαγών του στρες που αναφέρεται 

στη θεωρία «συναλλαγών». Σε αυτό το μοντέλο, η διαδικασία του στρες φαίνεται ως 

μια συνεχής συναλλαγή μεταξύ εξωτερικών απαιτήσεων και περιορισμών, 

εξωτερικών παροχών και υποστήριξης, ατομικών προσόντων, εσωτερικών αναγκών 

και αξιών, με τα οποία το άτομο προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία (Cox, 1978. Cox 

& Ferguson, 1991). Το στρες θεωρείται ότι προκύπτει όταν υπάρχει ανισορροπία 

μεταξύ απαιτήσεων και ικανότητας του ατόμου. O Cox (1978) τόνισε ότι αυτή η 

ανισορροπία δεν είναι μεταξύ της πραγματικής ικανότητας και των πραγματικών 

απαιτήσεων, αλλά μεταξύ των αντιληπτών απαιτήσεων και της ικανότητας που έχει 

το άτομο για να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις. Το μοντέλο έδωσε έμφαση στην 

σημαντικότητα της γνωστικής αξιολόγησης της δυνητικά στρεσσογόνας κατάστασης 

και στην ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει καταστάσεις γενικότερα. Ωστόσο, 

το μοντέλο δεν αναγνωρίζει παράγοντες που προκαλούν στρες σε διαφορετικές 

ομάδες αλλά ούτε και ειδικούς παράγοντες που να σχετίζονται με την διαδικασία του 

επαγγελματικού στρες.  

Ο Karasek (1978) πρότεινε ένα διευρυμένο μοντέλο εργασιακών απαιτήσεων-

αποφάσεων, το οποίο αναφέρεται στην θεωρία της «γνωστικής αξιολόγησης», 

υποστηρίζει ότι η ψυχολογική ένταση προκύπτει από το σύνολο των επιδράσεων των 

εργασιακών απαιτήσεων και την ποσότητα των σημαντικών αποφάσεων που έχει να 

λαμβάνει ένας εργαζόμενος. Δίνει έμφαση στον έλεγχο και τις ιδιότητες του στρες 

που προκύπτουν από τις πραγματικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασίας 

και έρχονται σε αντίθεση με την υποκειμενική αντίληψη και κρίση. Όταν οι 
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ψυχολογικές απαιτήσεις μιας εργασίας είναι υψηλές και ο έλεγχος πάνω στην εργασία 

χαμηλός, μειώνονται η ψυχική κατάσταση και ευημερία του ατόμου. Αλλά όταν οι 

απαιτήσεις και ο έλεγχος είναι υψηλά, το άτομο θα έχει υψηλό κίνητρο για απόδοση. 

Το μοντέλο επίσης αναγνωρίζει κάποιους παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν το 

στρες και περιλαμβάνονται σε τρεις κατηγορίες: τις απαιτήσεις της εργασίας, το 

εύρος των αποφάσεων που λαμβάνονται στην εργασία και την ψυχική ένταση. Όπως 

ανέφεραν οι Daniels και Guppy (1994) παρά τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών οι 

οποίες δεν υποστήριξαν το μοντέλο, η ιδέα ότι ο έλεγχος αλληλεπιδρά με τους 

στρεσσογόνους παράγοντες για να μειώσει την επίδρασή τους προς όφελος της 

ευημερίας είναι ελκυστική αλλά έχει και λογική βάση.  

Ο Schuler (1982) ανέπτυξε ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο του στρες για 

οργανισμούς, όπου αντανακλά την θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης. Το μοντέλο 

του αναγνωρίζει το στρες και τα σχετικά συμπτώματα ως μια διαδικασία, η οποία δεν 

υπάρχει μόνο εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμου-περιβάλλοντος και της 

αντίληψης του ατόμου, αλλά συντελείται εξελεγκτικά με το χρόνο. Έχουν 

προσδιοριστεί τρία στάδια αντίδρασης στο στρες: η βραχύχρονη φυσιολογική 

αντίδραση, η ενδιάμεση φυσιολογική αντίδραση και η μακρόχρονη φυσιολογική 

αντίδραση. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί τρεις κατηγορίες ατομικών 

χαρακτηριστικών οι οποίες μετριάζουν τις επιδράσεις σε κάθε επίπεδο αντίδρασης 

στο στρες. Ωστόσο, το μοντέλο δεν κάνει διάκριση μεταξύ ατόμου και οργανισμού 

όσον αφορά την επίδραση. Επιπρόσθετα, εξαιρεί τυχόν επιπλέον στρεσογόνους 

παράγοντες που υπάρχουν στο οργανισμό  και το ρόλο των στρατηγικών 

αντιμετώπισης, καθώς είναι σημαντικοί παράγοντες στην διαδικασία του στρες.  

Οι Lazarus και Folkman (1984) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο θεωρητικής 

σχηματοποίησης της διαδικασίας του στρες. Με απλοποιημένο τρόπο, η άποψη τους 
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για το στρες χαρακτηρίζεται ως μια αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος κατά την 

οποία μια περιβαλλοντική απαίτηση, περιορισμός ή ευκαιρία κρίνονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιβαρύνουν ή να υπερβαίνουν τις δυνατότητες του ατόμου. 

Διαφέροντας από τα άλλα μοντέλα αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος αυτό το 

πλαίσιο έχει τις ρίζες του στην θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης. Ωστόσο, καθώς 

αναπτύχθηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο επάγγελμα του ατόμου, δεν 

αναγνωρίστηκαν άλλοι σχετικοί παράγοντες του επαγγελματικού στρες.  

 Οι Συνέπειες του επαγγελματικού στρες. Το στρες γενικότερα μπορεί να έχει 

πολύ αρνητικά αποτελέσματα και για το άτομο που υποφέρει από αυτό  αλλά και για 

τον οργανισμό στον οποίο εξασκεί τον επαγγελματικό του ρόλο. Στο άτομο μπορεί να 

επηρεαστεί η φυσική ή η πνευματική του υγεία, εκδηλώνοντας ψυχοσωματικά 

προβλήματα (π.χ. καρδιακές διαταραχές, πονοκεφάλους, γαστρίτιδα, έλκος, αϋπνία, 

ιλίγγους ή ακόμη καταστάσεις άγχους, κατάθλιψης και αλκοολισμού). Ωστόσο, αν 

και όλοι αυτοί οι στρεσσογόνοι παράγοντες είναι παρόμοιοι για όλους τους 

εργαζόμενους, μερικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς από άλλους, βιώνοντας πολύ 

μεγαλύτερες συνέπειες από το έντονο στρες.   

Ο Cohen (1980) αναφέρει ότι οι παράγοντες, που παράγουν άγχος 

δημιουργούν συνθήκες υπερπληροφόρησης, επειδή αναγκάζουν τα άτομα να δίνουν 

περισσότερη προσοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική κόπωση, η οποία 

απορροφά την ενέργεια που απαιτείται από το άτομο για την απόδοση στο έργο. Από 

την ανασκόπηση διαφόρων μελετών που έκανε ο Cohen κατέληξε ότι μετά από την 

εμπειρία αγχογόνων παραγόντων, όπως θόρυβος, φόρτος εργασίας, απογοήτευση από 

την γραφειοκρατία, τα άτομα αποδίδουν λιγότερο σε τομείς που απαιτούν μεγαλύτερη 

αντοχή στην απογοήτευση, στην ακρίβεια δράσης και στη δυνατότητα διανοητικής 

αφαίρεσης. Τα άτομα αυτά είναι λιγότερο ευαίσθητα προς τους άλλους, 
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παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση να βοηθούν, έχουν μειωμένη ικανότητα να 

αναγνωρίζουν ατομικές διαφορές και αυξημένη επιθετικότητα. Οι Motowidio και 

συν. (1986) βρήκαν ότι το στρες καταλήγει σε αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, 

όπως ένταση και κατάθλιψη, συνέπεια των οποίων είναι η μειωμένη επαγγελματική 

ικανοποίηση.  

Η Επαγγελματική εξουθένωση. Όταν το άτομο βιώνει επί μακρό χρονικό 

διάστημα συνεχές και έντονο στρες  στην εργασία του, τότε οδηγείται στην 

επαγγελματική εξουθένωση (Burnout). Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης 

έχει πρώτιστα αναφερθεί από τον Herbert Freydenberger (1975) για να περιγράψει τη 

φυσική και πνευματική κατάσταση που παρατήρησε μεταξύ νέων  εθελοντών 

νοσηλευτών που εργάζονταν σε μια κλινική αποτοξίνωσης. Ένα χρόνο μετά, πολλοί 

από αυτούς αισθάνθηκαν εξουθενωμένοι, πολύ εύκολα εκνευρίζονταν, είχαν 

αναπτύξει μια κυνική συμπεριφορά προς τους ασθενείς τους και προσπαθούσαν να  

τους αποφύγουν. Μετά, η Maslach (1976) χρησιμοποίησε τον όρο «Burnout» για να 

περιγράψει την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες 

που ασχολούνται με τον άνθρωπο (εκπαίδευση, υγεία και δημόσια διοίκηση). 

Σύμφωνα με την Maslach (1976) έχουν περιγραφεί τρεις διαστάσεις του συνδρόμου 

της  επαγγελματικής εξουθένωσης,  η συναισθηματική εξουθένωση, η 

αποπροσωποποίηση και η χαμηλή προσωπική επίτευξη. Η συναισθηματική εξουθένωση 

έχει να κάνει με την συναισθηματική και γνωστική απόσταση που παίρνει κάποιος 

από την εργασία του, πιθανόν ως ένας τρόπος για να διαχειριστεί την εργασιακή 

υπερφόρτιση. Σε υπηρεσίες που έχουν σα βάση τον άνθρωπο, οι συναισθηματικές 

απαιτήσεις της δουλειάς μπορεί να εξουθενώσουν την ικανότητα εμπλοκής και 

ανταπόκρισης ενός εργαζόμενου στις ανάγκες που χρειάζεται ο αποδέκτης των 

υπηρεσιών του. Η αποπροσωποποίηση είναι μια προσπάθεια να υπάρχει απόσταση 
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μεταξύ του εργαζόμενου και πελάτη, αγνοώντας συστηματικά την αναγκαιότητα της 

εμπλοκής σε αυτή τη σχέση. Με αυτό τον τρόπο οι απαιτήσεις των πελατών 

αντιμετωπίζονται πιο εύκολα, όταν δηλαδή θεωρούνται τα άτομα ως απρόσωπα 

αντικείμενα της δουλειάς. Η τρίτη διάσταση του μοντέλου της Maslach είναι η 

χαμηλή προσωπική επίτευξη. Σε  ένα εργασιακό πλαίσιο όπου υπάρχουν χρόνιες και 

υπερβολικές απαιτήσεις οι οποίες οδηγούν σε εξουθένωση ή κυνικότητα είναι πολύ 

πιθανόν να διαβρώνεται και η αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η εξουθένωση και η 

αποπροσωποποίηση παρεμβαίνουν στην αποτελεσματικότητα. Είναι δύσκολο να 

υπάρχει κάποια αίσθηση επίτευξης όταν κάποιος αισθάνεται εξουθενωμένος και η 

υπηρεσία την οποία παρέχει στα άτομα γίνεται με αδιάφορο τρόπο. Η έλλειψη 

αποτελεσματικότητας φαίνεται να προκύπτει πιο ξεκάθαρα από την έλλειψη των 

σχετικών μέσων υποστήριξης, ενώ η εξουθένωση και ο κυνισμός αναπτύσσονται από 

την ύπαρξη εργασιακής υπερφόρτισης και κοινωνικών συγκρούσεων (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001).    

Σήμερα η θεωρία της Maslach μπορεί να είναι μια από τις πιο 

χρησιμοποιημένες σε μελέτες που γίνονται σε νοσοκομεία, σχολεία και επιχειρήσεις. 

Η σχετική έρευνα σε επαγγελματικό πλαίσιο, έχει βρει ότι τα άτομα που έχουν άμεση 

επαφή με ασθενείς, πελάτες, χρήστες ή φοιτητές αναπτύσσουν, μετά από  μεγαλύτερη 

ή μικρότερη περίοδο έκθεσης, επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό σημαίνει  ότι ένας 

επαγγελματίας μπορεί να καταπιέζεται από μια κατάσταση που υπομένει (στην 

οικογένεια, στο κοινωνικό ή  στο εργασιακό πλαίσιο) και ότι έχει υπερβεί την 

ικανότητά του να προσαρμόζεται, καθώς η επαγγελματική εξουθένωση εκδηλώνεται 

σαν μια αντίδραση στο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο στρες στην δουλειά. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι είναι το αποτέλεσμα μιας προοδευτικής διαδικασίας στην οποία οι 
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στρατηγικές αντιμετώπισης, που συχνά χρησιμοποιούνται από το άτομο,  

αποτυγχάνουν.  

Ένα μεγάλο μέρος ερευνών σε διάφορες χώρες αφορούν την μελέτη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές σε σχέση με διάφορες άλλες 

μεταβλητές, όπως επαγγελματική ικανοποίηση, ανθεκτικότητα της προσωπικότητας 

κ.α. (Garrosa, Moreno, Liangb, Gonzalez, 2007. Komblit, Mendes, Diz, 1987. Piko, 

2006). Βρέθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η ίδια η φύση του επαγγέλματος (η 

επαφή με τα προβλήματα άλλων ανθρώπων, η έλλειψη ικανοποίησης από την ίδια την 

δουλειά, η έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, η ψυχολογική πίεση, κλπ) οδηγεί σε 

συναισθηματική εξάντληση που είναι ένας παράγοντας της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Stevens & O’Neil, 1983).  

 2.1.2   Το επαγγελματικό στρες των νοσηλευτών 

Από τις πλέον ευάλωτες στο εργασιακό στρες επαγγελματικές ομάδες είναι οι 

νοσηλευτές καθώς, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους, αντιμετωπίζουν 

συχνά στρεσσογόνες καταστάσεις (Παπαγεωργίου και συν., 2007). «Το νοσηλευτικό 

επάγγελμα, από τη φύση του, είναι ένα επάγγελμα με υψηλού βαθμού στρες. Κάθε μέρα 

ο νοσηλευτής αντιμετωπίζει την απόλυτη δυστυχία, τη θλίψη και το θάνατο, όσο λίγοι 

άνθρωποι το κάνουν. Πολλά νοσηλευτικά καθήκοντα είναι χωρίς ανταμοιβή. Πολλά 

είναι σε ακραίες συνθήκες, αηδιαστικά, άλλα υποτιμητικά και μερικά είναι απλά 

τρομακτικά» (Hingley, 1984, σελ. 21). Μερικά σημεία από την παραπάνω δήλωση 

μπορεί να φαίνεται ότι είναι υπερβολικά, καθώς οι νοσηλευτές απασχολούνται σε 

διαφορετικούς τομείς, και δεν αντιμετωπίζουν όλοι απαραίτητα  και καθημερινά τις 

συνθήκες που περιγράφηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για το ότι η νοσηλευτική 

είναι στρεσογόνα και ότι μερικές από τις αιτίες του στρες βρίσκονται σε όλες τις 

νοσηλευτικές ειδικότητες. Εάν προσθέσουμε και την έλλειψη αυτονομίας στην 
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δουλειά τους, την έλλειψη  σαφήνειας σε κάποια καθήκοντά τους, την υψηλή πίεση 

που δέχονται και την έλλειψη υποστήριξης από τους ανώτερους, αυτοί οι 

επαγγελματίες είναι ένα πρόσφορ έδαφος για την ανάπτυξη του στρες και της 

εξουθένωσης. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι οι επαγγελματίες νοσηλευτές δεν 

έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με την υπηρεσία στην οποία εργάζονται και η 

ασυμφωνία μεταξύ των προσδοκιών τους και της πραγματικότητας επηρεάζει το 

στρες που βιώνουν (Cherniss, 1980. Τhayer et al., 2003). 

  Εκείνος που τελικά χάνει από το στρες των νοσηλευτών είναι ο ασθενής. Ο 

νοσηλευτής με στρες καταλήγει να νοσηλεύει τους ασθενείς με ψυχρό, αδιάφορο και 

απρόσωπο τρόπο, με απάθεια και απογοήτευση (Παπαγεωργίου και συν., 2007). 

Επίσης είναι πιθανό να αποσύρεται από τους άλλους, να εκδηλώνεται αρνητικά και 

οξύθυμα, να απουσιάζει συχνά από την εργασία του, να την εκτελεί λιγότερο 

αποτελεσματικά απ’ότι στο παρελθόν και να επιθυμεί να την εγκαταλείψει 

(Παπαγεωργίου και συν., 2007). 

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι οι επαγγελματίες νοσηλευτές είναι η ομάδα 

των εργαζομένων που έχει τη μεγαλύτερη προδιάθεση προς το επαγγελματικό στρες, 

με τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους (Cottrell, 2001. 

Demerouti et al., 2000. Kalish, 1983). Μεταξύ των βασικών αιτίων του στρες στους 

νοσηλευτές είναι η επαφή με αυτούς που υποφέρουν, η σχέση με το θάνατο, οι 

συγκρούσεις με τους συναδέλφους, η έλλειψη προετοιμασίας για να διαχειριστούν τις 

συναισθηματικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, η έλλειψη 

σιγουριάς σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, η εξάντληση και η 

κόπωση, ο φόβος του λάθους στην θεραπεία ή ανικανότητα και η βραδινή εργασία 

(Landa, Lopez-Zafra, 2010).  Μεταξύ των οργανωσιακών στρεσογόνων ερεθισμάτων 

οι Jex και Beehr (1991) αναφέρουν τις μειώσεις των αποδοχών και τις απολύσεις. Σε 
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δύο έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα αναφέρονται και κάποιοι άλλοι παράγοντες που 

προκαλούν στρες στους νοσηλευτές όπως οι συχνές βάρδιες, η εναλλαγή των 

βαρδιών, οι κακές συνθήκες εργασίας, η σύγκρουση των ρόλων, η συνεχής 

επικοινωνία με ποικιλία ατόμων, ο φόρτος εργασίας και η βαρύτητα των 

περιστατικών, η καθημερινή αντιμετώπιση του θανάτου, ο ρόλος του ατόμου στο 

εργασιακό περιβάλλον (ασάφεια ρόλων-έλλειψη καθηκοντολογίου (Παπαμιχαήλ, 

2005). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η απουσία υποστήριξης και θετικής 

ανατροφοδότησης (feedback) προς το νοσηλευτικό προσωπικό από τα διοικητικά 

στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας (Oυζούνη, 2005). 

Σε μια ποιοτική μελέτη για την διερεύνηση του επαγγελματικού στρες των 

Glazer και συν. (2008), συμμετείχαν 2144 νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονταν στηn 

Ουγγαρία, στο Ισραήλ, στην Ιταλία, στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α. Οι νοσηλευτές 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: «Τι σας προκαλεί περισσότερο στρες στο 

επάγγελμά σας;» Οι στρεσσογόνοι παράγοντες που ανέφεραν οι νοσηλευτές σε κάθε 

χώρα ήταν: συγκεκριμένα καθήκοντα, ο τύπος του ασθενή, και η εργασιακή 

υπερφόρτιση. Επιπλέον, υπήρχαν αρκετοί στρεσσογόνοι παράγοντες που η συχνότητά 

τους διέφερε από χώρα σε χώρα, αλλά βρίσκονταν στους 10 πρώτους στρεσσογόνους 

παράγοντες σε κάθε χώρα. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν προβλήματα με τη 

νοσηλευτική ηγεσία, την έλλειψη προσωπικού, την εργασιακή υπερφόρτιση και 

προβλήματα ή συγκρούσεις με τους συνεργάτες.  

Μια βρετανική έρευνα (Hingley,1984) που έγινε σε νοσηλευτές που 

εργάζονταν σε παθολογικά τμήματα και παλαιότερους νοσηλευτές, αναφέρει μια 

σειρά από αιτίες που προκαλούν στρες: την εργασιακή υπερφόρτιση (σε ποσότητα 

και αδυναμία να παρέχεται η ποιότητα που επιθυμείται), οι σχέσεις με το παλαιότερο 

προσωπικό, η σύγκρουση ρόλων και η αμφιβολία, η διαχείριση του θανάτου, η 
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σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων της δουλειάς και της οικογένειας, η έλλειψη 

επαγγελματικής ικανοποίησης που σχετίζεται με την χαμηλή επαγγελματική θέση και 

τις περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης, τις διαπροσωπικές σχέσεις με ασθενείς και 

συγγενείς και με τους συναδέλφους και συνεργάτες, οι ανεπαρκείς φυσικοί πόροι που 

έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και την επαγγελματική ανάπτυξη.  

Στην έρευνα των McGrath και συν. (2003) ελέγχθηκε το επαγγελματικό στρες 

σε νοσηλευτές σε νοσοκομεία και στην κοινότητα στην Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και 

κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς. Βρέθηκε ότι ένας σημαντικός 

παράγοντας στρες για τους νοσηλευτές είναι η έλλειψη αυτονομίας. Η πλειοψηφία 

των νοσηλευτών απάντησαν ότι πολλές φορές αισθάνονται ανίκανοι να λάβουν 

αποφάσεις και αδύναμοι να αλλάξουν μη ικανοποιητικές καταστάσεις. Αν και 

κάποιοι νοσηλευτές ανέφεραν ότι αισθάνονται ανεπαρκείς ως προς την εκπαίδευση 

που έχουν λάβει, πολλοί αισθάνονται το αντίθετο, δηλαδή ότι η ίδια η δουλειά δεν 

αξιοποιούσε την εκπαίδευση και εμπειρία τους. Άλλες αιτίες που αναφέρθηκαν ήταν 

η έλλειψη χρόνου στο να προλάβουν να τελειώσουν τα καθήκοντά τους και η έλλειψη 

προσωπικού και πόρων. 

Ο Wolfgang (1988) σύγκρινε το στρες σε γιατρούς, νοσηλευτές και 

φαρμακοποιούς και βρήκε ότι οι νοσηλευτές αναφέρουν σημαντικά περισσότερο από 

τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Οι νοσηλευτές είχαν  περισσότερο στρες 

εξαιτίας της εργασιακής υπερφόρτισης, των αναγκών των ασθενών και της 

σύγκρουσης μεταξύ των νοσηλευτών. Ο Rout (1999) εξέτασε το επαγγελματικό 

στρες, την επαγγελματική ικανοποίηση και την ψυχική υγεία, των γενικών γιατρών 

και των νοσηλευτών που κάνουν την πρακτική τους στην Αγγλία. Από την έρευνά 

του φάνηκε ότι η μεγαλύτερες αιτίες στρες των νοσηλευτών είχαν σχέση με την 

διαχείριση των ασθενών και των συγγενών τους που ήταν σε τελικό στάδιο θανάτου, 
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τις φυλετικές προκαταλήψεις των ασθενών και τα προβλήματα γλώσσας και 

επικοινωνίας με τους ασθενείς. Η Quine (1998) διεξήγαγε μια έρευνα με 1100 

νοσηλευτές στην Αγγλία. Ως  πιο στρεσσογόνες συνθήκες αναφέρθηκαν: η έλλειψη 

προσωπικού, η εργασιακή υπερφόρτιση και η πίεση του ωραρίου. Τα αποτελέσματα 

αυτά δείχνουν ότι το προσωπικό που έχει την μεγαλύτερη ένταση εξαιτίας υψηλών 

απαιτήσεων και χαμηλού ελέγχου είχε τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού στρες. 

Οι Kennedy και Grey (1997) αναφέρουν, επίσης, ότι, σε σύγκριση με τον κανονικό 

πληθυσμό, οι νοσηλευτές είχαν μεγαλύτερη εργασιακή πίεση. Οι κύριες αιτίες στρες 

ήταν η εργασιακή υπερφόρτιση, η έλλειψη προσωπικού, οι επιθετικοί ασθενείς και η 

έλλειψη επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες, ειδικά με τους γιατρούς.  

Μια πιο πρόσφατη έρευνα είναι αυτή των Augusto-Landa και συν. (2009), 

όπου φάνηκε ότι οι κύριες αιτίες στρες στο επάγγελμα των νοσηλευτών ήταν: η 

εργασιακή υπερφόρτιση, ο θάνατος και ο πόνος που ακολουθείται από ανεπαρκή 

εκπαίδευση, η αμφιβολία σχετικά με την θεραπεία, τα προβλήματα με την ιεραρχία 

και η έλλειψη υποστήριξης, οι συγκρούσεις μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού, η 

ανησυχία για προσωρινή μετακίνηση σε άλλα τμήματα εξαιτίας της έλλειψης 

προσωπικού και η έλλειψη γνώσης διαχείρισης εξειδικευμένων μηχανημάτων.  

 Μια άλλη έρευνα των Chang και συν., (2007) διαπίστωσε ότι ο τρόπος 

διαχείρισης του στρες με εστίαση στο πρόβλημα σχετιζόταν με καλύτερη ψυχική 

υγεία, ενώ η διαχείριση του στρες με εστίαση στα συναισθήματα σχετιζόταν με 

μειωμένη ψυχική υγεία.  

 Στην Ελλάδα έχουν γίνει ορισμένες έρευνες που αφορούν το επαγγελματικό 

στρες των νοσηλευτών σε διάφορα νοσηλευτικά πλαίσια. Σε έρευνα των Μουστάκα 

και συν. (2008) βρέθηκε ότι το εργασιακό στρες των νοσηλευτών υπάρχει και είναι 

σχεδόν στον ίδιο βαθμό  μεταξύ των νοσηλευτών  τεχνολογικής εκπαίδευσης και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης βρέθηκε ότι στο εργασιακό στρες των 

νοσηλευτών συμβάλλουν ο αυξημένος φόρτος εργασίας καθώς και η σύγκρουση 

μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού ρόλου. Σε έρευνα των Μαρβάκη και συν., 

(2007), που έγινε σε 282 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών ελληνικών 

νοσοκομείων,  ελέγχθηκε η επίδραση του νοσηλευτικού επαγγέλματος στη ζωή του 

προσωπικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν ότι η εργασία στο νοσοκομείο 

επηρεάζει την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του νοσηλευτικού 

προσωπικού, ιδιαίτερα των γυναικών και όσων έχουν προϋπηρεσία άνω των 10 ετών.  

Στην έρευνα της Ουζούνη (2005) συμμετείχαν 85 νοσηλευτές ψυχικής υγείας και 

διερευνήθηκαν οι παράγοντες που  τους προκαλούν στρες. Διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 

των πιο συχνών πηγών επαγγελματικού στρες είναι η σύγκρουση ρόλων μεταξύ 

οικογένειας και εργασίας.  

 Ένας παράγοντας που εντοπίστηκε ως ιδιαίτερη πηγή για το στρες αποτελούν 

οι ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες που διαμορφώνονται στα διάφορα νοσηλευτικά 

τμήματα.  Ορισμένα από αυτά τα τμήματα θεωρούνται πιο στρεσσογόνα από άλλα. Οι 

Foxall και συν. (1990) διαπίστωσαν ότι όταν συγκρίνετε το επαγγελματικό στρες των 

νοσηλευτών στις εντατικές μονάδες, στα νοσηλευτικά τμήματα, σε κέντρα υγείας και 

σε χειρουργεία, εάν και δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στο βαθμό του συνολικού  

επαγγελματικού στρες, οι στρεσσογόνοι παράγοντες που υπήρχαν σε κάθε μονάδα 

ήταν διαφορετικοί και κυμαίνονταν από επιδράσεις που σχετίζονταν με το θάνατο και 

την διαδικασία θανάτου μέχρι την εργασιακή υπερφόρτιση και την έλλειψη 

προσωπικού.   

 Οι Taylor και συν.,  (1972) αναφέρουν ότι νέοι απόφοιτοι νοσηλευτές και 

αυτοί που εργάζονται σε μονάδες εντατικής και στα επείγοντα βιώνουν περισσότερο 

στρες. Το τμήμα επειγόντων, δηλαδή τα εξωτερικά ιατρεία, συχνά χαρακτηρίζεται 
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από ανησυχία και ανασφάλεια (Hoag-Apel, 1998). Είναι η πρώτη γραμμή των 

νοσηλευτικών υπηρεσιών με υψηλά ποσοστά περιστατικών με τραύματα, βίαια 

περιστατικά και παρακολούθηση ασθενών που έχουν σχέση με ναρκωτικά και 

αλκοολισμό. Οι νοσηλευτές των επειγόντων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο 

επαγγελματικό στρες, δεδομένου ότι είναι: «συνεχώς εμμπλεγμένοι σε γρήγορες 

γνωστικές διαδικασίες ενώ  χρειάζεται να λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις κατά την 

διάρκεια της φροντίδας των ασθενών τους» (Lateef et al., 2001, σελ. 31). Μια ακόμη 

πηγή στρες των νοσηλευτών στα επείγοντα είναι η λεκτική, και, μερικές φορές, η 

φυσική προσβολή. Οι νοσηλευτές κατέχουν έναν κρίσιμο ρόλο στο τμήμα επειγόντων 

και συχνά αντιμετωπίζουν την επιθετικότητα και το θυμό των ασθενών και την 

ένταση και το άγχος  των συνοδών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί συχνά οι ασθενείς και 

οι συνοδοί τους αντιμετωπίζουν υπερβολική αναμονή για εξέταση,  υπερφορτωμένα 

τμήματα σε ασθενείς και κόσμο,  έλλειψη κρεβατιών,  περιορισμένο προσωπικό για 

να τους εξυπηρετήσει και την ένταση που προκύπτει από την σοβαρότητα της 

παρούσας ασθένειας (Jones, 2000).  

           Σε έρευνα της Adeb-Saeedi (2002), ελέγχθηκε το στρες σε νοσηλευτές που 

εργάζονταν σε μονάδες εντατικής νοσηλείας στο Ιράν και βρέθηκε ότι η διαδικασία 

αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών από τους νοσηλευτές ήταν ο πιο 

στρεσσογόνος παράγοντας. Η παρουσία της οικογένειας στο θάλαμο της εντατικής 

ήταν ο δεύτερος στρεσσογόνος παράγοντας που αναδείχθηκε στην έρευνα. Η 

εργασιακή υπερφόρτιση ήταν άλλη μια πηγή στρες για τους Ιρανούς νοσηλευτές. 

Αυτό δημιουργείται από την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη πόρων και οδηγεί 

σε εξουθένωση, ατυχήματα και χαμηλή επίδοση. Τέλος, μια άλλη πηγή στρες ήταν τα 

συχνά περιστατικά λεκτικής και φυσικής επιθετικότητας που σχετίζονται με τον 
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υψηλό αριθμό ασθενών και συγγενών που βρίσκονται μέσα στις μονάδες εντατικής 

στα συγκεκριμένα νοσοκομεία.  

Υπάρχουν και άλλες έρευνες που εξέτασαν το στρες του νοσηλευτικού 

προσωπικού σε μονάδες εντατικής νοσηλείας. Πολλοί από αυτούς τους 

στρεσσογόνους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις 

μεταξύ γιατρών νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, την επικοινωνία και 

τις σχέσεις με τους ασθενείς και τους συγγενείς, την αναγκαιότητα της άμεσης 

ανταπόκρισης σε ένα επείγον κάλεσμα, την πολύ υψηλή εργασιακή υπερφόρτιση και 

έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη υποστήριξης και την αδυναμία «απόδρασης» για 

ένα διάλλειμα (Vreeland & Ellis, 1969. Cassem & Hackett, 1972. Huckaby & Jagla, 

1979. Jacobson, 1979. Oskins, 1979)..  

Ο Jones (1987), που  έκανε μια ανασκόπηση σχετικά με τον τομέα της 

ψυχιατρικής,  βρήκε ότι δύο μεγάλες πηγές στρες  ήταν η επαφή με τους ασθενείς και 

οι παράγοντες διαχείρισης των καθηκόντων και διοίκησης. Ωστόσο, οι διοικητικοί 

παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν το περισσότερο στρες στους νοσηλευτές που 

εργάζονται σε ψυχιατρικά τμήματα (Cronin-Stubbs & Brophy, 1984. Dawkins et al., 

1985. Jones et al., 2010).   

 Oι Cronin-Stubbs και Rooks (1985) διερεύνησαν το στρες, την 

κοινωνική υποστήριξη και την επαγγελματική εξουθένωση σε  νοσηλευτές που 

εργάζονταν σε παθολογικά τμήματα, μονάδες εντατικής νοσηλείας, χειρουργεία και 

σε ψυχιατρικά τμήματα, σε τρία νοσοκομεία. Οι νοσηλευτές των μονάδων και 

παθολογικών τμημάτων βίωναν πιο συχνά και σε μεγαλύτερη ένταση στρες από ό,τι 

οι νοσηλευτές των ψυχιατρικών τμημάτων και των χειρουργείων. Οι νοσηλευτές των 

μονάδων βίωναν μεγαλύτερη επιβεβαίωση (δηλαδή αναγνώριση από άλλους και 

θετική ανατροφοδότηση για τις πράξεις τους) από ότι οι ψυχιατρικοί νοσηλευτές, ενώ 
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οι νοσηλευτές χειρουργείου βίωναν σημαντικά περισσότερη βοήθεια (π.χ. άμεση 

βοήθεια) από ότι οι ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Τέλος, δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές στην επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ των τεσσάρων τμημάτων. Άλλοι 

στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται ειδικά με την κλινική πρακτική σε διάφορα 

νοσηλευτικά τμήματα είναι φυσικοί παράγοντες όπως το σήκωμα των ασθενών 

(Scholey, 1983), η διαταραχή του τρόπου ζωής από το κυκλικό ωράριο και τις 

βραδινές βάρδιες (Felton & Ward, 1977. Folkard & Haines, 1977), η υπερθέρμανση 

στις μονάδες εντατικής νοσηλείας (Lawrence & Farr, 1982), η μακροχρόνια φροντίδα 

ηλικιωμένων.  

Οι Gentry και συν. (1972) διερεύνησαν το στρες σε νοσηλευτές που 

εργάζονται σε καρδιολογική μονάδα και βρήκαν ότι είναι πιο εχθρικοί, μελαγχολικοί 

και αγχωμένοι από ότι νοσηλευτές που εργάζονται σε παθολογικά ή χειρουργικά 

τμήματα. Επίσης οι νοσηλευτές που εργάζονται σε καρδιολογική μονάδα ανέφεραν 

περισσότερες συνθήκες που δεν τους αρέσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.  Αυτά 

που φάνηκαν να κάνουν το ένα τμήμα πιο στρεσσογόνο από τα άλλα στους 

νοσηλευτές ήταν: η έλλειψη επαρκούς βοήθειας για να φροντίσουν τους ασθενείς 

κατάλληλα, η έλλειψη της απαραίτητης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η έλλειψη 

προμελετημένης προσπάθειας για την ανάπτυξη του υψηλού ηθικού των νοσηλευτών 

και η έμπνευση «ομαδικού πνεύματος» στο προσωπικό.  

Συμπερασματικά, οι έρευνες αναφέρουν ότι μια σειρά από εργασιακούς 

παράγοντες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος διαφοροποιούν την 

ένταση  και το επίπεδο του στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές. Ο παράγοντας τμήμα 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να ελέγχεται σε κάθε έρευνα που πρόκειται να 

ελέγξει το επαγγελματικού στρες των νοσηλευτών, καθώς φαίνεται να είναι 

καθοριστικός. 
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2.1.3  Οι επιδράσεις του στρες στους νοσηλευτές 

Μεγάλο μέρος της έρευνας στην νοσηλευτική αφορά στην στρεσογόνα φύση 

της δουλειάς του νοσηλευτή. Για παράδειγμα, την περίοδο 1979-1983  ο ρυθμός 

αυτοκτονιών για τις γυναίκες νοσηλεύτριες ήταν σημαντικά υψηλότερος από ότι ο 

μέσος όρος σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το προσδόκιμο όριο ζωής των 

νοσηλευτών στην ηλικία των 45 ετών είναι  μόνο ένα χρόνο περισσότερο από έναν 

ανθρακωρύχο που δουλεύει κάτω από τη γη (Morton-Cooper, 1984). Οι επιδράσεις 

του στρες στη νοσηλευτική πρακτική οδηγούν τους νοσηλευτές σε παρατεταμένη 

απουσία από την εργασία τους (Wylie, 1979), σωματικές ασθένειες (Marchago, 

1997), ασθένειες των στεφανιαίων αγγείων και αλκοολισμό (Calvalheiro et al., 2008).  

Παρά το γεγονός ότι οι βάρδιες και γενικά το κυκλικό ωράριο επηρεάζουν την 

επίδοση των νοσηλευτών, δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρική έρευνα για αυτό. Υπάρχουν 

τέσσερις εμπειρικές μελέτες που ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχουν οι βάρδιες 

στους νοσηλευτές. Οι Tasto και συν. (1978) αναφέρουν ότι το κυκλικό ωράριο και οι 

βάρδιες σχετίζονταν με σημαντικά ψυχικά και φυσικά προβλήματα σε 1200 

νοσηλευτές στις Η.Π.Α. (π.χ. πόνοι σε διάφορα σημεία του σώματος, νεύρωση,  

κούραση και  γενική διάσπαση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής). Ωστόσο οι 

νοσηλευτές που είχαν χαμηλότερα επίπεδα νευρωτισμού, ήταν ικανοποιημένοι από 

την δουλειά τους και το ωράριό τους ήταν προσαρμοσμένο ικανοποιητικά στο 

πρόγραμμα της ζωής τους και είχαν λιγότερα συμπτώματα. Μια δεύτερη έρευνα των 

Colligan και συν. (1977) εξέτασε τις επιδράσεις του κυκλικού ωραρίου σε νοσηλευτές 

που είχαν παροδικά κυκλικό ωράριο και σε άλλους που ήταν μόνιμα στο κυκλικό. 

Βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές που έκαναν εκ περιτροπής βάρδιες ανέφεραν 

περισσότερες ασθένειες και είχαν περισσότερα προβλήματα υγείας από ότι οι 

εργαζόμενοι που ήταν μόνιμοι σε βάρδιες είτε αυτές ήταν  πρωινές, απογευματινές ή 
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βραδινές. Μια τρίτη εμπειρική έρευνα του Jamal (1984) εξέτασε την σχέση μεταξύ 

του κυκλικού ωραρίου με διάφορους εργασιακούς παράγοντες όπως η επίδοση, η 

φυσική και ψυχική υγεία. Βρήκαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των  Colligan και 

συν. (1979), ότι δηλαδή οι εναλλασσόμενες βάρδιες επηρέαζαν επιβλαβώς την 

εργασιακή επίδοση και υγεία των νοσηλευτών περισσότερο από ότι οι μόνιμες 

βάρδιες.  

To στρες που σχετίζεται με την εργασία οδηγεί σε μια κατάσταση έλλειψης 

ικανοποίησης. Οι εντάσεις μπορούν να γίνουν στρες εξαιτίας της κυκλικής φύσης του 

στρες (Semmer et al., 2005). Για παράδειγμα, μια νοσηλεύτρια επιλέγει να αγνοήσει 

το κάλεσμα ενός δύσκολου ασθενή, αλλά η έλλειψη προσοχής στον ασθενή (π.χ. η 

ένταση) γίνεται η κατάσταση που δημιουργεί περισσότερη ένταση (όπως όταν ξεχνά 

να χορηγήσει ένα φάρμακο σε ένα ασθενή). Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται 

πρωταρχικής σημασίας η λήψη μέτρων από την πλευρά της διοίκησης που θα 

προλαμβάνουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις αγχογόνες καταστάσεις, με τον καλύτερο 

σχεδιασμό της εργασίας αλλά και την δομή της οργάνωσης της εργασίας τους 

(Πανταζοπούλου-Φωτεινέα, 2003). 

 2.1.4. Η επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών 

παραγόντων στο επαγγελματικό στρες  

Μερικές μελέτες δίνουν έμφαση στη σχέση μεταξύ ορισμένων δημογραφικών 

μεταβλητών και έντασης  διαφόρων στρεσογόνων παράγοντων (Harter, 1990). 

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι οι άνθρωποι που ζούνε μόνοι τους χωρίς 

οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης από άτομα που ήταν παντρεμένα ή είχαν μια σταθερή 

σχέση (Duran et al., 2006. Goodfellow et al., 1997. Maslach & Jackson, 1986. 

Simpson & Keegan, 2002).  Ως προς το φύλο, στην έρευνα της Adeb-Saeedi (2002) 
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βρέθηκε ότι οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα στρες από ότι οι άνδρες 

νοσηλευτές. Ένας άλλος παράγοντας που μελετήθηκε ήταν η ηλικία και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και βρέθηκε ότι είχαν θετική σχέση με το στρες (Landa et al., 2007). Οι 

νεαρότεροι σε ηλικία νοσηλευτές και αυτοί που είχαν λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας 

βίωναν λιγότερο στρες. Φαίνεται ότι οι νεότεροι νοσηλευτές, με λιγότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας, έχουν περισσότερα κίνητρα και είναι πιο ικανοποιημένοι από την 

δουλειά τους (Sanchez-Lopez & Quiroga, 1995. Varela-Centelles et al., 2004) από 

τους νοσηλευτές με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι νοσηλευτές με 

περισσότερη προϋπηρεσία έχουν ένα ευρύ φάσμα εργασιακής εμπειρίας αλλά 

εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες και η κινητοποίηση και η επαγγελματική τους 

ικανοποίηση είναι μειωμένες, μια κατάσταση η οποία ευνοεί την εμφάνιση του 

συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης νοσηλευτές που ζούσαν με 

κάποιο σύντροφο ή ήταν παντρεμένοι είχαν καλύτερη υγεία από αυτούς που ήταν 

ελεύθεροι (Argyle, 1990. Guerrero & Rubio, 2006).  

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για το 

επαγγελματικό στρες των νοσηλευτών. Από την άλλη,  οι απαιτήσεις στα ξεχωριστά 

νοσηλευτικά τμήματα διαφοροποιούν το στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές, καθώς 

υπάρχουν τμήματα με μεγαλύτερη ένταση, όπως οι μονάδες εντατικής νοσηλείας και 

τα επείγοντα, ενώ άλλα τμήματα θεωρούνται πιο ήρεμα, όπως οι παθολογικές 

κλινικές. Επίσης, φαίνεται ότι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες επηρεάζουν 

την ένταση του στρες των νοσηλευτών. Είναι σημαντικό σε μελλοντικές έρευνες να 

ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να ελεγχθούν όσο γίνεται 

περισσότεροι παράγοντες του στρες. 

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας έγινε με βάση τα παραπάνω ευρήματα 

και έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες που 
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σχετίζονται με το στρες στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Έτσι, ελέγχθηκαν μια σειρά από 

δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών, όπως τα τμήματα που 

εργάζονται, το φύλο, η ηλικία, η θέση εργασίας, η εκπαίδευση, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και το νοσοκομείο, αν βρίσκεται δηλαδή στην επαρχία ή στην 

πρωτεύουσα.   

2.1.5  Η μέτρηση του επαγγελματικού στρες 

 Έχουν δημιουργηθεί και εφαρμοστεί  διάφορες κλίμακες μέτρησης του στρες 

των νοσηλευτών σε διάφορες έρευνες και χώρες. Οι πιο αντιπροσωπευτικές και 

ευρέως χρησιμοποιημένες είναι οι παρακάτω: 

 Η κλίμακα προέλευσης του επαγγελματικού στρες (Source of Occupational 

Stress Scale-SOSS) των Wynne, Clarkin & McNieve (1993) δημιουργήθηκε για την 

μέτρηση του επαγγελματικού στρες των νοσηλευτών. Αποτελείται από 28 θέματα τα 

οποία μετράνε παράγοντες που σχετίζονται με πηγές προέλευσης γενικού 

επαγγελματικού στρες σε  νοσηλευτές, όπως στην έρευνα βρέθηκε ότι οι κύριες πηγές 

στρες των νοσηλευτών ήταν ο φόρτος εργασίας, η ανεπαρκής επικοινωνία για παροχή 

συμβουλευτικής και ενημέρωσης στους ασθενείς, η ανεπαρκής ανατροφοδότηση 

όσον αφορά την επίδοσή τους και η έλλειψη δυνατότητας αλλαγής σε άλλο τμήμα 

(Wynne, Clarkin & McNieve, 1993).   

  Η έκθεση στρες για το ιατρικό προσωπικό (Μedical Personnel Stress Survey-

MPSS-R) των Hammer, Matthews, Lyons και Johnson (1986) σχεδιάστηκε για να 

αξιολογεί το στρες και σε επίπεδο οργανισμών αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Το  

MPSS-R περιλαμβάνει 40 θέματα, τα οποία εξετάζουν τέσσερις παράγοντες 

επαγγελματικού στρες: το στρες που προκύπτει από την εργασία σε έναν οργανισμό, 

την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης, τις αρνητικές συμπεριφορές ασθενών και 

τη σωματική ένταση. Έχει βρεθεί ότι το MPSS-R είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο 
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μέτρησης του στρες σε εργαζόμενους που εργάζονται σε γενικά νοσοκομεία 

(Hammer, et al., 1986. Hammer, Jones, Lyons, Sixsmith, Afficiando, 1985). 

 Ο δείκτης στρες των νοσηλευτών (Nurse Stress Index) (Harris, 1989) 

αποτελείται από 30 θέματα τα οποία μετράνε το στρες των νοσηλευτών σε έξι 

υποκλίμακες: την πίεση της εργασιακής υπερφόρτισης που προκύπτει από τον 

ανεπαρκή χρόνο για εκτέλεση καθηκόντων, την πίεση που προκύπτει από την 

έλλειψη μέσων και την ύπαρξη συγκρούσεων προτεραιοτήτων, την εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα του προς εκτέλεση έργου, την επικοινωνία με ασθενείς και συγγενείς, τις 

συγκρούσεις στο σπίτι και στην δουλειά και την εμπλοκή του οργανισμού στην 

υποστήριξη του προσωπικού (Tyson, Pongruengphant & Aggarwal, 2002). 

 Η κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout 

Inventory) (Maslach, Jackson, 1986) μετρά το βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εργαζομένων γενικά. Περιλαμβάνει 22 θέματα τα οποία αξιολογούν τις τρεις 

κλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με την θεωρία της Maslach 

(1981): την συναισθηματική εξουθένωση, την αποπροσωποποίηση και την προσωπική 

επίτευξη. Υψηλά ποσοστά συναισθηματικής εξουθένωσης σε συνδυασμό με υψηλά 

ποσοστά αποπροσωποποίησης και χαμηλά ποσοστά προσωπικής επίτευξης 

αντιστοιχούν σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.  

  Το Nursing Stress Scale (NSS) των Gray-Toft και Anderson (1981)  είναι το 

ερωτηματολόγιο που τελικά επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα και 

για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει μια εκτενέστερη αναφορά σχετικά με την 

διαμόρφωση, την δομή και την χρήση του.  

Oι Gray-Toft και Anderson (1981) διαμόρφωσαν μια κλίμακα μέτρησης του 

νοσηλευτικού στρες για να μετρήσουν την συχνότητα και τις κυριότερες πηγές στρες 

που βιώνουν οι νοσηλευτές που εργάζονται σε κλινικό πλαίσιο, δηλαδή σε 
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νοσοκομεία. Το Nursing Stress Scale (NSS) βασίστηκε σε 34 πιθανές στρεσογόνες 

καταστάσεις που επιλέχθηκαν με βάση την βιβλιογραφία και από συνεντεύξεις 

νοσηλευτών και γιατρών. Το NSS χορηγήθηκε σε 122 νοσηλευτές που εργάζονταν σε 

διάφορα τμήματα  πέντε νοσοκομείων. Από την παραγοντική ανάλυση βρέθηκαν 

επτά υποκλίμακες στρες οι οποίες ήταν συναφείς και ταίριαζαν με τις γενικές πηγές 

στρες που αναγνωρίστηκαν από την βιβλιογραφία και από τις συνεντεύξεις (Gray-

Toft & Anderson, 1981). Οι υποκλίμακες αυτές ήταν: ο θάνατος και η διαδικασία 

θανάτου (α=0.78), οι συγκρούσεις με γιατρούς (α=0.68), η ανεπαρκής προετοιμασία 

όσον αφορά την διαχείριση των συναισθηματικών αναγκών των ασθενών και των 

οικογενειών τους (α=0.76), η έλλειψη υποστήριξης από άλλο προσωπικό (α=0.65), οι 

συγκρούσεις με άλλους νοσηλευτές και προϊσταμένους (α=0.70), η υπερβολική 

εργασιακή υπερφόρτιση (α=0.77), η αμφιβολία όσον αφορά την θεραπεία των ασθενών 

(α=0.80). Η εσωτερική εγκυρότητα των επτά υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου 

καθώς και η αξιοπιστία του βρέθηκαν ικανοποιητικές (Gray-Toft & Anderson, 1981).  

Από τότε το ΝSS έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες για την μέτρηση του 

επαγγελματικού στρες των νοσηλευτών (Augusto-Landa, et al., 2009. Chang, et al., 

2006. French, et al., 2000).  

 Στην παρούσα έρευνα το ΝSS  επιλέχθηκε για την μέτρηση της συχνότητας 

και των πηγών του επαγγελματικού στρες, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πιο περιεκτικό, 

όσον αφορά τις πηγές στρες που αναφέρονται  στην βιβλιογραφία, καθώς επίσης και 

γιατί οι πηγές αυτές απευθύνονται περισσότερο στο δείγμα και την ταυτότητα των 

νοσηλευτών που επρόκειτο να ελεγχθούν. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά με 

καλά αποτελέσματα πάντα, όσον αφορά την εγκυρότητα και αξιοπιστία του. To NSS 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί  στην αρχική του μορφή και όχι στην διευρυμένη του 

εκδοχή όπως προτάθηκε  από τους French και συν. (2000), καθώς δεν βρέθηκαν 
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πολλές έρευνες που να το έχουν χρησιμοποιήσει σε αυτή την εκδοχή και  θεωρήθηκε 

πιο ασφαλές να χρησιμοποιηθεί όπως αρχικά είχε διαμορφωθεί.  

2.1.6.  Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο στρες των 

νοσηλευτών 

Οι νοσηλευτές εξασκούν ένα επάγγελμα το οποίο απαιτεί μεγάλη 

συναισθηματική εμπλοκή προκειμένου να παρέχουν ποιοτική φροντίδα υγείας. 

Παράλληλα, πρέπει να διαχειριστούν μια ποικιλία στρεσσογόνων παραγόντων, οι 

οποίοι πολλές φορές τους οδηγούν σε λιγότερο αποτελεσματική συναισθηματική 

ανταπόκριση προς τους ασθενείς τους.  

Οι Por, Barriball, Fitzpatrick και Roberts, (2010) διερεύνησαν την ΣΝ 

φοιτητών της νοσηλευτικής και την σχέση της με το αντιληπτό στρες, τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης του στρες, την αντιληπτή ευημερία, την αντιληπτή νοσηλευτική 

ικανότητα και την ακαδημαϊκή επίτευξη. Βρέθηκε ότι η ΣΝ σχετίζεται θετικά με την 

ευημερία, την αντιμετώπιση του στρες που εστιάζει στο πρόβλημα, την αντιληπτή 

νοσηλευτική ικανότητα, ενώ σχετίζεται αρνητικά με το στρες. Τα ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι ο αυξημένος συναισθηματικός έλεγχος και η συναισθηματική 

ικανότητα βοηθούν τους φοιτητές να υιοθετήσουν ενεργητικές και αποτελεσματικές 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες, οι οποίες αυξάνουν την ευημερία τους.  

Oι Augusto-Landa και συν. (2007) διερεύνησαν το επαγγελματικό στρες 

νοσηλευτών σε σχέση με την ψυχική υγεία και την ΣΝ. Βρήκαν ότι οι νοσηλευτές με 

υψηλή συναισθηματική καθαρότητα και διόρθωση είχαν λιγότερο στρες, ενώ αυτοί 

που είχαν υψηλά επίπεδα προσοχής στα συναισθήματα βίωναν περισσότερο στρες. 

Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά των Limonero και συν. (2004) και 

Extremera και συν. (2003). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δημιουργείται μια 

συναισθηματική κατάσταση όταν δίνεται υπερβολική προσοχή στα συναισθήματα 
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που οδηγεί στην προσήλωση σε αρνητικά συναισθήματα (Fernandez-Beccoral et al., 

2006). Αντίθετα, μέτρια επίπεδα προσοχής στα συναισθήματα που ακολουθούνται 

από υψηλή καθαρότητα και συναισθηματική διόρθωση σχετίζονται με καλύτερη 

επεξεργασία της συναισθηματικής πληροφόρησης και καλύτερη προσαρμογή 

(Extremera & Fernandez-Beccoral, 2005. Thayer et al., 2003). Γενικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Augusto-Landa και συν. (2007) έδειξαν μια καθαρή 

επίδραση των διαστάσεων της ΣΝ στο στρες και την υγεία, με την έννοια ότι η ΣΝ 

ενεργεί ως προστατευτικός παράγοντας έναντι του στρες και ως διευκολυντικός 

παράγοντας για την υγεία (ειδικά η καθαρότητα και η διόρθωση του συναισθήματος).  

        Σε μια άλλη έρευνα (Augusto-Landa et al., 2009) αναφέρεται ότι οι παράγοντες 

που καθορίζουν την αντιληπτή ΣΝ (προσοχή στα συναισθήματα, συναισθηματική 

καθαρότητα και συναισθηματική διόρθωση) ασκούν διαφορετική επίδραση στον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του στρες από τους εργαζόμενους. Για 

παράδειγμα, αυτοί που έχουν υψηλά επίπεδα στην «προσοχή στα συναισθήματα» 

είναι πιο αγχώδεις ή θλιμμένοι. Αυτοί που έχουν υψηλά επίπεδα «συναισθηματικής 

καθαρότητας» και «διόρθωσης συναισθήματος» βιώνουν λιγότερο στρες. Επίσης 

υψηλά ποσοστά «συναισθηματικής διόρθωσης» σχετίζονται θετικά με υψηλά επίπεδα 

ψυχικής υγείας (Augusto-Landa, López-Zafra, Aguilar-Luzón, & Fe Salguero de 

Ugarte's, 2009).  

Οι Humpel, Caputi και Martin (2001) εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ 

συναισθηματικής ικανότητας, στρες και συναισθημάτων που βιώναν 43 νοσηλευτές 

ψυχικής υγείας σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο της Αυστραλίας. Διαπιστώθηκε ότι 

οι άνδρες και οι γυναίκες βιώναν στρες με διαφορετικά γεγονότα. Το γεγονός ότι 

κάποιος είναι άνδρας ή γυναίκα δεν παρέχει απαραίτητα περισσότερη ικανότητα στην 

διαχείριση μερικών στρεσσογόνων γεγονότων από ότι κάποιων άλλων.  
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Οι Spielberger, Vagg και Wasala, (2003) έλεγξαν την σχέση μεταξύ της ΣΝ, 

αντοχής και αντιληπτού εργασιακού στρες σε κλινικούς νοσηλευτές. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική θετική σχέση μεταξύ ΣΝ 

και αντοχής. Μια σημαντική παρατήρηση ήταν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην ΣΝ των 

νοσηλευτών σε σχέση με την εκπαίδευσή τους, τα τμήματα που εργάζονταν και τα 

χρόνια προϋπηρεσίας. Oι Ciarrochi και Scott (2006) αναφέρουν ότι αυτοί που έχουν 

υψηλή ΣΝ είναι ικανοί να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και το 

εργασιακό στρες.  

Oι έρευνες που έλεγξαν το ρόλο της αντιληπτής ΣΝ, την χρήση των 

στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες, την ποσότητα και ποιότητα κοινωνικής 

υποστήριξης και την ψυχική υγεία σπουδαστών της νοσηλευτικής έδειξαν ότι η ΣΝ 

περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες του στρες (Montes-Berges & Augusto, 2007). 

Φαίνεται ότι ένας τρόπος με τον οποίο βοηθά η ΣΝ την επίδοση είναι με τον 

περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων του στρες (Fariselli, Massimiliano, & 

Freedman, 2006). 

 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΣΝ και η κατανόηση του πώς να χειρίζεται 

κάποιος τις συγκρούσεις είναι απαραίτητες για τον κάθε εργαζόμενο, ακόμη 

περισσότερο για τους νοσηλευτές, γιατί βρίσκονται σε έναν εργασιακό χώρο που 

αντιμετωπίζει συνέχεια διάφορους παράγοντες στρες. Σύμφωνα με τους Bulmer  και 

Smith (2009) υπάρχουν αρκετά εμπειρικά δεδομένα που αφορούν την επίδραση της 

ΣΝ σε διάφορα επαγγέλματα. Η θεωρία και έρευνα γύρω από την ΣΝ στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Είναι λοιπόν σημαντική  η 

ευρύτερη κατανόηση για το πώς η ΣΝ επηρεάζει το στρες των νοσηλευτών, 

προκειμένου να κτιστεί επιστημονική γνώση σε αυτό το πεδίο της έρευνας.  
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 Τα παραπάνω ευρήματα αποτέλεσαν πρόκληση για περαιτέρω διερεύνηση του 

ρόλου της ΣΝ στο στρες των νοσηλευτών και για την παρούσα έρευνα. Η έρευνα 

μέχρι τώρα δείχνει ότι η αναδόμηση του εργασιακού περιβάλλοντος των νοσηλευτών 

στα νοσοκομεία και η ενίσχυση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης είναι σημαντικά 

στοιχεία για την μείωση του επαγγελματικού στρες και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, την βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της διάθεσης να 

παραμείνουν οι νοσηλευτές στο επάγγελμά τους, αλλά και την βελτίωση της παροχής 

ποιοτικής φροντίδας υγείας. Με βάση αυτά και εάν επαληθευτούν οι υποθέσεις της 

έρευνας, ότι δηλαδή υπάρχει θετική επίδραση της ΣΝ στο στρες των νοσηλευτών, 

απώτερος στόχος, είναι να προκύψει μια  πρόταση για την ένταξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που αφορούν την εκμάθηση ικανοτήτων ΣΝ σε σπουδαστές 

νοσηλευτικής αλλά και επαγγελματίες νοσηλευτές.  

 

    

 



2.2  Η Ψυχική Υγεία 

 

Η κατάσταση της υγείας επηρεάζει πολλούς τομείς της προσωπικής εμπειρίας 

και λειτουργικότητας του ατόμου και αμοιβαία επηρεάζεται από αυτούς Martin & 

Leventhal, 2004. Stewart, Ross, & Hartley, 2004). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η υγεία καθορίζεται ως η βιολογική και ψυχοκοινωνική 

ευημερία του ατόμου και ο ορισμός που δίνεται είναι: ψυχική υγεία είναι η κατάσταση 

ευημερίας στην οποία το άτομο αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει, μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα συνήθη στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής, μπορεί να εργάζεται 

αποδοτικά και παραγωγικά και είναι ικανός να συνεισφέρει στην κοινότητα (WHO, 

2001d, σελ.1). 

Η ψυχική υγεία αναφέρεται στο πως τα άτομα αξιολογούν τη ζωή τους και 

περιλαμβάνει διαστάσεις όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, η έλλειψη κατάθλιψης, 

άγχους και η θετική διάθεση και συναισθήματα ή απελπισία και απαισιοδοξία (Diener 

& Diener, 1995). 

Η ψυχική υγεία για κάθε άτομο επηρεάζεται από ατομικούς παράγοντες, την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές δομές και τις οικονομικές και κοινωνικές 

αξίες. Επηρεάζεται επίσης από εμπειρίες της καθημερινής ζωής, της οικογένειας και  

της εργασίας (Lahtinen et al., 1999. Lehtinen, Riikonen & Lehtinen, 1997). Στην 

συνέχεια η ψυχική υγεία του κάθε ατόμου, επιδρά στον κάθε τομέα από αυτούς 

ξεχωριστά και έτσι στην υγεία της κοινότητας ή του πληθυσμού. 

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τα ψυχολογικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν ομοιογενείς ομάδες εργαζομένων. Αν και ένα 

σημαντικό κομμάτι βιβλιογραφίας προέρχεται από τον βιομηχανικό τομέα, πολύ 

αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει για τις ψυχολογικές δυσκολίες στον τομέα της 
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φροντίδας υγείας (Pines & Maslach, 1978. Calhoun, 1980. McCue, 1982. Estryn-

Behar et al., 1990) και συγκεκριμένα στο νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε 

νοσοκομεία (Caldwell & Weiner, 1981. Numerof &  

Adams, 1984. Linder-Pelz, Pierce & Minslow, 1987. Baglioni, Cooper & Hingley, 

1990. De Maso, Masek, Wentzel & Lang, 1990). Υποστηρίζεται ότι οι νοσηλευτές 

εκδηλώνουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ψυχολογικών προβλημάτων σε σύγκριση με 

άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Wolfgang, 1988).  

2.2.1.  Η ψυχική υγεία των νοσηλευτών 

Υπάρχουν αρκετές έρευνες  οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει  σχέση μεταξύ της 

ψυχικής υγείας των νοσηλευτών και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται  

(Baumann et al., 2001, 2004. Fletcher, 2000. Wright, 2000. Mann, 2005). Δυνητικά 

«επιζήμια» εργασιακά περιβάλλοντα είναι συχνά απαιτητικά σε φυσικό και ψυχικό 

επίπεδο για τους εργαζόμενους εξαιτίας των πολλών ωρών εργασίας, του αυξημένου 

εργασιακού φόρτου, της ανεπάρκειας του προσωπικού, των μη επαρκών πόρων, των 

χαμηλών αποδοχών, της  έλλειψης σεβασμού, του αποκλεισμού από τη λήψη 

αποφάσεων και τις πολλές συγκρούσεις (Baumann et al., 2001). Παράλληλα με 

αυτούς τους παράγοντες, συνυπάρχει συχνά έντονη συναισθηματική επιβάρυνση που 

προκύπτει από την  εργασία με άτομα που βιώνουν τον πόνο, το άγχος, την ασθένεια 

και την απώλεια (Majomi et al., 2003). Η αντιμετώπιση αυτής της επιβάρυνσης 

μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ νοσηλευτών – ασθενών και 

την επαγγελματική ικανοποίηση και να καταλήξει σε ασθενή υγεία από την πλευρά 

του νοσηλευτή (Wright, 2000. Mann, 2005). Είναι επόμενο, λοιπόν, ότι όπου οι 

νοσηλευτές αντιμετωπίζουν αυτή την επιβάρυνση, μειώνεται και η ικανότητά τους να 

προάγουν την υγεία και στους άλλους. Ουσιαστικά, οι εμπειρίες που βιώνουν οι 
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νοσηλευτές στο περιβάλλον όπου εξασκούν την εργασία τους (νοσοκομείο)  

επηρεάζουν την υποκειμενική αίσθηση της καλής υγείας τους.  

Η έρευνα για τη σχέση μεταξύ στρες και ψυχικής υγείας έχει εστιάσει 

ιδιαίτερα στο ρόλο του στρες στην ανάπτυξη καταθλιπτικών και άλλων ψυχικών 

συμπτωμάτων (π.χ. αυτοσυναίσθημα, άγχος) όπως και στην εκδήλωση σχιζοφρενικών 

επεισοδίων. Η κοινή εμπειρία επισημαίνει τη σημασία που έχουν τα αγχογόνα 

γεγονότα για την ψυχική υγεία των ατόμων. Εντούτοις, είναι δύσκολο να αποδοθεί 

αιτιώδης επίδραση του στρες στην ψυχική διάθεση και το συναίσθημα. Είναι γνωστό 

ότι μια συναισθηματική διαταραχή, όπως η κατάθλιψη, προκαλεί σοβαρές αλλαγές 

τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στην συμπεριφορά.   

 Σε μια έρευνα των Chang και συν. (2007), όπου συμμετείχαν 328 

νοσοκομειακοί νοσηλευτές από την Νότια Ουαλία και 190 από την Νέα Ζηλανδία, 

διαπιστώθηκε ότι, όταν οι νοσηλευτές βίωναν συχνά επαγγελματικό στρες, αυτό 

προέβλεπε χαμηλότερη φυσική και ψυχική υγεία. Επίσης τα αποτελέσματα της ίδιας 

έρευνας έδειξαν ότι η διαχείριση του στρες που εστιάζει στην λύση του προβλήματος 

είχε θετική συσχέτιση με την καλύτερη ψυχική υγεία, ενώ η διαχείριση του στρες που 

εστιάζει στο συναίσθημα είχε αρνητική συσχέτιση με την ψυχική υγεία. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ψυχική υγεία των νοσηλευτών που χρησιμοποιούν 

την λύση προβλήματος για να διαχειριστούν το  στρες που πηγάζει από εξωτερικούς 

παράγοντες είναι υψηλότερη  από ότι αυτών που εστιάζουν στο συναίσθημα για να 

προσπαθήσουν να ελέγξουν ή να διαχειριστούν την εσωτερική τους αντίδραση στο 

στρες. Οι Lambert και συν. (2004b) βρήκαν ότι η εργασιακή υπερφόρτιση προβλέπει 

χαμηλότερη φυσική υγεία και η έλλειψη υποστήριξης προβλέπει χαμηλότερη ψυχική 

υγεία.  
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Στην Ελλάδα οι Garyfallos, Adamopoulou, Moutzoukis, Panakleridou, 

Kapsala και Linara (1992) διερεύνησαν την κατάσταση της ψυχικής υγείας  των 

Ελλήνων νοσηλευτών που εργάζονταν σε γενικά νοσοκομεία. Συμμετείχαν 126 

νοσηλευτές από διάφορα πλαίσια και νοσοκομειακά τμήματα και συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγια για τη μέτρηση του στρες και της ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι νοσηλευτές που δούλευαν σε γενικά νοσοκομεία φαίνονταν να έχουν 

περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα από ότι οι ψυχιατρικοί νοσηλευτές. Επίσης 

βρέθηκε ότι τα περισσότερα ψυχολογικά συμπτώματα τα είχαν οι νεότεροι και 

λιγότερο πεπειραμένοι νοσηλευτές, ενώ τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια 

εκπαίδευσης, ο χρόνος που περνούσαν με τους ασθενείς και το περιβάλλον των 

μονάδων εντατικής νοσηλείας δεν φάνηκε να επηρεάζουν τις εκδηλώσεις των 

ψυχολογικών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η εκπαίδευση από 

μόνη της δεν παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους νοσηλευτές για να ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες της καθημερινότητας. Επίσης, φάνηκε ότι χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση 

στους νοσηλευτές ώστε να τους κάνει πιο ικανούς, αυτάρκεις και αποτελεσματικούς 

στο ρόλο τους, εξαιτίας της εξέλιξης της γνώσης και εξειδίκευσης που χρειάζεται και 

όχι μόνο της εμπειρικής δουλειάς, γιατί το νοσηλευτικό επάγγελμα γίνεται όλο και 

πιο απαιτητικό. Ένα βασικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι η ανάγκη 

διαχείρισης και ελέγχου του στρες και των παραγόντων που το προκαλούν. Έγιναν 

προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών ώστε να είναι 

πιο αποδοτικοί στην εργασία τους και να παρουσιάζουν λιγότερα ψυχικά 

προβλήματα. Οι προτάσεις αφορούσαν  την δημιουργία ομάδων συζήτησης με 

περιορισμένους, ξεκάθαρους και καθορισμένους σκοπούς, που να συντονίζονται από 

παλαιότερους και πιο έμπειρους νοσηλευτές, συναντήσεις με παρουσιάσεις 

περιστατικών, γνωστική και συμπεριφορική εκπαίδευση προς τους νοσηλευτές. 
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Επίσης, θα μπορούσε να βοηθήσει τους νεότερους και πιο ευαίσθητούς νοσηλευτές η 

συγκρότηση ομάδων που να είναι προσανατολισμένες σε πιο ψυχολογικά, κοινωνικά 

θέματα, στις οποίες θα συζητούνται ζητήματα κοινωνικά, επαγγελματικά και 

προσωπικά.   

2.2.2.  Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία 

 Η ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων, χρήσης των συναισθημάτων 

προς βελτίωση της αντίληψης, καθώς και η κατανόηση και διαχείριση των 

συναισθημάτων μπορούν να συνεισφέρουν στην ψυχική και σωματική υγεία με 

διάφορους τρόπους. Οι Matthews, Zeidner και Roberts (2002) έδειξαν ότι το επίπεδο 

της ΣΝ μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε ψυχικές διαταραχές στις οποίες το 

συναίσθημα παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι διαταραχές διάθεσης και οι αγχώδεις 

διαταραχές είναι παραδείγματα διαταραχών που έχουν ως βασικά συμπτώματα  την 

κακή προσαρμογή της συναισθηματικής κατάστασης. Η καλύτερη αντίληψη, 

κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων μπορεί να προλάβουν την ανάπτυξη 

μη προσαρμοστικών συναισθηματικών καταστάσεων που σχετίζονται με τις 

διαταραχές διάθεσης και τις αγχώδεις διαταραχές. Η έρευνα δείχνει ότι αυτοί που 

έχουν υψηλότερα επίπεδα ΣΝ τείνουν να έχουν πιο θετική διάθεση και να μπορούν να 

διορθώνουν πιο εύκολα μια κακή διάθεση μετά από μια αρνητική εμπειρία (Schutte, 

Malouff, Simunek, Hollander, & McKenley, 2002). 

 Υπάρχουν αρκετές έρευνες που ασχολήθηκαν με το ρόλο ΣΝ που σχετίζεται 

με το ευζήν, την υγεία και την διαχείριση του στρες σε διάφορα εργασιακά 

περιβάλλοντα. Οι Ciarrochi, Deane & Anderson (2002) βρήκαν ότι η ΣΝ παίζει ρόλο 

στην σχέση μεταξύ στρες και ψυχικής υγείας, δηλαδή τα άτομα με υψηλή ΣΝ έχουν 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων, σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή ΣΝ. Η έλλειψη επίγνωσης των 
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συναισθημάτων και η ανικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων είναι κύρια 

συμπτώματα σε μερικές διαταραχές της προσωπικότητας και διαταραχές ελέγχου των 

παρορμήσεων (Matthews et al., 2002). Οι Schutte και συν. (1998) βρήκαν ότι 

χαμηλότερο επίπεδο ΣΝ σχετίζεται με υψηλότερο επίπεδο αλεξιθυμίας και λιγότερο 

έλεγχο των παρορμήσεων. Τα συναισθήματα παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην 

υγεία και ευημερία του ατόμου και η ικανότητα  κάποιου να τα αντιλαμβάνεται και 

να τα κατανοεί μπορεί να επιτρέπει την ανάπτυξη της συναισθηματικής ρύθμισης. 

Αυτή, με τη σειρά της, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μετριαστούν οι αρνητικές 

επιδράσεις του στρες και να οδηγήσει σε καλύτερη υγεία (Extremera  et al., 2003). 

 Οι Matthews και συν. (2002) έδειξαν ότι οι σωματικές διαταραχές, ειδικά 

αυτές που περιλαμβάνουν ψυχοσωματικά προβλήματα, συχνά μοιάζουν με τις 

διαταραχές της διάθεσης και τις αγχώδεις διαταραχές. Η υψηλή ΣΝ συχνά συνδέεται 

με καλύτερη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα (Brown & Schutte, 2006. Salovey & 

Grewal, 2005. Schutte et al., 1998. Schutte et al., 2001), με ενδοπροσωπικούς 

παράγοντες, όπως μεγαλύτερη αισιοδοξία, και με διαπροσωπικούς παράγοντες, όπως 

καλύτερες κοινωνικές σχέσεις. Μερικοί από αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες, όπως η περισσότερη κοινωνική υποστήριξη και η μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την κοινωνική υποστήριξη,  για τα άτομα  με την υψηλότερη ΣΝ 

μπορεί να λειτουργούν ως αναχαιτιστικοί παράγοντες προς την φυσική ασθένεια 

(Brown & Schutte, 2006). Επιπλέον, τα άτομα με υψηλότερη ΣΝ μπορεί να είναι 

περισσότερο ικανά να ακολουθούν κανόνες  υγιεινής συμπεριφοράς και να 

συμμορφώνονται πιο εύκολα με τις ιατρικές υποδείξεις. 

  

 Έχουν γίνει πολλές μελέτες τα τελευταία δέκα χρόνια και αφορούν την 

επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην μείωση του στρες και την βελτίωση 
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της ψυχικής υγείας των νοσηλευτών. Ο Ciarrochi και συν. (2002) αναφέρουν ότι η 

ΣΝ παίζει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο στην σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και στρες. 

 Σχετικά με τους παράγοντες της αντιληπτής ΣΝ, βρέθηκε ότι η προσοχή στα 

συναισθήματα, η υψηλή καθαρότητα και συναισθηματική ρύθμιση είναι προβλεπτικοί 

παράγοντες της καλής ψυχικής υγείας. Παρόμοια, αλλά με φοιτητές της 

νοσηλευτικής, είναι η μελέτη που έγινε από τους Montes-Berges και Augusto-Landa 

(2007), οι οποίοι ανέλυσαν το ρόλο της ΣΝ στην κοινωνική υποστήριξη, τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες και την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η καθαρότητα και η συναισθηματική ρύθμιση ξεχώρισαν ως προβλεπτικοί 

παράγοντες για την κοινωνική υποστήριξη και η συναισθηματική ρύθμιση ήταν ο 

μόνος προβλεπτικός παράγων για την ψυχική υγεία των φοιτητών της νοσηλευτικής. 

Αυτές οι μελέτες είναι σύμφωνες με τα ευρήματα των Τσαούση και Νικολάου (2005), 

οι οποίοι βρήκαν ότι υψηλά επίπεδα ΣΝ ήταν καλοί προβλεπτικοί παράγοντες για την 

φυσική και ψυχική υγεία σε άτομα που δεν ήταν νοσηλευτές.  

 Η συναισθηματική ρύθμιση είναι μια σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει, τις 

διαστάσεις της ψυχικής υγείας. Τα άτομα που έχουν  υψηλά σκορ στην 

συναισθηματική ρύθμιση έχουν καλύτερα επίπεδα ψυχικής υγείας στις διάφορες 

διαστάσεις της, σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν χαμηλότερα σκορ στη 

συναισθηματική ρύθμιση. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν στους φοιτητές της 

νοσηλευτικής από τους Augusto-Landa & Montes-Berges (2008) που δείχνουν ότι η 

συναισθηματική ρύθμιση φαίνεται ως ο βασικός προβλεπτικός παράγοντας στις 

διάφορες διαστάσεις της ψυχικής υγείας  (ζωτικότητα, ψυχική υγεία, κοινωνική 

λειτουργικότητα και γενική υγεία). Δεδομένα από τις παραπάνω έρευνες 

υποδηλώνουν  ότι η ΣΝ είναι μια ικανότητα που οδηγεί το νοσηλευτικό προσωπικό 

στην καλύτερη αντίληψη του υποκειμενικού ευ ζην, της αυτό-αποτελεσματικότητας 
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και αυτοαξιολόγησης στην εργασία και βοηθά να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα 

αφοσίωσης στην εργασία. Μια πρόσφατη μελέτη των Augusto-Landa & Montes-

Berges (2010) ανέλυσε το ρόλο της ΣΝ στην ποιότητα ζωής και τις διαστάσεις του 

ψυχολογικού ευ ζην σε ένα δείγμα 85 νοσηλευτών. Διαπιστώθηκε ότι η 

συναισθηματική ρύθμιση είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση από τη ζωή και 

στην ψυχολογική ευζωία, επιβεβαιώνοντας την σημαντικότητα αυτού του παράγοντα 

στην ποιότητα ζωής των νοσηλευτών.  

2.2.3.  Η μέτρηση της ψυχικής υγείας  

 Το θέμα της μέτρησης της ψυχικής υγείας είναι τεράστιο καθώς υπάρχει 

πληθώρα εργαλείων μέτρησης τα οποία είναι δύσκολο να αναφερθούν έστω και με 

μια μικρή ανάπτυξη όλα. Ενδεικτικά ωστόσο μπορούν να αναφερθούν μερικές 

κλίμακες μέτρησης της ψυχικής υγείας, και είναι οι ακόλουθες: 

Το ερωτηματολόγιο του Beck για την μέτρηση της έντασης της κατάθλιψης (Beck 

Depression Inventory, Beck et al., 1961) αποτελείται από 21 θέματα που το κάθε ένα 

αναφέρεται σε ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης και περιέχει 4-5 προτάσεις. Οι 

προτάσεις έχουν τοποθετηθεί σε μια σειρά, η οποία δείχνει την έκταση του 

συμπτώματος από το «καθόλου» μέχρι το «μέγιστο». Το Beck Depression Inventory 

σταθμίστηκε στα ελληνικά από τον Τζέμο (1984). 

Η SF-36  μέτρηση της υγείας (Health Survey) αναπτύχθηκε από τους Ware και 

Sherbourne (1992). Αποτελείται από 36 θέματα τα οποία μετρούν εννέα διαστάσεις 

της ψυχικής και φυσικής υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν: περιορισμούς φυσικών 

δραστηριοτήτων εξαιτίας προβλημάτων υγείας, περιορισμούς κοινωνικών 

δραστηριοτήτων εξαιτίας φυσικών και συναισθηματικών προβλημάτων, περιορισμό 

καθημερινών δραστηριοτήτων από προβλήματα υγείας, σωματικό πόνο, γενική 

ψυχική υγεία, ψυχολογικό στρες και ευημερία, περιορισμό σε καθημερινές 
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δραστηριότητες εξαιτίας συναισθηματικών προβλημάτων, ζωτικότητα (ενέργεια και 

κόπωση) και αντίληψη γενικής υγείας. 

 Μια άλλη μέτρηση της ψυχικής υγείας αποτελεί το  California Psychological 

Inventory (CPI) (Gough, 1956). Μια κλίμακα του  CPI (v3) σχεδιάστηκε για να μετρά 

την άποψη του κάθε ατόμου σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή που έχει 

ή το βαθμό στον οποίο το άτομο έχει πραγματοποιήσει τις δυνατότητές του. Οι 

ερευνητές που το δημιούργησαν και άλλοι που το χρησιμοποίησαν έδωσαν διάφορα 

ονόματα στο CPI όπως «αυτοπραγματοποίηση» (Gough & Bradley, 1996) 

«ικανότητα» (Helson & Wink, 1987), ενώ άλλοι το ονόμασαν «ψυχική υγεία» (Jones, 

Livson & Peskin, 2005). 

Το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι το 

GHQ (General Health Questionnaire-Γενικό ερωτηματολόγιο υγείας). Αναπτύχθηκε 

για να διερευνήσει ψυχιατρικές διαταραχές σε διάφορα εργασιακά πλαίσια, 

κοινότητας και μη ψυχιατρικά από τον Goldberg, (1978).  Το GHQ επιλέχθηκε  

επειδή είναι σύντομο,  έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες έρευνες και χώρες με καλή 

αξιοπιστία και εγκυρότητα, σε εργαζόμενους γενικά αλλά και εργαζόμενους στο χώρο 

της υγείας ειδικότερα (Banks & Jackson, 1982. Finlay-Jones & Eckhardt, 1984. 

Winefield, Tiggemann, & Goldney,1988. Warr & Jackson, 1985). Το GHQ ερευνά, 

δύο βασικούς τύπους διαταραχής: την ανικανότητα να συνεχίσει κάποιος να 

λειτουργεί «φυσιολογικά» και την απότομη εμφάνιση στρες εξαιτίας νέων συνθηκών 

ζωής (Goldberg, 1978. Goldberg, & Williams, 1988). To αρχικό GHQ περιελάμβανε 

60 θέματα, αλλά έχουν αναπτυχθεί και άλλες εκδοχές του, με 30, 28 και 12 θέματα 

(Goldberg & Williams, 1998. Goldberg & Hillier, 1979).  Στην παρούσα έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε η εκδοχή του GHQ με τα 12 θέματα διότι θεωρήθηκε ότι είναι πιο 
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κατάλληλη και λειτουργική από ότι οι μεγαλύτερες εκδοχές, ειδικά όταν αποτελεί 

κομμάτι ενός μεγαλύτερου πακέτου ερωτηματολογίων.   

Το GHQ αρχικά θεωρήθηκε ως μονοδιάστατο εργαλείο που δίνει μια 

συνολική εκτίμηση για την ψυχική υγεία κάποιου. Αργότερα, άλλες έρευνες έδειξαν 

ότι μπορεί να μετρά περισσότερες διαστάσεις της ψυχικής υγείας. Ορισμένες μελέτες, 

μέσα από επιβεβαιωτικές και διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις, έδειξαν ότι το 

GHQ μπορεί να έχει δύο ή τρεις παράγοντες (Kilic, Rezaki, Rezaki, Kaplan, Ozgen, 

1997). Συγκεκριμένα, οι Politi, Piccinelli και Wilkinson (1994), που χρησιμοποίησαν 

την εκδοχή με τα 12 θέματα, βρήκαν 2 παράγοντες. Ο ένας ονομάστηκε «γενική 

δυσφορία» και περιελάμβανε 7 θέματα που αφορούσαν το άγχος και την κατάθλιψη. 

Ο άλλος παράγοντας ονομάστηκε «κοινωνική δυσλειτουργία» και αποτελούνταν από 

6 θέματα που αφορούσαν τις καθημερινές δραστηριότητες και την ικανότητα 

διαχείρισης του στρες. Ομοίως και άλλες έρευνες ανέδειξαν 2 παράγοντες 

(άγχος/κατάθλιψη και κοινωνική δυσλειτουργικότητα με 7 και 5 θέματα αντίστοιχα) 

(Smith, Fallowfield, Stark, Velikova & Jenkins, 2010). Το GHQ έχει καλή αξιοπιστία 

(α=.90) (Karademas, Sideridis & Kafetsios, 2008. Graetz, 1991). Έχει προσαρμοστεί 

σε ελληνικό δείγμα από τους Moutzoukis, Adamopoulou, Garyfallos και Karastergiou 

(1990).  

 Παρά το γεγονός ότι σε πολλές έρευνες η ψυχική υγεία βρέθηκε ότι σχετίζεται 

αρνητικά με το στρες στο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζονται περισσότερες έρευνες 

που να δίνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας των 

νοσηλευτών, από ποιους άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάζεται ή πώς αυτή 

επηρεάζει την εργασιακή τους απόδοση. Η πληροφόρηση αυτή θα εμπλουτίσει 

περισσότερο την κατανόηση  του πώς δημιουργούνται τα ψυχικά προβλήματα στους 

εργαζόμενους. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία να διαμορφωθούν οι κατάλληλες 
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εργασιακές συνθήκες που θα προστατεύουν την ψυχική υγεία των  νοσηλευτών ή να 

μάθουν οι ίδιοι να προφυλάσσουν την υγεία τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   H  Επαγγελματική Ικανοποίηση 
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 Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως η συναισθηματική αντίδραση που 

απορρέει από την αξιολόγηση της εργασίας συνολικά (Mottaz, 1988), ή η 

συναισθηματική αντίδραση σε μια εργασία, η οποία προκύπτει από τη σύγκριση των 

αντιληπτών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα επιθυμητά (Fung-Kam, 1998). Η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένας συναισθηματικός προσανατολισμός που έχει 

ένας εργαζόμενος απέναντι στην εργασία του (Price, 2001). Μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα συνολικό συναίσθημα σχετικά με την δουλειά ή  ένας συνδυασμός από 

συναισθήματα και αντιλήψεις σχετικά με  διάφορες όψεις ή πλευρές της δουλειάς.  

 Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης έχει μελετηθεί σε μεγάλη έκταση 

τα τελευταία χρόνια (Adams & Bond, 2000. Lu, While & Barriball, 2005) και 

μάλιστα με ρυθμό που αυξάνεται συνέχεια (Seo & Price, 2004). Ένας από τους 

κυριότερους λόγους για τους οποίους η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης 

προσελκύει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός πως είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με συμπεριφορές ανταπόκρισης προς την εργασία, όπως η 

παραγωγικότητα, η απουσία από την εργασία, η τάση αποχώρησης από αυτή, το 

χαμηλό ηθικό και η επαγγελματική εξουθένωση, καθώς και με τη λειτουργικότητα 

κάθε παραγωγικού οργανισμού (Coon, 1998. Kalliath & Morris 2002. Shields & 

Ward, 2001). Άλλωστε, οι πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι είναι εκείνοι που νιώθουν 

χαρούμενοι στη δουλειά τους (Grubba, 2004. Song, Daly, Rudy, Douglas, Dyer, 

1997. VanDick, Christ, Stellmacher, Wagner, Ahlswede, Upenieks, 2000). 

 

 

 

2.3.1.  Θεωρίες επαγγελματικής ικανοποίησης  
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Οι θεωρίες που μελετούν την επαγγελματική ικανοποίηση μπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες: η μια αφορά στις θεωρίες περιεχομένου και η άλλη 

στις θεωρίες διεργασίας ή ικανοποίησης των αναγκών (Stamps, 1997). Σύμφωνα με 

τις θεωρίες περιεχομένου, η επαγγελματική ικανοποίηση αφορά στο συναίσθημα 

ευχαρίστησης που προκύπτει, καθώς το άτομο εκτιμά πως η εργασία την οποία 

επιτελεί εκπληρώνει τις ανάγκες και τις εργασιακές αξίες του (Luthans, 1989). Ως 

εργασιακές αξίες θεωρούνται οι επιδιώξεις, οι επιθυμίες και οι αναζητήσεις του 

ατόμου από το επάγγελμα και τον εργασιακό του χώρο. Κατά συνέπεια, οι 

εργασιακές αξίες είναι επίκτητες,, υποκειμενικές, μάλλον σταθερές και 

ταξινομημένες σύμφωνα με την ιεράρχηση των πρωταρχικών αξιών του ατόμου. 

Επομένως, η επαγγελματική ικανοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανταμοιβές 

που ικανοποιούν τις ανάγκες (εξωτερικές ανταμοιβές) και εκπληρώνουν τις αξίες του 

ατόμου (εσωτερικές ανταμοιβές). Σύμφωνα με τον Locke (1969), ο βαθμός στον 

οποίο κάθε είδος ανταμοιβής επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται 

από τις εργασιακές αξίες του ατόμου και, την ίδια στιγμή, η επαγγελματική 

ικανοποίηση καθορίζεται από τη συμφωνία μεταξύ των εργασιακών αξιών και των 

αντίστοιχων ανταμοιβών που θεωρεί πως λαμβάνει το άτομο.  

Οι Θεωρίες διεργασίας.  Αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και της 

προσωπικότητας επηρεάζει την επαγγελματική  ικανοποίηση ή περιορίζει την 

επαγγελματική δυσαρέσκεια (Stamps, 1997). Οι θεωρίες αυτές μελετούν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου, όπως οι ανάγκες, οι αξίες ή οι 

προσδοκίες για την επίτευξη ή όχι της επαγγελματικής ικανοποίησης (Stamps, 1997).  
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Ο αριθμός των θεωριών που αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση είναι 

εκτεταμένος. Για το λόγο αυτό, ακολουθεί αναφορά στις θεωρίες που σχετίζονται 

περισσότερο με την παρούσα έρευνα, την επαγγελματική ομάδα που επιλέχθηκε και 

το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίχθηκε η κατασκευή του εργαλείου μέτρησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης της παρούσας μελέτης. 

Η Ψυχοκοινωνική προσέγγιση. Οι Brayfield και Crockett (1955) πρότειναν 

ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζει πώς χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας όπως η αντίληψη για την προσωπική αξία του ατόμου 

αλληλεπιδρούν με τους εργασιακούς στόχους που θέτει το άτομο με την επίτευξη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Η επαγγελματική ικανοποίηση φαίνεται να προκύπτει 

από την ύπαρξη ισορροπίας ανάμεσα στη αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας και των εργασιακών συνθηκών, υπό την επίδραση παραγόντων της 

κουλτούρας (Wade & Tavris, 1998). 

Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας: εργασιακή ταύτιση. Σύμφωνα με την 

θεωρία αυτή η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας προσδιορίζεται από την 

επαγγελματική ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο και από τον οργανισμό 

απασχόλησης στον οποίο εργάζεται. Οι πεποιθήσεις του ατόμου για την δουλειά του 

και για τα χαρακτηριστικά της, όπως διαμορφώνονται από την επαγγελματική του 

ταυτότητα, φαίνεται να λειτουργούν ως κίνητρα και να αιτιολογούν την 

επαγγελματική στάση του (Hodgkinson, 2003).  

Η κοινωνική ταύτιση του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον και 

περιεχόμενο είναι μια ισχυρή παράμετρος που μπορεί να αιτιολογήσει την απόδοση, 

την ευημερία και την τάση αποχώρησης (Van Dick, 2004). H ταύτιση της κοινωνικής 

και επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου με την ταυτότητα του οργανισμού 

απασχόλησης περιγράφεται ως εργασιακή ταύτιση. Η έννοια αυτή εκφράζει το βαθμό 
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στον οποίο αλληλεπικαλύπτονται ο εαυτός και η επαγγελματική ομάδα και επομένως 

την ένταση στην οποία το άτομο εσωτερικεύει τις κύριες αξίες και τα κεντρικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οργανισμού. Όσο περισσότερο ταυτίζεται το άτομο 

με την εργασιακή ομάδα, τόσο περισσότερο λειτουργεί σύμφωνα με τις αξίες και τους 

κανόνες της ομάδας και στηρίζει τους συναδέλφους του και τους στόχους του 

οργανισμού απασχόλησης (Ashforth & Mael, 1989). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο 

εργαζόμενος φαίνεται να νιώθει πως έχει κοινή μοίρα με τους συναδέλφους και με 

τον οργανισμό απασχόλησης και ουσιαστικά περιορίζεται η τάση αποχώρησης από 

την εργασία. Την ίδια στιγμή, όσο περισσότερο το άτομο ταυτίζεται με τον οργανισμό 

απασχόλησης τόσο περισσότερο το επάγγελμα και ο συγκεκριμένος χώρος εργασίας 

ταυτίζονται με την αυτό-εικόνα του, η οποία τελικά ενσωματώνει στοιχεία του 

οργανισμού αυτού. Επομένως, η ταύτιση με τον οργανισμό απασχόλησης αποτελεί 

βασικό παράγοντα για να παραμείνει το άτομο στο χώρο εργασίας. Μια πιθανή 

αποχώρησή του από αυτόν συνιστά ένα πιθανό κλονισμό της ταυτότητάς του. 

Αντίθετα, η προσπάθεια του ατόμου να προσεγγίσει τους στόχους του οργανισμού, 

όπως αυξημένη παραγωγικότητα, ενισχύει την ταυτότητά του και τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς που εμπλέκονται στην εργασία (Haslam 

& Turner, 2001), επομένως και το αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης (Brief, 

1998).  

Eπιπλέον, το προσωπικό που ταυτίζει την επαγγελματική και κοινωνική του 

ταυτότητα με τους στόχους και τις αξίες του νοσοκομείου αντιλαμβάνεται θετικότερα 

τις αντικειμενικές συνθήκες εργασίας και χαρακτηρίζεται από υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής ικανοποίησης (Eagly & Chaiken, 1993). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο 

εργαζόμενος επεξεργάζεται τις αρνητικές συνθήκες εργασίας και βιώνει σε 

περιορισμένη έκταση την έντασή τους, καθώς επικεντρώνεται στην υλοποίηση των 
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στόχων του νοσοκομείου και της υπηρεσίας. Η θεωρία αυτή έχει μελετηθεί και 

επιβεβαιωθεί για το χώρο του νοσοκομείου ως οργανισμού απασχόλησης και 

συγκεκριμένα για το νοσηλευτικό προσωπικό (Van Dick et al., 2004).  

Θεωρία αρμονίας ατόμου – περιβάλλοντος (person-environment fit). Η 

θεωρία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εργαζόμενου αλληλεπιδρούν σχετικά με την 

προσαρμογή στην εργασία (French & Kahn, 1962). Oι French και Kahn (1962) 

όρισαν τέσσερις κύριες παραμέτρους. Αυτές είναι το αντικειμενικό κοινωνικό 

περιβάλλον,  το ψυχολογικό περιβάλλον, το άτομο και η συμπεριφορά. Το αντικειμενικό 

κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί το χώρο που περιβάλλει το άτομο, όπως π.χ. το 

νοσοκομείο ή ένας οργανισμός. Το ψυχολογικό περιβάλλον είναι η ψυχο-νοητική 

κατάσταση του ατόμου, η οποία διαμορφώνεται από τις πληροφορίες που 

εσωτερικεύει από το αντικειμενικό κοινωνικό περιβάλλον, και επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του. Μάλιστα, το άτομο επεξεργάζεται και ερμηνεύει τις πληροφορίες 

του περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να λειτουργούν ως πηγή για τη 

διαμόρφωση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως η αυτό-εικόνα και η 

αυτοεκτίμηση.  

Σε σχέση με την θεωρία αυτή, ο Holland (1985) υποστήριξε πως η επιλογή 

ενός συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος από το άτομο είναι σύμφωνη με τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε 

επαγγελματικός χώρος να χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες της προσωπικότητας των 

ατόμων που κυριαρχούν σ’αυτόν. Μάλιστα, ο  Holland (1985) κατέδειξε τη σημασία 

της συμφωνίας μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου και 

των χαρακτηριστικών του εργασιακού χώρου (αξίες, κανόνες) στην επιλογή του 

επαγγέλματος, ενώ όπως υποστηρίχθηκε και από τα ερευνητικά δεδομένα που 
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ακολούθησαν, η αρμονία αυτή επηρεάζει θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση 

(Assouline & Meir 1987. Jagger et al., 1992. Spokane, 1985).  

Η κύρια διάσταση της θεωρίας αυτής είναι το ταίριασμα περιβάλλοντος και 

ατόμου, ώστε να ενισχυθεί το βίωμα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Επομένως, τα 

ατομικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των νοσηλευτών θα πρέπει να ταιριάζουν με 

τις απαιτήσεις και τις ανταμοιβές του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουν 

να προσαρμοστούν ψυχοκοινωνικά και επαγγελματικά στο περιβάλλον εργασίας τους 

και να βιώσουν επαγγελματική ικανοποίηση. Θα ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, να 

διερευνηθεί αν η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης που υπάρχει σε μεγάλο 

βαθμό στο νοσηλευτικό επάγγελμα (Aiken et al., 2001) σχετίζεται με το 

επαγγελματικό στρες των νοσηλευτών, το νοσοκομείο ή το τμήμα στο οποίο 

εργάζονται. Επίσης εάν η επαγγελματική ικανοποίηση προβλέπεται από κάποιους 

εργασιακούς παράγοντες είτε θετικά ή αρνητικά, όπως π.χ. το στρες, την ψυχική 

υγεία και την συναισθηματική νοημοσύνη. 

Οι θεωρίες που προηγήθηκαν αναφέρονται σε χαρακτηριστικά είτε του 

ατόμου, είτε της φύσης της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, είτε στη 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στο χώρο της υγείας όμως η επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι δυνατόν να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν ανήκουν σε 

καμιά από τις κατηγορίες αυτές, αλλά να αφορούν στην οργάνωση του οργανισμού 

απασχόλησης ή του συστήματος υγείας γενικότερα. Για το λόγο αυτό, έχουν 

αναπτυχθεί θεωρίες οργάνωσης και θεωρίες επαγγελματικής ενδυνάμωσης στο 

πλαίσιο των οποίων έχουν κατασκευαστεί θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής 

ικανοποίησης, τα οποία εστιάζονται στο θέμα της οργάνωσης. Αν και τα μοντέλα που 

περιγράφονται διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ωστόσο έχουν δομηθεί σε μια κοινή 

βάση, σύμφωνα με την οποία η δομή και το σύστημα επικοινωνίας μέσα σε έναν 

    125



εργασιακό οργανισμό είναι σημαντικοί παράγοντες που μπορούν όμως να 

μεταβληθούν (Stamps, 1997). Τα μοντέλα αυτά συσχετίζουν οργανωτικούς και 

εξωτερικούς ως προς την εργασία παράγοντες με την επαγγελματική ικανοποίηση.  

Θεωρίες οργάνωσης. Μοντέλο συστημάτων της Newman (1989). Το 

θεωρητικό αυτό μοντέλο βασίζεται στις αρχές των ανοιχτών συστημάτων, και έχει 

κατασκευασθεί συγκεκριμένα για το νοσηλευτικό προσωπικό (Newman, 1989). 

Σύμφωνα με τη θεωρία συστημάτων, ο οργανισμός απασχόλησης (νοσοκομείο) 

γίνεται αντιληπτός ως ένα σύστημα στο οποίο οι παροχές λειτουργούν ως εισροές και 

η επίτευξη των στόχων ως προϊόν-αποτέλεσμα (εκροές).  

Στο μοντέλο της Newman (1989), η υπηρεσία υγείας είναι ένα σύνολο 

συστημάτων στο οποίο ο νοσηλευτής είναι το κεντρικό σύστημα. Οι παράγοντες που 

συνιστούν τη βασική δομή του νοσηλευτή περιλαμβάνουν: α) οργανικές ιδιότητες, 

όπως η υγεία και η φυσική αντοχή, β) ψυχολογικές ιδιότητες, όπως η δύναμη του 

χαρακτήρα, η αντίληψη των ρόλων και οι προσωπικές στάσεις, γ) κοινωνικο-

πολιτισμικές ιδιότητες, όπως η εθνικότητα, η ηλικία, το φύλο και η κουλτούρα, δ) 

επαγγελματικές ιδιότητες, όπως η εξειδίκευση, η επαγγελματική πιστοποίηση και η 

προϋπηρεσία και ε) πνευματικές ιδιότητες, όπως οι υπαρξιακές αναζητήσεις.  

Το περιβάλλον είναι το δεύτερο σύστημα και περιλαμβάνει εξωτερικούς και 

εσωτερικούς παράγοντες πίεσης. Οι εσωτερικές πιέσεις προέρχονται από τους 

νοσηλευόμενους και τη φύση της εργασίας, και οι εξωτερικές πιέσεις προέρχονται 

από παράγοντες ανεξάρτητους από τον επαγγελματικό χώρο του νοσηλευτή. 

Επομένως, ο νοσηλευτής ως επίκεντρο του συνολικού συστήματος δέχεται πολλαπλές 

πιέσεις από το περιβάλλον του συστήματος και ιδιαίτερα από το υποσύστημα των 

νοσηλευομένων. Το υποσύστημα των νοσηλευομένων θεωρείται ένα ανοιχτό 

σύστημα που βρίσκεται σε δυναμική αλληλεπίδραση, ταυτόχρονα, με το νοσηλευτή 
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και με τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, 

οι πιέσεις που ασκούνται στο νοσηλευτή ενεργοποιούν τους μηχανισμούς άμυνάς του, 

οι οποίοι περιγράφονται ως γραμμές άμυνας, με στόχο την προάσπιση της ισορροπίας 

του νοσηλευτή. Οι γραμμές άμυνας σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση 

του. Το ιδεατό επίπεδο άμυνας αντιστοιχεί σε μια ευέλικτη γραμμή άμυνας, η οποία 

διευρύνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με το επίπεδο  επαγγελματικής ικανοποίησης 

του νοσηλευτή. Καθώς αυξάνεται η επαγγελματική ικανοποίηση, αυτή η γραμμή 

άμυνας διευρύνεται και ο νοσηλευτής έχει μικρότερη ανάγκη για προστασία από τις 

πιέσεις που δέχεται από το υποσύστημα των ασθενών, το οποίο αλληλεπιδρά με την 

κεντρική δομή του νοσηλευτή. Μια προστατευτική γραμμή άμυνας σχετίζεται με ένα 

μέτριο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης. Η περισσότερο περιορισμένη εμβέλεια 

γραμμής άμυνας παρατηρείται σε πολύ έντονη έλλειψη επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Συμπεριφορές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη γραμμή άμυνας είναι η 

ανάπτυξη σωματικών συμπτωμάτων που επιφέρουν απουσία από την εργασία, η 

παραίτηση, η χαμηλή ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας και η εμφάνιση στρες ή 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι τρόποι εξομάλυνσης των πιέσεων του 

περιβάλλοντος αφορούν τους τρόπους πρόληψης και περιλαμβάνουν κάποια μορφή 

διοικητικής παρέμβασης, όπου ο στόχος είναι η διατήρηση των νοσηλευτών σε 

ισορροπία μέσα στο σύστημα του οργανισμού. 

Μοντέλο ανταλλαγής ροών (Grant, 1986). Το θεωρητικό αυτό μοντέλο 

στηρίζεται στη συστημική προσέγγιση όπως και εκείνο της Newman (1989) και 

στόχος του είναι η βελτίωση της απόδοσης. Η επαγγελματική ικανοποίηση ή η 

έλλειψή της αντιμετωπίζονται ως μια μεταβλητή που συνδέεται με αρνητικές 

συμπεριφορές, όπως η επαγγελματική εξουθένωση, η απουσία από την εργασία και ο 
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αλκοολισμός (Grant, 1986). Η βασική φιλοσοφία του μοντέλου αυτού είναι πως η 

εργασία είναι μια διαδικασία ανταλλαγής, όπου, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο 

οργανισμός απασχόλησης, έχουν ανάγκες και ταυτόχρονα συνεισφέρουν και 

συνεργάζονται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση του εργαζομένου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις εργασιακές συνθήκες, τη 

φύση του οργανισμού, τις συνθήκες ζωής του ατόμου εκτός της εργασίας του και το 

βαθμό αποκέντρωσης του οργανισμού.  Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την 

απόδοση μέσω του βαθμού ικανοποίησης του εργαζόμενου από τους παράγοντες 

αυτούς.  

Επιπλέον, τα κίνητρα και η ικανοποίηση των εργαζομένων θεωρούνται 

διακριτές λειτουργίες του συστήματος της εργασίας που οδηγούν σε διαφορετικές 

εργασιακές συμπεριφορές, και για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στο σημείο που 

εναρμονίζονται τα κίνητρα και η ικανοποίηση. Παράλληλα, στο μοντέλο αυτό 

λαμβάνονται υπόψη τα συστήματα, όπως της προσωπικής ζωής και της κοινωνικής 

δραστηριότητας του εργαζόμενου, και ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες για την απόδοση του ατόμου. Το άτομο θεωρείται ως εργαζόμενος που 

προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη συνολική ικανοποίησή του, οπότε 

συμπεριλαμβάνεται και η ικανοποίηση που κερδίζει το άτομο και από πηγές 

ανεξάρτητες από το χώρο εργασίας.  

Θεωρίες επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Στις θεωρίες αυτές η επαγγελματική 

ικανοποίηση περιγράφεται ως συναισθηματική και συμπεριφορική ανταπόκριση σε 

συγκεκριμένες οργανωτικές και διοικητικές συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας 

(Manojlovich & Spence-Laschinger, 2002). Η επαγγελματική ενδυνάμωση ως έννοια 

εμπεριέχει την οργανωτική και την ψυχολογική ενδυνάμωση και ως θεωρητικό 

πρότυπο ενσωματώνει ταυτόχρονα τη διαδικασία (οργανωτική ενδυνάμωση) και το 
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αποτέλεσμα (ψυχολογική ενδυνάμωση), για την επίτευξη επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Stamps, 1997).  

Η οργανωτική ενδυνάμωση αφορά στην επίτευξη ισορροπίας σχετικά με την 

κατανομή και την πρόσβαση των εργαζομένων στα ανεπίσημα και στα επίσημα 

συστήματα εξουσίας του εργασιακού οργανισμού. Οργανωτική ενδυνάμωση 

υφίσταται όταν υπάρχει πρόσβαση των εργαζομένων στην εξουσία και εκφράζεται 

μέσα από την συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα επίσημα 

συστήματα που παρέχουν επίσημη εξουσία στους εργαζόμενους περιλαμβάνουν 

συνθήκες διαφάνειας, αξιοκρατίας, ευελιξίας και ελευθερίας κινήσεων ως προς την 

πραγματοποίηση των καθηκόντων που θεωρούνται κεντρικά για τους βασικούς 

παραγωγικούς στόχους του οργανισμού. Η ανεπίσημη εξουσία απορρέει από τις 

θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις συμμαχίας των εργαζομένων με συναδέλφους και 

συνεργάτες, ανώτερους, κατώτερους και ίσους ιεραρχικά, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα λειτουργικές και αποδοτικές συνεργασίες ως προς τους στόχους του 

οργανισμού (Kanter, 1993). Όταν οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος είναι 

δομημένες με τέτοιο τρόπο που ο εργαζόμενος νιώθει ενδυναμωμένος προκύπτουν 

θετικές επαγγελματικές στάσεις και αυξάνεται η παραγωγικότητα.  

Η ψυχολογική ενδυνάμωση λειτουργεί ως κίνητρο και χαρακτηρίζεται από 

τέσσερα στοιχεία, τα οποία είναι: α) η απόδοση νοήματος στην εργασία, β) η αίσθηση 

των προσωπικών ικανοτήτων ως προς την εργασία, γ) ο αυτοπροσδιορισμός, και δ) η 

συμμετοχή στο προϊόν της εργασίας. Η απόδοση νοήματος στην εργασία αφορά στη 

συμφωνία μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και του συστήματος αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων του ατόμου. Η αίσθηση προσωπικών ικανοτήτων αφορά 

στην αυτοπεποίθηση του ατόμου σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες του στο 

χώρο εργασίας, ενώ ο αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στον έλεγχο που διαθέτει ο 
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εργαζόμενος πάνω στην εξέλιξη της δουλειάς του. Τέλος, η συμμετοχή στο 

αποτέλεσμα αφορά στην αντίληψη του εργαζόμενου πως είναι σε θέση να επηρεάσει 

και να καθορίσει σημαντικές εξελίξεις μέσα στον οργανισμό.  

Περαιτέρω, ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η ψυχολογική 

ενδυνάμωση σχετίζεται σημαντικά με την επαγγελματική συμπεριφορά των 

εργαζομένων, την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, το στρες, την διάθεση 

αποχώρησης από την εργασία, την αυτοεκτίμηση και κυρίως με την επαγγελματική 

ικανοποίηση (Spreitzer, 1995. Spreitzer et al., 1997). Επομένως, μπορεί να υποτεθεί 

πως η ενίσχυση ικανοτήτων που βοηθούν στη συναισθηματική γνώση και έλεγχο θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην  μείωση του στρες, την ενίσχυση της ψυχικής υγείας 

και  κατά συνέπεια την αύξηση της διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα, της 

επίδοσης  και φυσικά της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών. 

Επιπλέον, το θεωρητικό πρότυπο της ενδυνάμωσης έχει μελετηθεί σε σχέση 

με ένα ακόμη βασικό στοιχείο της προσωπικότητας που είναι η αντίληψη που έχει ο 

εργαζόμενος για τις ικανότητές του. Η μελέτη των  Spence-Lanschinger και συν. 

(1999) σε νοσηλευτές επιβεβαιώνει τη θεωρία των Conger και Kanungo (1988) ως 

προς τη σχέση της αντίληψης για τις προσωπικές ικανότητες με την ενδυνάμωση. 

Συγκεκριμένα, οι Conger και Kanungo (1988) με βάση τη θεωρία για τις προσωπικές 

ικανότητες του Bandura (1995), περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η διαμόρφωση 

εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν την αίσθηση και την έκφραση των 

προσωπικών ικανοτήτων ενισχύουν τα εργασιακά κίνητρα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι 

διοικητές και τα ηγετικά στελέχη αρχικά αναγνωρίζουν και στη συνέχεια 

απομακρύνουν ή αντιμετωπίζουν τους παράγοντες και τις συνθήκες που περιορίζουν 

την έκφραση των προσωπικών ικανοτήτων. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ριζικές 

οργανωτικές μεταβολές, η αυταρχική διοίκηση, οι περιορισμένες εργασιακές 
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προκλήσεις, οι μη ρεαλιστικοί στόχοι ή το ακατάλληλο σύστημα ανταμοιβών. Αφού 

απομακρυνθούν ή αντιμετωπιστούν διοικητικά οι συνθήκες αποδυνάμωσης, τα 

ηγετικά στελέχη καλούνται να ενισχύουν την έκφραση των προσωπικών ικανοτήτων 

των εργαζομένων, μέσω ψυχολογικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης σε περιόδους 

αγχογόνων καταστάσεων, και παρέχοντας πρότυπα για μίμηση και ευκαιρίες για 

πετυχημένη διεκπεραίωση καθηκόντων. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και εργαζόμενοι 

οι οποίοι δεν έχουν αυξημένες ικανότητες ή είναι σχετικά παθητικοί ή δεν έχουν την 

επιθυμία να ακολουθήσουν τις πρακτικές της οργανωτικής ενδυνάμωσης ενισχύονται 

ως προς την έκφραση των ικανοτήτων τους.  

Με βάση τη θεωρία της επαγγελματικής ενδυνάμωσης έχουν διαμορφωθεί 

συγκεκριμένα θεωρητικά πρότυπα που ερμηνεύουν το φαινόμενο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των νοσηλευτών (Bukles-Price, 1997. Gleason et al., 1999. Hatcher & 

Spence-Laschinger, 1996. Manojlovich & Spence-Laschinger, 2002). Τα βασικότερα 

από αυτά τα θεωρητικά πρότυπα για το νοσηλευτικό επάγγελμα που έχουν 

υποστηριχθεί από ερευνητικά δεδομένα αναφέρονται παρακάτω: 

- Θεωρητικό πρότυπο ενδυνάμωσης, επαγγελματικού στρες και επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο (Spence-Laschinger et al., 1999) 

συνθήκες οργανωτικής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης εξασφαλίζονται όταν 

τα ανώτερα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας παρέχουν και ενισχύουν τις 

δυνατότητες των νοσηλευτών για πρόσβαση στις επίσημες και ανεπίσημες 

μορφές εξουσίας. Η οργανωτική και ψυχολογική ενδυνάμωση με βάση το 

πρότυπο αυτό φαίνεται πως λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στο 

επαγγελματικό στρες και παράλληλα επιφέρουν αύξηση της επίδοσης και της 

παραγωγικότητας των νοσηλευτών, που αποτελούν βασικούς δείκτες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Το πρότυπο αυτό μελετήθηκε προκειμένου να 
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διερευνηθεί διεξοδικότερα ο ρόλος του επαγγελματικού στρες στη σχέση 

ενδυνάμωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως 

η οργανωτική ενδυνάμωση, έχει άμεση και ενισχυτική επίδραση στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση, η οποία έχει επίσης άμεση και ενισχυτική επίδραση 

στην επαγγελματική ικανοποίηση και άμεση ανασταλτική επίδραση στο 

επαγγελματικό στρες. Στη σχέση ψυχολογικής ενδυνάμωσης και 

επαγγελματικής ικανοποίησης το επαγγελματικό στρες αποτελεί 

διαμεσολαβητικό παράγοντα (Spence-Laschinger et al., 2001b). 

- Θεωρητικό πρότυπο ελέγχου εργασιακών απαιτήσεων (Karasek & Theorell, 

1990). Το πρότυπο αυτό περιγράφει την επαγγελματική ικανοποίηση σε 

συνάρτηση με τις συνθήκες έντασης που επικρατούν σε έναν επαγγελματικό 

χώρο (Karasek & Theorell, 1990) και την επαγγελματική ενδυνάμωση 

(Spence-Laschinger et al., 2001a). 

Η επαγγελματική ένταση αφορά στις συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντος, που επιφέρουν ένα αίσθημα απειλής στον εργαζόμενο (Caplan et al., 

1980). Συγκεκριμένα, το στρες και η επαγγελματική ένταση προκύπτουν από το 

συνδυασμό εργασιακών απαιτήσεων που επιφέρουν υψηλή ψυχολογική επιβάρυνση 

με περιορισμένο πεδίο πρωτοβουλιών. Επομένως, η επαγγελματική ένταση 

περιλαμβάνει δύο κύριες μεταβλητές, τις εργασιακές απαιτήσεις και το εύρος των 

πρωτοβουλιών. Οι εργασιακές απαιτήσεις αφορούν στις ψυχολογικές εντάσεις που 

αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα, στην ταχύτητα και στο 

βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων. Άλλα είδη 

εργασιακών απαιτήσεων αποτελούν ο ρυθμός εργασίας, η ύπαρξη επαρκούς χρόνου 

για την εκτέλεση των καθηκόντων, το ποσοστό δουλειάς που επιτελείται κάτω από 

πίεση χρόνου, ο όγκος εργασίας, η παρουσία αντιτιθέμενων απαιτήσεων, καθώς και η 
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συχνότητα διακοπής ή επιβράδυνσης της εργασίας εξαιτίας αναμονής της εργασίας 

άλλων συναδέλφων.  

Το εύρος των πρωτοβουλιών αναφέρεται στον έλεγχο που ασκεί ο 

εργαζόμενος στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, καθώς και στη δυνατότητα 

καθοδήγησης άλλων εργασιών. Το εύρος πρωτοβουλιών έχει δύο επιπλέον 

συστατικά: α) τη διάκριση δεξιοτήτων, που αφορά στο βαθμό κατά τον οποίο η 

εργασία παρέχει τη δυνατότητα για εκμάθηση νέων γνώσεων, περιορίζει τη ρουτίνα, 

προάγει τη δημιουργικότητα, παρέχει ποικιλία καθηκόντων και ταυτόχρονα 

καλλιεργεί τις δεξιότητες του ατόμου, και β) την εξουσία για λήψη αποφάσεων, που 

αφορά στην ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εργασία 

που του έχει ανατεθεί και να μπορεί να επηρεάζει την υπόλοιπη ομάδα εργασίας, 

καθώς και την πολιτική της εταιρίας. Μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων υπάρχει 

σχέση αμοιβαίας ενίσχυσης, η οποία απορρέει από τις ιδιαίτερες δεξιότητες που 

επέρχονται με τα χρόνια εμπειρίας και παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 

επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία (Karasek, 1979. Karasek & Theorell, 1990). 

Επιπλέον οι Karasek και Theorell (1990) διακρίνουν τέσσερις περιπτώσεις 

επαγγελμάτων, ανάλογα με τα επίπεδα ψυχολογικών απαιτήσεων και το εύρος του 

πεδίου πρωτοβουλιών. Αυτά είναι τα επαγγέλματα: α) υψηλής έντασης, β) δράσης, γ) 

χαμηλής έντασης και δ) παθητικά. Τα επαγγέλματα υψηλής έντασης, όπως η 

νοσηλευτική (Spence-Laschinger et al., 2001a), διακρίνονται από το συνδυασμό 

υψηλών ψυχολογικών απαιτήσεων και περιορισμένου εύρους λήψης αποφάσεων, 

γεγονός που επιφέρει ψυχολογική και σωματική ένταση. Οι υψηλές απαιτήσεις 

διαταράσσουν τη φυσιολογική ψυχοσωματική λειτουργία του εργαζόμενου που 

εκδηλώνεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού και άνοδο της αδρεναλίνης. Μάλιστα, 

όταν οι εργαζόμενοι έχουν περιορισμένο πεδίο ελέγχου, η ένταση αυτή δεν μπορεί να 
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διοχετευτεί προς μια παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός 

και η διάρκεια της ψυχολογικής έντασης προκαλώντας εξάντληση, άγχος, κατάθλιψη 

και σωματικές ασθένειες (Karasek & Theorell, 1990). Τα επαγγέλματα ενεργού 

δράσης, χαρακτηρίζονται από υψηλές ψυχολογικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα από 

διευρυμένο πεδίο λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, τα 

οποία όμως περιλαμβάνουν κίνητρα και εξελίσσονται παραγωγικά. Απαιτούν 

ενέργειες κατά την εφαρμογή των οποίων οι εργαζόμενοι νιώθουν πως έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες δεξιότητες που διαθέτουν και να 

ελέγξουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την κατάσταση. Η ενέργεια μετατρέπεται 

σε δράση μέσα από την επιτυχή αντιμετώπιση των καταστάσεων και την επίλυση των 

προβλημάτων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ψυχολογική ένταση. Σε αντίθεση, τα 

επαγγέλματα χαμηλής έντασης, έχουν περιορισμένες ψυχολογικές απαιτήσεις και 

ευρύ πεδίο λήψης αποφάσεων. Τα επαγγέλματα αυτού του είδους είναι μάλλον 

σπάνια, αν όχι ουτοπικά, και χαρακτηρίζονται από περιορισμένες προκλήσεις. Τα 

παθητικά επαγγέλματα έχουν ταυτόχρονα περιορισμένες ψυχολογικές απαιτήσεις και 

πεδίο λήψης αποφάσεων. Σταδιακά, λόγω αδράνειας επέρχεται εξασθένιση των 

δεξιοτήτων του ατόμου και συγκεκριμένα της κριτικής ικανότητας, της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων και της αντιμετώπισης των προκλήσεων.  

Επαγγελματική ένταση αναπτύσσεται σε αρκετά επαγγέλματα, καθώς και στα 

επαγγέλματα κοινωνικής προσφοράς, όπως είναι η νοσηλευτική (Κάπελλα και συν., 

2002. Keane et al., 1985. Tyler & Ellision, 1994). Κύρια πηγή επαγγελματικής 

έντασης στο χώρο της νοσηλευτικής αποτελούν η μείωση της χρηματοδότησης για 

την υγεία, η ελλιπής στελέχωση των νοσοκομείων (Fagin et al., 1996), ο βαρύς 

φόρτος εργασίας (Watson & Feld, 1996), η πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού προς 

αντικατάσταση ειδικευμένων νοσηλευτών, η υπερωριακή απασχόληση, καθώς και η 
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έλλειψη δυνατοτήτων για επαγγελματική εξέλιξη. Αργότερα, η μακροχρόνια 

επαγγελματική ένταση συμβάλλει στη μείωση της απόδοσης και στην εμφάνιση στρες 

και επαγγελματικής εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επίδοση, η 

αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων και να υπονομεύεται η υγεία και η 

επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού (Gordon, 1991. Wheeler, 

1997). Ιδιαίτερα, ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της 

επαγγελματικής έντασης όπως περιγράφεται από το πρότυπο των Karasek και 

Theorell (1990) και της επαγγελματικής ικανοποίησης (Landsbergis et al., 1992. 

Munro et al., 1998. Parkes et al., 1994). Έχει φανεί πως οι νοσηλευτές που βιώνουν 

έντονη ψυχολογική ένταση στην εργασία τους και ταυτόχρονα έχουν περιορισμένο 

έλεγχο και πεδίο λήψης πρωτοβουλιών, έχουν μεγαλύτερη διάθεση να αποχωρήσουν 

από την εργασία τους και είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτή (Fox et al., 1993. 

Landsbergis 1988. Munro et al., 1998. Spence-Laschinger et al., 2001a).  Επομένως, η 

ενίσχυση συστατικών της οργανωτικής ενδυνάμωσης, όπως η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων σε συνδυασμό με διερεύνηση του πεδίου πρωτοβουλιών και ελέγχουν 

μπορεί να περιορίσει την εργασιακή ένταση και να καταστήσει αποδοτική την 

ενδυνάμωση, με απώτερο αποτέλεσμα θετικές επαγγελματικές στάσεις και 

επαγγελματική ικανοποίηση (Spence-Laschinger et al., 2001a).  Ωστόσο, η σχέση 

μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακής έντασης φαίνεται να 

διαμεσολαβείται από την ψυχολογική ενδυνάμωση (Spence-Laschinger et al., 2001b). 

Επομένως, αυτό που προτείνει η θεωρία ελέγχου των εργασιακών απαιτήσεων είναι ο 

συνδυασμός παρεμβάσεων που από τη μια πλευρά διευρύνουν το πεδίο ελέγχου και 

λήψης πρωτοβουλιών ως στοιχεία της οργανωτικής ενδυνάμωσης και από την άλλη, 

επιφέρουν ψυχολογική ενδυνάμωση. 
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Ειδικότερα, για τους υποστηρικτές των προτύπων της οργάνωσης και της 

ενδυνάμωσης η αιτία της έλλειψης ικανοποίησης στους εργαζόμενους εντοπίζεται 

στην φύση του σχεδιασμού των εργασιακών συστημάτων (Gant, 1986). 

Τα πρότυπα οργάνωσης και ενδυνάμωσης έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα 

για το χώρο της νοσηλευτικής και λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές, 

πολιτικές και δομικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της υγείας και στη 

διοικητική, οργανωτική και ιεραρχική θέση του νοσηλευτή μέσα στο σύστημα υγείας 

(Stamps, 1997). Η Kanter (1993) θεωρεί πως οι οργανωτικές και κοινωνικές δομές 

του χώρου εργασίας έχουν ισχυρότερη επιρροή στην επαγγελματική συμπεριφορά 

του εργαζόμενου από τα έμφυτα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο της ενδυνάμωσης, η ψυχολογική ενδυνάμωση 

δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά μια 

συγκεκριμένα ψυχολογική και συμπεριφορική ανταπόκριση που διαμορφώνεται κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες και οργανωτικές παρεμβάσεις του εργασιακού 

περιβάλλοντος (Spreitzer, 1995). Επομένως, η ενδυνάμωση των νοσηλευτών στο 

νοσοκομείο είναι εφικτή αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες οργανωτικές συνθήκες.  

 Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση για την επαγγελματική ικανοποίηση, έχουν 

αναφερθεί διάφοροι παράγοντες που συνδέονται με την επαγγελματική ικανοποίηση 

των νοσηλευτών. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) ατομικοί, όπως η εκπαίδευση, η θέση 

εργασίας, η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας, β) ιδιότητες της 

προσωπικότητας, όπως αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες, αισιοδοξία, 

αίσθηση ελέγχου, αφιέρωση στην εργασία, ομαδικό πνεύμα, γ) διαπροσωπικοί, όπως 

ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχολογική ενδυνάμωση, ύπαρξη κοινωνικού 

υποστηρικτικού δικτύου, υποστήριξη ηγετικών στελεχών, δ)  κοινωνικοί, όπως κύρος, 

δημόσια εικόνα, κοινωνικά στερεότυπα, και ε) εργασιακοί, που μπορεί να είναι 
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εγγενείς επαγγελματικοί παράγοντες, όπως το πρόγραμμα, ο φόρτος εργασίας, το 

τμήμα εργασίας, ο βαθμός στρες και έντασης, η αυτονομία, ο βαθμός ρουτίνας, οι 

συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, η εφαρμογή των γνώσεων και των 

ιδιαίτερων δεξιοτήτων στην εργασία, η δυσκολία των καθηκόντων. Μπορούν επίσης 

να είναι οι εξωγενείς παράγοντες που αφορούν τις δυνατότητες εξέλιξης, τις 

αποδοχές, την πρόσβαση στην εξουσία, την δυνατότητα αλλαγής τμήματος (Al-

Aameri, 2000. Burke & Grenglass, 2001.  Chu et al., 2003. Cottrell, 2001. Finn, 2001. 

Rafferty et al., 2001. Simmons et al., 2001. Upenieks, 2000).  

2.3.2   Η μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Έχουν δημιουργηθεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της ΕΙ και πολλά έχουν 

αμφισβητηθεί. Οι Smith, Kendall και Hulin (1969) δημιούργησαν το «Job 

Description Index» το οποίο αξιολογεί την ικανοποίηση με  τους συνεργάτες, τις 

αποδοχές, τις ευκαιρίες προαγωγής, την επίβλεψη και την ίδια την δουλειά. Οι Weis, 

Davis, Lofquist και England (1966) δημιούργησαν το «Minnesota Satisfaction 

Questionnaire», το οποίο αξιολογεί το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων και 

περιελαμβάνει 20 πλευρές της εργασίας τους.  O Wood (1973) ανέπτυξε μια κλίμακα 

μέτρησης για να αξιολογήσει το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων 

περιγράφοντας παράγοντες υγιεινής και υποκίνησης και η κλίμακά του ονομάστηκε: 

«Wood’s Faculty Satisfaction/Dissatisfaction Scale». Κάποιες κλίμακες πιο ευρέως 

γνωστές που έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά είναι οι παρακάτω: 

Η Job Satisfaction Scale (κλίμακα της επαγγελματικής ικανοποίησης) των  

Hackman και Oldham (1975). Περιλαμβάνει τέσσερις υποκλίμακες: την ικανοποίηση 

από τη σχέση με τους συναδέλφους, τον μισθό και ανταμοιβές, την διοίκηση και την 

ανάπτυξη και εξέλιξη.  Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας ήταν ικανοποιητικός 

(Cronbach’s α= 0 .77) (Chang, Shih, Lin, 2009). 
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Το Index of Work Satisfaction (IWS) (Stamps, 1997). Το IWS είναι ένα 

πολυδιάστατο εργαλείο το οποίο μετρά την σημασία και σημαντικότητα έξι 

διαστάσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης που αφορούν: τον μισθό, την 

αυτονομία, τις εργασιακές απαιτήσεις, την πολιτική του οργανισμού, την 

αλληλεπίδραση και την επαγγελματική κατάσταση. Προηγούμενες έρευνες 

αναφέρουν ότι ο δείκτης αξιοπιστίας και για αυτή την κλίμακα ήταν ικανοποιητικός 

(Cronbach’s α=0.82–0.91) (Stamps, 1997).    

Οι Brayfield και Rothe  (1951) δημιούργησαν την κλίμακα «Job satisfaction 

index» για να μετρήσουν την συνολική ΕΙ σε πολλές πλευρές της εργασίας.  Η 

κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε στην  παρούσα έρευνα καθώς η πρόθεση ήταν να 

μετρηθεί, με ένα εύχρηστο και σύντομο ερωτηματολόγιο, η συνολική ΕΙ των 

νοσηλευτών και όχι να ελεγχθούν συγκεκριμένες πλευρές της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας ήταν πολύ καλός (α=0.87) 

(Brayfield & Rothe, 1951). 

2.3.3  Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών 

Tο μεγαλύτερο πλήθος των μελετών σχετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση αφορά στο χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας (Coon, 1998). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο χώρος της υγείας συγκεντρώνει όλο και περισσότερο 

το ενδιαφέρον των μελετών αυτών, λόγω εργασιακών προβλημάτων που συνεχώς 

προκύπτουν. Επίσης τα δεδομένα δείχνουν πως τα προβλήματα αυτά ιδιαίτερα στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα αυξάνονται  όλο και περισσότερο (Aiken et al., 2001), 

φαινόμενο που συνδέεται με την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση έχει αναγνωριστεί επίσης ως ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμία των νοσηλευτών να 

παραμείνουν στο επάγγελμά τους  (Wu & Norman, 2006).  
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 Ο Αiken και συν. (2001) βρήκε ότι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης 

μεταξύ των νοσηλευτών ήταν υψηλή στις ΗΠΑ (41%) ακολουθούσε η Σκωτία (38%), 

η Αγγλία (36%), ο Καναδάς (33%) και η Γερμανία (17%). Το ένα τρίτο των 

νοσηλευτών στην Αγγλία και τη Σκωτία και περισσότερο από το ένα πέμπτο στις 

ΗΠΑ σχεδίαζαν να φύγουν από την δουλειά τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 

Πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι 27-54% των νοσηλευτών κάτω των 30 χρόνων 

σχεδίαζαν να φύγουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε όλες τις χώρες. Σχετικά με 

το κλίμα της δουλειάς, μόνο το ένα τρίτο των νοσηλευτών στον Καναδά και τη 

Σκωτία αισθάνονταν ότι συμμετείχαν στην διαμόρφωση των δικών τους εργασιακών 

προγραμμάτων σε σχέση με τις άλλες τρεις χώρες που ήταν περισσότεροι από τους 

μισούς νοσηλευτές. Σε σύγκριση  με τις άλλες χώρες οι νοσηλευτές της Γερμανίας 

(61%) αναφέρουν ότι ήταν πιο ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες που είχαν για 

προαγωγή, ενώ οι νοσηλευτές στις ΗΠΑ (57%) και στον Καναδά (69%) αισθάνονταν 

πιο ικανοποιημένοι με τους μισθούς τους.  

 Ο Blegan (1993) αναγνώρισε 13 προβλεπτικούς παράγοντες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών δημογραφικούς όπως η ηλικία, η 

εκπαίδευση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το τμήμα, καθώς και οργανωτικούς παράγοντες 

όπως η επικοινωνία με τους προϊσταμένους, η αφοσίωση, το στρες, η αυτονομία, η 

αναγνώριση, η καθήλωση σε ίδια καθήκοντα για πολλά χρόνια, η επικοινωνία με 

συναδέλφους, η απόδοση δικαιοσύνης και ο επαγγελματισμός. Βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών 

αναφέρουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση και η αφοσίωση στην εργασία 

σχετίζονται θετικά με την επικοινωνία με τους προϊσταμένους, την επαγγελματική 

αναγνώριση, την αναγνώριση και την δικαιοσύνη μεταξύ άλλων. Άλλες μελέτες 

αναφέρουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση παίζει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στην 
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επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών, όταν αυτοί εργάζονται σε στρεσσογόνα 

εργασιακά περιβάλλοντα (Williams, 2005. Kalliath & Morris, 2002).  

 Διάφορες μελέτες που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

νοσηλευτών δείχνουν ποικίλες πηγές ικανοποίησης. Οι Tovey και  Adams (1999) 

βρήκαν ότι οι κύριες πηγές έλλειψης ικανοποίησης ήταν αυτές που είχαν σχέση με 

την διοίκηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επαγγελματικές ανησυχίες σχετικά με την 

φτωχή παροχή φροντίδας υγείας και τις εξωτερικές εργασιακές πιέσεις. Οι πιο 

σημαντικές πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης στους νοσηλευτές ήταν ο βαθμός 

συνοχής που υπήρχε μεταξύ των νοσηλευτών στο θάλαμο, ο βαθμός συνεργασίας με 

το ιατρικό προσωπικό και η αντίληψη του προσωπικού για τον οργανισμό (Adams & 

Bond, 2000). 

 Οι Nolan και συν. (1995) βρήκαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση του 

νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζεται από την αντιληπτή ικανότητα παροχής καλής 

φροντίδας υγείας στους ασθενείς και τις καλές εργασιακές σχέσεις με τους 

συνεργάτες και συναδέλφους. Οι ίδιοι βρήκαν επιπλέον ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων στην έρευνα (85%) θεωρούσαν ότι η εργασία τους ήταν 

ενδιαφέρουσα και αυτό ήταν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρέαζαν 

θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση. 

 Η έρευνα του Lundh (1999) έδειξε ότι πάνω από 90% των συμμετεχόντων 

έβλεπαν την δουλειά τους ενδιαφέρουσα και οι περισσότεροι νοσηλευτές που 

συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούσαν ότι λάμβαναν σεβασμό από τους ανώτερούς 

τους (68%). Ωστόσο, το 55% των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι η διοίκηση μέσα 

στον οργανισμό δεν φαινόταν να είναι ιδιαίτερα δημοκρατική και παρέχονταν 

περιορισμένες ευκαιρίες επηρεασμού των αποφάσεων των διοικούντων. 
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 Ο Price (2002) αναφέρει ότι πάνω από το μισό των νοσηλευτών που 

συμμετείχαν στην έρευνά του (58%) ήταν γενικά ικανοποιημένοι με την δουλειά 

τους. Όπως ανέφεραν, η υψηλότερη ικανοποίηση σχετιζόταν με τους συνεργάτες και 

τις εξωτερικές αμοιβές και η μεγαλύτερη έλλειψη ικανοποίησης είχε να κάνει με το 

ποσοστό ελέγχου και υπευθυνότητας που είχαν και με τις επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Τα στοιχεία της εργασίας με τα οποία οι νοσηλευτές ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένοι ήταν η άδεια κάθε χρόνου, οι συναδελφικές σχέσεις και οι ώρες 

εργασίας (79%, 78%, 76% αντίστοιχα). Για την έλλειψη ικανοποίησης, οι νοσηλευτές 

ανέφεραν τις εξής πηγές: τις αμοιβές για τις υπερωρίες των αργιών, τον έλεγχο πάνω 

στις εργασιακές συνθήκες και τις υπηρεσίες σχετικά με την φροντίδα των παιδιών. 

Τέλος, ο Wang (2002) αναφέρει ότι οι Κινέζοι νοσηλευτές είχαν μεγαλύτερη έλλειψη 

ικανοποίησης και σε αυτό ευθυνόταν οι αμοιβές και η επαγγελματική προαγωγή.  

 Ο Lee (1998) εξέτασε το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση 

με έξι στοιχεία (αυτονομία, επαγγελματική κατάσταση, αμοιβή, αλληλεπίδραση, 

απαιτήσεις δουλειάς, πολιτική οργανισμού). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

νοσηλευτές ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από την δουλειά τους και ανέφεραν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την επαγγελματική τους θέση, ενώ η έλλειψη 

επαγγελματικής ικανοποίησης αφορούσε  τα καθήκοντα που απαιτούνταν από την 

εργασία τους καθημερινά. Ο Tzeng (2002a) θεωρεί ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις  

προσδοκίες και την πραγματικότητα μπορεί να είναι πηγές έλλειψης ικανοποίησης για 

τους νοσηλευτές.  

 Η παρατεταμένη απουσία από την δουλειά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για 

τους επαγγελματίες υγείας γιατί είναι δαπανηρό και σχετίζεται με το  επαγγελματικό 

στρες (Matrunola, 1996). Η επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης στην 

παρατεταμένη απουσία των νοσηλευτών από την εργασία τους, η επαγγελματική 
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εξουθένωση και η πρόθεση παραίτησης των νοσηλευτών έχει διερευνηθεί από 

διάφορες μελέτες, ωστόσο τα ευρήματα είναι διφορούμενα.  

 Στη μελέτη του Siu (2002), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εργασιακή 

δέσμευση των νοσηλευτών στο Χονγκ Κονγκ, η επαγγελματική ικανοποίηση, το 

ψυχικό στρες και η ηλικία ήταν σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες παρατεταμένης 

απουσίας για το πρώτο δείγμα νοσηλευτών, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ 

εργαζόμενου και οργανισμού και η εργασιακή δέσμευση  ήταν σημαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες παρατεταμένης απουσίας για το δεύτερο δείγμα.  Αντίθετα, 

στην έρευνα του Matrunola (1996) βρέθηκε ότι στους Βρετανούς νοσηλευτές δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και παρατεταμένης απουσίας. 

Ωστόσο, εξαιτίας του μικρού δείγματος της έρευνας, η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

θα πρέπει να τυγχάνει κάποιας επιφύλαξης. Σε μελέτη των Lee και συν. (2003) στη 

Νότια Κορέα, βρέθηκε ότι οι πιο συχνά αναφερόμενοι λόγοι για απουσία των 

νοσηλευτών από τις δουλειές τους ήταν η εργασιακή υπερφόρτιση, τα κυκλικά 

ωράρια και οι συγκρούσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις.    

 Οι Gauci και συν. (1997a) βρήκαν σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ 

επαγγελματικής ικανοποίησης και πρόθεσης των νοσηλευτών να παραμείνουν στο 

επάγγελμα και αρνητική σχέση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και συχνότητας 

απουσιών σε νοσηλευτές στην Μάλτα. Σε μια μετα-ανάλυση των Yin και Yang 

(2002) βρέθηκε ότι οι πιο ισχυροί παράγοντες που σχετίζονται με εργασιακές αλλαγές 

στο επάγγελμα των νοσηλευτών ήταν η επαγγελματική ικανοποίηση, η αυτονομία, οι 

ευκαιρίες για προαγωγή, το επαγγελματικό στρες, οι αμοιβές, η συνοχή της ομάδας, η 

οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης.  

 Στην μετα-ανάλυση του Blegen (1993) βρέθηκε ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση έχει υψηλή συσχέτιση με το στρες και την αφοσίωση στον οργανισμό. 
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Οι Chu και συν. (2003), σε μια μελέτη σε νοσηλευτές από την Ταϊβάν, βρήκαν ότι, με 

εξαίρεση την αμοιβή, όλοι οι άλλοι παράγοντες σχετίζονταν με την επαγγελματική 

ικανοποίηση: το θετικό συναίσθημα, η ρουτίνα, η ανεπάρκεια πόρων, το αρνητικό 

συναίσθημα, η αμφιβολία ρόλου και η υποστήριξη από προϊσταμένους και 

συνεργάτες. Οι Seo και Price (2004) αναφέρουν ότι επτά μεταβλητές είχαν 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση: θετικό 

συναίσθημα, υποστήριξη από ανωτέρους, αμοιβή, ρουτίνα, αρνητικό συναίσθημα, 

εργασιακή υπερφόρτιση και ευκαιρίες στη δουλειά. 

2.3.4. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

νοσηλευτών  

  Όπως προκύπτει από την κριτική ανασκόπηση των μελετών κανένας από 

τους αναφερόμενους παράγοντες δεν συνιστά μεμονωμένα ικανή συνθήκη 

καθορισμού του βαθμού ικανοποίησης. Αντίθετα, φαίνεται πως οι παράγοντες αυτοί 

αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν. Η αύξηση του βαθμού 

ΕΙ των νοσηλευτών φαίνεται να βασίζεται σε ένα σύστημα διοίκησης που να 

συμπεριλαμβάνει και να ενισχύει κάποιους από αυτούς τους παράγοντες, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα κάποιους άλλους. Ωστόσο οι σημαντικότεροι και 

περισσότερο μελετημένοι παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την ΕΙ των νοσηλευτών 

συνοψίζονται παρακάτω.  

 Η συνεργασία και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες αύξησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Συχνά οι νοσηλευτές 

αναφέρονται στην παράμετρο αυτή ως «κλίμα συνεργασίας» που, όταν είναι θετικό, 

ενισχύει την ΕΙ (Mrayyan 2005. Shields & Ward, 2001). Η υποστήριξη, η σύμπνοια, 

η αλληλοκατανόηση και η ομαδικότητα αποτελούν προυποθέσεις και για την ασφαλή 

και ποιοτική εφαρμογή του νοσηλευτικού έργου και για την αύξηση της 
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επαγγελματικής ικανοποίησης (Curtin, 1994. Kelly, 1992. Khowaja et al., 2005. Price 

& Mueller, 1986).  

 H ύπαρξη κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου αφορά στην παροχή 

υποστήριξης από συναδέλφους, επιβλέποντες ή μέλη της οικογένειας σχετικά με τα 

προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο εργασίας (House, 1981). H ύπαρξη 

υποστηρικτικού δικτύου ενισχύει το επίπεδο της ΕΙ που βιώνει ο νοσηλευτής (Chu et 

al., 2003). Συγκεκριμένα, η υποστήριξη από τους προισταμένους και από τους 

διευθυντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας φαίνεται να αποτελεί ισχυρό προστατευτικό 

παράγοντα απέναντι στα χαμηλά επίπεδα ΕΙ (Coffey & Coleman, 2001. Edwards et 

al., 2001).  

 Το επαγγελματικό κύρος επηρεάζει την ΕΙ των νοσηλευτών (Fung-Κam 1998). 

Συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές στα περισσότερα κράτη της Δύσης και Ανατολής δεν 

είναι ικανοποιημένοι από την κοινωνική αναγνώριση και δημόσια εικόνα του 

επαγγέλματος, γιατί θεωρούν πως δεν γίνονται αποδέκτες αναγνώρισης και κύρους 

ανάλογων των άλλων επαγγελμάτων, όπως για παράδειγμα δεν τους δίνεται σεβασμός 

και αυτονομία (Carmel et al., 1988. Collins & Henderson, 1991. Khowaja et al., 2005. 

Seymour & Buscherhof, 1991) ή ότι δεν αναγνωρίζεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευσή 

τους (Dodds et al., 1991). Oι νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία σε 

σχέση με νοσοκομεία χρόνιων νοσημάτων φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι με το επαγγελματικό τους κύρος (Fung-kam, 1998). 

 H ρουτίνα αφορά τον βαθμό επαναληψιμότητας της εργασίας. Είναι ένα 

βασικό χαρακτηριστικό του νοσηλευτικού επαγγέλματος και επηρεάζει αρνητικά την 

ΕΙ (Cavanagh, 1992. Chu et al., 2003. Price & Mueller, 1981). 

 Το πρόγραμμα εργασίας επίσης επηρεάζει την ΕΙ των νοσηλευτών (Shields & 

Ward, 2001. Tully, 1992. Χαραλαμπίδου, 1996). Η ικανοποίηση από το πρόγραμμα 
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εργασίας προκύπτει όχι μόνο από τον έλεγχο του αριθμού των ωρών εργασίας, αλλά 

και από την δυνατότητα του προσωπικού να διαμορφώνει το ωράριο και τις βάρδιες. 

Από την μελέτη των Shields και Ward (2001) προκύπτει πως οι εργαζόμενοι στις 

πρωινές βάρδιες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από εκείνους που εργάζονται σε 

κυκλικό ωράριο και νυχτερινές βάρδιες. Η μελέτη των Shader και συν. (2001) 

αναφέρει ότι το σταθερό πρόγραμμα εργασίας φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερα 

επίπεδα στρες και αυξημένη ΕΙ.  

 Ο τομέας απασχόλησης ή τα διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας διαφέρουν 

όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας και αυτό επηρεάζει με ποικίλους τρόπους την 

επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών (Kangas et al., 1999). Οι νοσηλευτές 

π.χ. που εργάζονται στην κοινότητα σε σχέση με τους νοσοκομειακούς νοσηλευτές 

χαρακτηρίζονται από περισσότερο ξεκάθαρους επαγγελματικούς ρόλους, διαθέτουν 

μεγαλύτερη αυτονομία και ισχυρότερη αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων και 

βιώνουν λιγότερες επαγγελματικές συγκρούσεις και απογοήτευση (Simmons et al., 

2001. Winter-Collins & McDaniel, 2000). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

νοσοκομειακοί νοσηλευτές να βιώνουν χαμηλότερη ΕΙ σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται στην κοινότητα. 

 Η δυνατότητα προαγωγής και επαγγελματικής εξέλιξης στην ιεραρχία του 

εργασιακού οργανισμού συνδέεται θετικά με την ΕΙ (Chu et al., 2003. Price & 

Mueller, 1986). Όταν δεν αναγνωρίζονται οι ικανότητες και δεν συνδέονται με 

ανάλογες δυνατότητες προαγωγής, οι νοσηλευτές με υψηλή αυτοεκτίμηση βιώνουν 

χαμηλή ΕΙ (Locke, 1976). Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός για τα ελληνικά 

νοσοκομεία καθώς, σύμφωνα με τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα, η εξέλιξη στην 

ιεραρχία πραγματοποιείται με πολύ αργούς ρυθμούς και με βασικό κριτήριο την 

αρχαιότητα και όχι τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που μπορεί να έχει ένας 
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υπάλληλος. Σύμφωνα με τους Khowaja και συν. (2005), οι δυνατότητες που παρέχει 

ένας οργανισμός ή νοσοκομείο για επαγγελματική εξέλιξη ή προαγωγή ενισχύουν την 

ΕΙ.  

 Η αυτονομία είναι ο βαθμός ανεξάρτητης δράσης που μπορεί να έχει ένας 

επαγγελματίας στην εργασία του και επηρεάζει την ΕΙ (Chu et al., 2003. Price & 

Mueller, 1986). Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι, αν οι παρεμβάσεις στο 

εργασιακό καθεστώς χαρακτηρίζονται από περισσότερη αυτονομία, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ΕΙ των νοσηλευτών (Shoham & Yakubovich et al., 1989).  

 Για τις μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων τα ερευνητικά αποτελέσματα 

είναι αντικρουόμενα σε σχέση με την ΕΙ, εφόσον έχουν αναφερθεί θετικές 

συσχετίσεις αλλά και μη στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (Aiken et al., 2001. Chu 

et al., 2003. Fung-kam, 1998).  

 To σύστημα διοίκησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας φαίνεται να σχετίζεται με 

την ΕΙ σύμφωνα με τις έρευνες (Stamps, 1997. Upenieks, 2000). Τα συστήματα που 

εφαρμόζουν τις αρχές της ενδυνάμωσης ενισχύουν την ΕΙ (Stamps, 1997. Upenieks, 

2000). Ο όρος ενδυνάμωση, ως φιλοσοφία και ως σύστημα διοίκησης, στοχεύει στη 

διαμόρφωση θετικών επαγγελματικών στάσεων των εργαζομένων ως προς την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Kanter, 1993). Αρκετές μελέτες στο χώρο της 

νοσηλευτικής έχουν συσχετίσει την ΕΙ με την οργανωτική ενδυνάμωση (Buckles-

Price, 1997. Gleason et al.,1999. Hatcher & Spence-Laschinger, 1996. Lengacher et 

al., 1994).  

 Τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας αφορούν το άτομο που ασκεί διοίκηση και 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων όπως 

είναι ο/η προϊστάμενος/η. Ο προϊστάμενος έχει ρόλο επιβλέποντα και συντονιστή με 

ηγετικές αρμοδιότητες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναφέρονται στο ρόλο που 
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διαδραματίζει ο τύπος της ηγεσίας ενός τμήματος στην ΕΙ του νοσηλευτικού 

προσωπικού (Irvine & Evans, 1995). Από τις έρευνες προκύπτει πως ένας 

συμμετοχικός τρόπος διοίκησης συνοδεύεται από αύξηση της ΕΙ του προσωπικού 

(Drews & Fisher 1996. Upenieks, 2000). 

 Το επαγγελματικό στρες σχετίζεται αρνητικά με την ΕΙ (Chu et al., 2003. 

Cottrell, 2001. Price & Mueller, 1986). Μάλιστα, η νοσηλευτική τοποθετείται στα 

πρώτα σαράντα επαγγέλματα με τον υψηλότερο επιπολασμό ψυχικών διαταραχών 

που σχετίζονται με το στρες (Borrill et al., 1996. Hemingway & Smith, 1999. Jenkins 

et al., 1997). Η ασάφεια του επαγγελματικού ρόλου του νοσηλευτή επίσης συνιστά 

μια από τις κυριότερες πηγές επαγγελματικού στρες και σχετίζεται άμεσα με την 

χαμηλή ΕΙ (Chu et al., 2003. Collins et al., 2000. Simmons et al., 2001). Συνθήκες 

ξεκάθαρων απαιτήσεων ως προς τον επαγγελματικό ρόλο διαμορφώνουν μια 

ξεκάθαρη αντίληψη για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση κάποιου σημαντικού επαγγελματικού στόχου, διεργασία που 

σχετίζεται με την ΕΙ. Σύμφωνα με την μελέτη του Simmons και συν. ( 2001), η 

αισιοδοξία και η απόδοση νοήματος στο επαγγελματικό έργο συνιστούν δύο 

προσωπικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ΕΙ και ταυτόχρονα λειτουργούν 

προστατευτικά απέναντι στο στρες.  

 

2.3.5   H διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών 

στην Ελλάδα  

Οι μελέτες σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στον 

ελληνικό χώρο είναι λίγες (Kάπελλα και συν., 2002. Καρανικόλα, 2006. 

Χαραλαμπίδου, 1996.). Στη έρευνα της Χαραλαμπίδου (1996) εξετάστηκε η ΕΙ 220 

νοσηλευτών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, από τέσσερα δημόσια νοσοκομεία 
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του Εθνικού Συστήματος υγείας. Η έρευνα στηρίχθηκε στην θεωρία ανταμοιβών του 

Maslow (1964). Ως κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Mueller- McCloskey (1990). Η ΕΙ μελετήθηκε σε 

σχέση με τον φόρτο εργασίας, τον παράγοντα ρουτίνα, την τάση αποχώρησης-

παραμονής, την πιθανότητα επανεπιλογής του νοσηλευτικού επαγγέλματος, καθώς 

και την πιθανότητα να το συστήσουν ως επαγγελματικό προσανατολισμό στα παιδιά 

τους. Από τα δεδομένα προέκυψε μέτρια επαγγελματική ικανοποίηση των 

νοσηλευτών. Η μελέτη παρέχει ενδείξεις για τη συσχέτιση μεταξύ της αυτοεκτίμησης 

του επαγγελματία νοσηλευτή και της επαγγελματικής ικανοποίησης, θέτοντας βάσεις 

για περαιτέρω διερεύνηση.  

Η έρευνα της Κάπελλα και συν. (2002) πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 120 

νοσηλευτών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, που εργάζονταν σε δημόσια 

νοσοκομεία της Αθήνας.  Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Hackman & Oldman 

(1980). Βρέθηκε πως το νοσηλευτικό προσωπικό είχε μέτρια επαγγελματική 

ικανοποίηση, παρόλο που αναγνώριζε το έργο του ως σημαντικό. Επίσης, σύμφωνα 

με τα ευρήματα της μελέτης, οι νοσηλευτές περιέγραψαν έντονες ελλείψεις και κενά 

σχετικά με την εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας και την κατοχύρωση 

ξεκάθαρων και αυτόνομων νοσηλευτικών διαδικασιών. Οι παράγοντες αυτοί 

θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την μέτρια επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων 

νοσηλευτών.  

Στη μελέτη της Καρανικόλα (2006), πραγματοποιήθηκε  συνδυασμός μελέτης 

συσχετίσεων (με ποσοτικά δεδομένα) και φαινομενολογικής διερεύνησης (με 

ποιοτικά δεδομένα) σε 483 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού γενικών, δημόσιων και 

ιδιωτικών νοσοκομείων. Στην ποσοτική έρευνα μελετήθηκε ο βαθμός επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αυτοεκτίμησης και επαγγελματικής εξουθένωσης, η ύπαρξη ή όχι 
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σχέσης μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης και η επίδραση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχέση αυτή. Στην ποιοτική έρευνα το δείγμα 

αποτέλεσαν 18 άτομα που επιλέχθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία. Για την μέτρηση 

της επαγγελματικής ικανοποίησης (ΕΙ) χρησιμοποιήθηκε το Index of work 

satisfaction (Stamps, 1997).  Οι νοσηλευτές βρέθηκε ότι έχουν μέτρια αυτοεκτίμηση 

και επαγγελματική ικανοποίηση. Η υψηλότερη ικανοποίηση βρέθηκε ότι σχετίζεται 

με το επαγγελματικό κύρος και η χαμηλότερη με τις αποδοχές. Επίσης βρέθηκε ότι 

έχουν μέτριο βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης. Διαπιστώθηκε ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση διαμεσολαβεί μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και 

αυτοεκτίμησης. Από την ποιοτική ανάλυση ως κύριο θέμα στο βίωμα της ΕΙ 

αναδύθηκε η έννοια της προσφοράς προς τους νοσηλευόμενους, που φάνηκε έντονα 

να συνδέεται με την διεργασία απόδοσης αξίας στον εαυτό, προσωπικά και 

επαγγελματικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής υποστηρίζουν μερικώς την 

υπόθεση ότι η ΕΙ του νοσηλευτικού προσωπικού σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης 

υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ αυτοεκτίμησης, επαγγελματικού ρόλου και ΕΙ, και 

ανέδειξαν τη σημασία του προσωπικού συστήματος κριτηρίων και του βιώματος της 

προσφοράς για την επαγγελματική και την προσωπική αυτό-αξιολόγηση. 

Συμπερασματικά, η έρευνα της Καρανικόλα (2006) καταλήγει ότι η μελέτη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως η αυτοεκτίμηση, μπορεί να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση θετικών επαγγελματικών στάσεων ή ακόμη και στον 

περιορισμό φαινομένων χαμηλού ηθικού στο νοσηλευτικό προσωπικό, όπως η 

επαγγελματική εξουθένωση ή η παραίτηση.  

Σε έρευνα της Δημητριάδου και συν. (2009) βρέθηκε ότι μεγάλο ποσοστό 

νοσηλευτών θεωρούν ότι υπάρχει κακή υλικοτεχνική υποδομή στα ελληνικά 
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νοσοκομεία και ελάχιστο νοσηλευτικό υλικό και μέσα για να εξασκήσουν με ποιοτικό 

τρόπο οι νοσηλευτές τα καθήκοντά τους, συμφωνούν με μεγάλο αριθμό ερευνών που 

αναδεικνύουν τις κακές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα 

(Δημητριάδου, 2008. Markaki, Antonakis, Philalithis, Lionis, 2006) καθώς και την 

απογοήτευση των ίδιων των επαγγελματιών της νοσηλευτικής από τις συνθήκες 

εργασίας (Markaki et al., 2006. Χαραλαμπίδου, 1994). Και όλα αυτά συμβαίνουν 

παρόλο που το περιβάλλον εργασίας ασκεί την κρισιμότερη επιρροή στη δυνατότητα 

των νοσηλευτών να παρέχουν ποιοτική περίθαλψη (Μackay, Risk, 2001). Επίσης, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, παρά την ανέγερση νέων Νοσοκομείων και τις 

βελτιώσεις κτηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΕΣΥ 

(Εθνικό Σύστημα Υγείας), στην πλειοψηφία τους εξακολουθούν ακόμη να συνθέτουν 

το καθημερινό περιβάλλον εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, τα παλαιά και 

ανεπαρκώς εξοπλισμένα κτήρια, οι ανεπαρκείς χώροι εργασίας, οι θάλαμοι   των 

ασθενών με κακή αρχιτεκτονική δομή και χωρίς χώρους υγιεινής (Δημητριάδου και 

συν., 2009).  

Άλλα ευρήματα ερευνών που αφορούν τους Έλληνες νοσηλευτές αναφέρουν 

ότι υπάρχει ανεπαρκής στελέχωση νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία 

(Δημητριάδου και συν.,  2009. Στάθης, 1993). Αποτέλεσμα της ανεπαρκούς 

στελέχωσης είναι οι νοσηλευτές να καλούνται καθημερινά να ικανοποιήσουν μη 

ρεαλιστικές απαιτήσεις στο χώρο της εργασίας τους, αντιστοιχώντας κατά μέσον όρο 

σε παθολογικά τμήματα ένας νοσηλευτής ανά 11 ασθενείς στην πρωινή βάρδια, ένας 

νοσηλευτής ανά 16 ασθενείς στην απογευματινή και ένας νοσηλευτής ανά 24 

ασθενείς στη νυκτερινή βάρδια, ενώ στα χειρουργικά τμήματα  αντιστοιχούν ένας 

νοσηλευτής ανά 10 ασθενείς στην πρωινή, ένας ανά 15 ασθενείς στην απογευματινή 

και ένας νοσηλευτής ανά 28 ασθενείς στη νυκτερινή βάρδια (Δημητριάδου, 2008).  Η 
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ελλιπής στελέχωση οδηγεί στην καταστρατήγηση της πενθήμερης εργασίας και στο 

μεγάλο αριθμό νυκτερινών ωραρίων (Δημητριάδου και συν., 2009).  

Συνοπτικά οι ελληνικές έρευνες αναφέρουν ότι υπάρχει μέτρια επαγγελματική 

ικανοποίηση στους νοσηλευτές, η οποία σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση, την επίδοσή 

τους, το επαγγελματικό κύρος και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Οι 

έρευνες αυτές θέτουν τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που θα 

συνέβαλλαν στην θετική αποτίμηση του επαγγελματικού ρόλου, στην αυτοεκτίμηση, 

τον περιορισμό του στρες και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, την αύξηση της 

διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της επίδοσης. Οι συνθήκες  αυτές 

βοηθούν και ενισχύουν την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών. 

2.3.6. Η επίδραση δημογραφικών και ατομικών παραγόντων στην 

επαγγελματική ικανοποίηση  

Στις έρευνες μελετήθηκαν και δημογραφικοί παράγοντες που επιδρούν στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών, όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, 

η προϋπηρεσία καθώς και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Η επίδραση του 

φύλου στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών φαίνεται να είναι σύνθετη, 

καθώς άλλα ευρήματα δείχνουν πως η ΕΙ είναι χαμηλότερη στους άνδρες (Shield & 

Ward, 2001) ενώ άλλα δεν βρίσκουν διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων (Finn, 

2001). Επειδή το νοσηλευτικό επάγγελμα κυριαρχείται από γυναίκες (AACN, 2003), 

όταν μελετώνται οι προσδοκίες των νοσηλευτριών από την εργασία τους ή αν 

συνδέονται με την ΕΙ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θεωρία των φυλετικών 

ρόλων, το θέμα της κοινωνικοποίησης των γυναικών και η φεμινιστική θεωρία 

(Myers, 1993. Seymour & Buscherhof 1991. Unger & Crawford, 1996).  

Όσον αφορά την ηλικία, πάλι υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα, καθώς κάποιες 

μελέτες υποστηρίζουν πως η ΕΙ αυξάνεται με την ηλικία (Ιngersoll et al., 2002. 
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Shields & Ward, 2001), ενώ άλλες αναφέρουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΕΙ και 

ηλικίας (Agho et al., 1993). Η προϋπηρεσία φαίνεται να συμμεταβάλλεται την ηλικία. 

Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι οι νεότεροι, χωρίς εμπειρία νοσηλευτές έχουν 

υψηλότερο επίπεδο ΕΙ (Agho et al., 1993).  

Συχνά το επίπεδο εκπαίδευσης μελετάται σε σχέση με το βαθμό ΕΙ των 

νοσηλευτών, γιατί υπάρχουν διάφορες βαθμίδες και είδη νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 

Τα ευρήματα των σχετικών ερευνών και πάλι ποικίλουν (Ιngersoll et al., 2002. 

Sheward et al., 2005). Ορισμένες έρευνες αναφέρουν πως, όσο αυξάνεται το επίπεδο 

εκπαίδευσης, οι νοσηλευτές είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι από την εργασία τους 

και εκφράζουν έντονη τάση αποχώρησης από αυτή (Chu et al., 2003. Price, Shields & 

Ward, 2001). Η αιτία, ενδεχομένως, είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

καλύτερα εκπαιδευμένοι νοσηλευτές στην ανάπτυξη και εφαρμογή των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους (Cavanagh, 1992. Mrayyan, 2005. Price & Mueller, 1981). 

Επίσης, ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας βρέθηκε ότι 

επηρεάζουν θετικά την ΕΙ και παράλληλα φαίνεται να λειτουργούν ρυθμιστικά 

απέναντι στην εξουθένωση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η αντοχή στο άγχος, η 

αίσθηση ελέγχου και ο βαθμός αφοσίωσης των εργαζομένων στο καθήκον τους, η 

τάση να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ως προκλήσεις (Schmitz et al., 2000) και  η 

τάση για εκδήλωση θετικών συναισθημάτων (Watson et al., 1987). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό που αλληλεπιδρά με την ΕΙ είναι η τάση του ατόμου να καταβάλει 

αυξημένη προσπάθεια στην εργασία του. Σύμφωνα με την Price (2001), η αυξημένη 

προσπάθεια του ατόμου συνοδεύεται από υψηλότερες ανταμοιβές, και επομένως 

ενίσχυση της ΕΙ. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη των  Chu και 

συν.  (2003).   
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Τέλος, ένας παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει θετικά την ΕΙ των 

νοσηλευτών είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Σε έρευνα των Guleryuz, Guney, 

Aydin και Asan (2008), η ΣΝ είχε θετική συσχέτιση με την ΕΙ και την αφοσίωση 

στην εργασία. Η ΕΙ βρέθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την ρύθμιση και χρήση των 

συναισθημάτων αλλά όχι με άλλες διαστάσεις της ΣΝ. Η ΕΙ βρέθηκε να λειτουργεί 

διαμεσολαβητικά μεταξύ ΣΝ και εργασιακής αφοσίωσης. Οι Sy και συν. (2006) 

αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλά επίπεδα ΣΝ είναι πιο πιθανό να 

έχουν υψηλότερα επίπεδα ΕΙ, γιατί είναι πιο ικανοί να αξιολογούν και να ρυθμίζουν 

τα συναισθήματά τους από ότι άλλοι εργαζόμενοι με χαμηλή ΣΝ.    

Σύνοψη των ευρημάτων για την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Συμπερασματικά, η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών μπορεί να επιδρά 

στο εργασιακό δυναμικό των νοσηλευτών με ποικίλους τρόπους. Οι έρευνες από 

διάφορες χώρες δείχνουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένας σημαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας για τις παρατεταμένες απουσίες των νοσηλευτών από την 

εργασία τους, το στρες και  την επαγγελματική εξουθένωση, τις εργασιακές 

ανατροπές και τη διάθεση για παραίτηση και αποχώρηση από την εργασία τους. Οι 

κύριες πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης είναι.: οι εργασιακές συνθήκες, οι 

σχέσεις με τους συνεργάτες και τους προϊσταμένους, οι αμοιβές, η προαγωγή, η 

εργασιακή ασφάλιση, οι ευθύνες, η αναγνώριση από τους προϊσταμένους, οι ώρες 

εργασίας. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι νοσηλευτές τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι με την δουλειά τους από αυτούς που δεν έχουν 

λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και υπήρχαν αντιφατικά ευρήματα σε αυτό. Επίσης 

ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που παίζει ρόλο στην ΕΙ των νοσηλευτών φαίνεται 

να είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους όπως η διαχείριση του στρες, ο 
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έλεγχος των συναισθημάτων, η αυτοεκτίμηση, τα θετικά συναισθήματα, ο βαθμός 

αφοσίωσης στο καθήκον και ο προσωπικός τρόπος αυτό-αξιολόγησης.  

Πολλές έρευνες αναφέρουν ότι η ΕΙ των νοσηλευτών που εργάζονται σε 

νοσοκομεία (σε κλινικό χώρο) σχετίζεται με το επαγγελματικό στρες (Higley & 

Cooper, 1986. Mitcell, 1994), την αφοσίωση στον οργανισμό που εργάζονται (Knoop, 

1995. Lu et al., 2000. Fang, 2001) και την επαγγελματική δέσμευση. Η ανασκόπηση 

των Lu, While και  Barriball (2005) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αισθητή η 

απουσία ενός καλού μοντέλου επαγγελματικής ικανοποίησης, που να περιλαμβάνει 

στοιχεία όπως η οργανωσιακή, η επαγγελματική κατάσταση και προσωπικά στοιχεία, 

με στόχο την ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αιτίες 

διάθεσης για παραμονή των νοσηλευτών στο επάγγελμά τους. 

          Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται από τις έρευνες  το χάσμα που υπάρχει 

μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού και της ηγεσίας του, αφού σε υψηλή 

συχνότητα διαφωνούν με τα πρότυπα και τη φιλοσοφία της ηγεσίας τους περί του 

νοσηλευτικού ρόλου, γεγονός που συμβάλλει σε σημαντικό επίπεδο στην 

απογοήτευση από την άσκηση του επαγγέλματος. Έχει βρεθεί ότι ο τρόπος που 

αντιμετωπίζεται το νοσηλευτικό προσωπικό από τις διάφορες ηγεσίες επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του (Kozlowski & Doherty, 1989) και επιδρά σε σημαντικό επίπεδο 

στην προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη (O’Driscoll & Beehr, 1994).  

Έχει διαπιστωθεί ότι το στυλ της διοίκησης (Lucas, 1991. Seymour, Buscherhof, 

1991), η υποστήριξη που παρέχει (Lee & Ashforth, 1996. Seccombe & Smith, 1997), 

η επίδειξη εμπιστοσύνης (Bakker, Killmer, Siegriest & Schaufeli, 2000. Constable & 

Russell, 1986.), ο σεβασμός και η αναγνώριση (Collins, McDonnell, Cameron, 2000) 

συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δικαιωμένοι από την επιλογή τους 
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αισθάνονται οι έχοντες κάποιο αξίωμα (Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 

προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων και Τομεάρχες), πιθανόν επειδή το αξίωμα 

παρέχει τη δυνατότητα στον επαγγελματία για περισσότερο έλεγχο στην εργασία του, 

προσδίδει γόητρο λόγω της σεβαστής θέσης μέσα στη νοσηλευτική ιεραρχία και 

παρέχει μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση (Pokorski, Van der Schoot, Wickstrom, 

Pokorska, Hasselhorn, 2008). Η αντίληψη για την αναγνώριση των προσωπικών 

επιτευγμάτων και της αξιοκρατίας στο ελληνικό νοσοκομείο, που αποτελεί ακόμη 

αίτημα προς ικανοποίηση (Δημητριάδου, 2008. Markaki et al., 2001), συνδέεται με τη 

μη επαλήθευση των προσδοκιών. Άλλος ένας παράγοντας που φαίνεται να συντελεί 

αρνητικά στην εκτίμηση των προσδοκιών στο νοσηλευτικό επάγγελμα είναι η  

ικανοποίηση από την αμοιβή του επαγγέλματος. Το νοσηλευτικό προσωπικό εκτιμά 

ότι αμείβεται ελάχιστα σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει. Αν 

και οι αμοιβές των νοσηλευτών αναφέρεται ότι συμβάλλουν σε μικρό ποσοστό στην 

ικανοποίηση από το επάγγελμά του (Pokorski et al., 2008. Blegen & Mueller, 1987), 

στην Ελλάδα είναι τόσο χαμηλές, ώστε αποτελεί κοινή πεποίθηση στον πληθυσμό ότι 

το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι κακοπληρωμένο (Κοτζαμπασάκη, Ανδρέα, 

Βαρδάκη, Κυριακίδου, Ματζιώρου, Ντίκου, 2003).  Ένας άλλος παράγοντας που 

φαίνεται να επιδρά αρνητικά είναι ότι οι προσδοκίες  κατά το χρόνο της εκπαίδευσης,  

βρίσκονται σε δυσαρμονία με την αντίληψη του νοσηλευτικού ρόλου που αποκτά ο 

νοσηλευτής στο χώρο της εργασίας του. Από την έρευνα της Δημητριάδου (2008) 

προέκυψε ότι, στην Ελλάδα, αφενός μεν η πολιτεία δεν προσδιόρισε νομικά τα 

καθήκοντα που έτσι κι αλλιώς εκτελεί καθημερινά ο νοσηλευτής στο χώρο της 

εργασίας του, αφετέρου καθημερινά ο νοσηλευτής, λόγω οργανωτικών ανεπαρκειών, 

αφιερώνει χρόνο στην εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων, που αφορούν σε ευθύνη 
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άλλων επαγγελματικών κλάδων και δεν έχουν σχέση με καθήκοντα που αφορούν στο 

επάγγελμά του.  

  Με βάση την ανάγκη βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών και αύξησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να 

διερευνήσει πως μια σειρά από παράγοντες επιδρούν στην ΕΙ των νοσηλευτών. 

  



2.4.  Η Διάθεση  Παραμονής στο Επάγγελμα  

 

Η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα (retention) ορίζεται ως ο βαθμός ή το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι νοσηλευτές μένουν στην παρούσα εργασία τους. 

Η πρόθεση για παραμονή στο επάγγελμα εκφράζει την αντίληψη των νοσηλευτών για 

την πιθανότητα να μείνουν στην παρούσα εργασία τους. Η διάθεση και η πρόθεση 

παραμονής στο επάγγελμα έχουν διερευνηθεί σε διάφορες μελέτες. Η διάθεση 

παραμονής μετριέται έμμεσα με αυτοαναφορές της πρόθεσης για παραίτηση ή 

παραμονή (Boyle et al., 1999. Shader et al., 2001). Επιπλέον, η διάθεση παραμονής 

στο επάγγελμα μετριέται και άμεσα, με παρακολούθηση της μετακίνησης των 

νοσηλευτών σε άλλες εργασίες ή τμήματα (Ellenbecker & Cushman, 2001. Cangelosi 

et al., 1998. Goodell & Coeling, 1994. Leveck & Jones, 1996. Klemm & Schreiber, 

1992. Pan et al., 1995). Οι μελέτες που εξετάζουν την πρόθεση και την διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα έχουν βρει μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών 

των δύο μεταβλητών (Alexander et al., 1998. Tai et al., 1998. Taunton et al., 1997).  

 Οι έρευνες που έχουν γίνει για την πρόθεση και διάθεση παραμονής στο 

επάγγελμα των νοσηλευτών έχουν διεξαχθεί πρωτίστως σε αστικά νοσοκομειακά 

ιδρύματα με ψυχιατρικούς νοσηλευτές (Alexander et al., 1998), νοσηλευτές 

χειρουργείου (Cangelosi  et al. 1998. Leveck & Jones, 1996. Shader et al., 2001. 

Taunton et al., 1997) και νοσηλευτές μονάδων εντατικής θεραπείας (Boyle et al., 

1999. Song et al., 1997). Μόνο μια μελέτη έχει εστιάσει στην δημόσια υγεία και τους 

κοινοτικούς νοσηλευτές (Pan et al., 1995). Αυτές οι έρευνες έχουν εστιάσει 

πρωτίστως στην διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν ή προβλέπουν την 

πρόθεση ή την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα. Λίγες μελέτες έχουν εστιάσει 

    157



στην αξιολόγηση των στρατηγικών βελτίωσης της διάθεσης για παραμονή (Skelton-

Green, 1996. Song et al., 1997. Prevosto, 2001). 

 Mια ανασκόπηση 26 μελετών που αφορούν την διάθεση παραμονής στο 

επάγγελμα που διεξήχθησαν από το 1977 έως το 1996 αποκάλυψε ποικίλα ευρήματα 

και τρόπους μέτρησης (Tai et al., 1998). Οι συμμετέχοντες ήταν κλινικοί νοσηλευτές. 

Τα δείγματα των ερευνών που μελετήθηκαν κυμαίνονται  από 143 έως και 2500 

άτομα. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοαναφορών για την μέτρηση της 

πρόθεσης για παραμονή και αναφορές του προσωπικού για την μέτρηση της διάθεσης 

για παραμονή στο επάγγελμα. Τα ευρήματα των ερευνών υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

πολλαπλές μεταβλητές που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στην πρόθεση και 

διάθεση παραμονής στο επάγγελμα των νοσηλευτών. Η επαγγελματική ικανοποίηση 

φάνηκε να είναι ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας. Βρέθηκε ότι όσο πιο 

ικανοποιημένοι είναι οι νοσηλευτές με τη δουλειά τους, τόσο πιο πιθανό είναι να 

παραμείνουν σε αυτή (Alexander e.t al., 1998. Boyle et al., 1999. Cangelosi et al., 

1998. Klemm & Schreiber, 1992. Leveck & Jones, 1996. Pan et al., 1995. Shader et 

al., 2001. Tai et al., 1998. Taunton et al., 1997).  

Το θεωρητικό μοντέλο που προτάθηκε από τους Alexander και συν. (1998) 

δείχνει ότι η πρόθεση για παραμονή στο επάγγελμα σχετίζεται άμεσα με την διάθεση 

παραμονής (Σχήμα 2).  Η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται άμεσα με την 

διάθεση  και την πρόθεση παραμονής στο επάγγελμα. Η επαγγελματική ικανοποίηση 

και τα ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών σχετίζονται έμμεσα με την διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα μέσω της πρόθεσης για παραμονή. Από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των νοσηλευτών η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας έχει βρεθεί 

συχνά ότι επηρεάζουν την πρόθεση και διάθεση παραμονής στο επάγγελμα. Η ηλικία 

σχετίζεται θετικά με την πρόθεση και την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα: οι 
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μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσηλευτές είναι πιο πιθανό να επιθυμούν να μείνουν στην 

παρούσα εργασία τους παρά οι νεότεροι (Pan et al., 1995. Alexander et al., 1998. Tai 

et al., 1998. Shader et al., 2001). Τα χρόνια προϋπηρεσίας, αρνητικά με την πρόθεση 

και διάθεση παραμονής στο επάγγελμα: όσο περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας έχει 

ένας νοσηλευτής τόσο λιγότερο πιθανό να φύγει από αυτήν (Leveck & Jones, 1996. 

Tai et al., 1998. Taunton et al., 1997). Το οικογενειακό επίδομα, η οικογενειακή 

κατάσταση, το φύλο, η φυλή και η εθνικότητα έχουν ασθενέστερη επίδραση στην 

πρόθεση και διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα από ότι η ηλικία και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας (Alexander et al., 1998. Pan et al., 1995. Tai et al., 1998). Μερικοί 

ερευνητές αναφέρουν ότι οι οικογενειακές σχέσεις που ορίζονται με το να έχει 

κάποιος παιδιά κάτω των έξι ετών, να είναι παντρεμένος και να έχει συγγενείς κοντά 

του, σχετίζονται άμεσα με την πρόθεση για παραμονή στο επάγγελμα (Borda & 

Norman, 1997. Curry et al., 1985).  

 Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ικανοποίησης (π.χ. η αυτονομία, η ανεξαρτησία 

στις σχέσεις με τους ασθενείς, η αυτονομία στο επάγγελμα, η ομαδική συνοχή με 

τους συναδέλφους και άλλους ειδικούς) σχετίζονται άμεσα με την πρόθεση και 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και έμμεσα με την διάθεση μέσω της πρόθεσης 

για παραμονή στο επάγγελμα (Aiken et al., 1994. Boyle et al., 1999. Klemm & 

Schreiber, 1992. Schreiber, 1992.  Shader et al., 2001). 

 Tα εξωτερικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ικανοποίησης (π.χ. στρες, 

εργασιακή υπερφόρτιση, αυτονομία, έλεγχο των εργασιακών ωρών, αυτονομία, 

έλεγχο των εργασιακών δραστηριοτήτων, μισθός, κ.τ.λ). Τα ευρήματα σχετικά με τα 

εξωτερικά εργασιακά χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι ο μισθός και τα επιδόματα, οι 

ώρες εργασίας και η ευελιξία στο πρόγραμμα είναι σημαντικοί παράγοντες για την 
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πρόθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στις εργασίες τους (Alexander et al., 1998. 

Ellenbecker, 2004. Simmons et al., 2001).  

Το παραπάνω μοντέλο  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που 

θέλουν να ελέγξουν τις αιτίες της πρόθεσης και διάθεσης για παραμονή στο 

επάγγελμα των νοσηλευτών. Ωστόσο οι αλλαγές που συμβαίνουν στο χώρο της 

φροντίδας υγείας και ακόμη περισσότερο στα νοσοκομεία αλλάζουν και την φύση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Γι’αυτο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για την 

κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν τους νοσηλευτές να έχουν είτε την 

πρόθεση ή την διάθεση να μείνουν ή να εγκαταλείψουν την εργασία τους.  

2.4.1. Οι συνέπειες της διαφυγής των νοσηλευτών από το επάγγελμα 

Για το 2003 το γραφείο Οικονομικών  ανθρώπινου δυναμικού της Αγγλίας 

ανέφερε ότι ο ρυθμός παραίτησης του νοσηλευτικού προσωπικού από τα γενικά 

νοσοκομεία της χώρας στην Βρετανία ήταν 9,4%. Το έλλειμμα των νοσηλευτών έχει 

επιδράσεις σε πολλές πλευρές της φροντίδας υγείας στην Βρετανία, εκτός του ότι 

περιορίζει την αποτελεσματικότητα της παροχής υπηρεσιών (Department of Health in 

Britain, 2001). Τα προβλήματα που σχετίζονται με την διαφυγή των κλινικών 

νοσηλευτών συνδέονται με τις αυξημένες απαιτήσεις για την φροντίδα υγείας 

εξαιτίας της προόδου της ιατρικής τεχνολογίας, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής 

και ακολούθως τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που ζουν με σοβαρές και χρόνιες 

ασθένειες (Buchan & Seccombe, 2003). Ωστόσο, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις 

από την πλευρά των νοσηλευτών, καθώς οι ρόλοι τους έχουν διευρυνθεί ώστε να 

περιλαμβάνουν και ευθύνες και ρόλους που τυπικά λαμβάνονται από το ιατρικό 

προσωπικό. Αυτό δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αρνητική επίδραση που μπορεί να  

 



Σχήμα 2.   Θεωρητικό μοντέλο για την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα των κοινοτικών νοσηλευτών. (πηγή: Ellenbecker, 2003)   
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έχει η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στην ποιότητα της φροντίδας του ασθενή 

(Aiken et al., 2002). 

Η Αγγλία καθώς και άλλες βιομηχανικές χώρες βιώνουν την έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού εν μέρει και εξαιτίας της χαμηλής διάθεσης για παραμονή 

στο επάγγελμα. Η επαγγελματική ικανοποίηση έχει βρεθεί ότι είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας για την πρόθεση διαφυγής των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους.  Σε 

μια ανασκόπηση των Coomber και Barriball (2006) βρέθηκε ότι το στρες και η 

διοίκηση ασκούν επίδραση στην έλλειψη ικανοποίησης και στην πρόθεση διαφυγής 

των νοσηλευτών.  

 Οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι το παγκόσμιο έλλειμμα νοσηλευτών 

είναι απειλητικό για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και γίνεται το 

μεγαλύτερο ζήτημα εργατικού δυναμικού στο τομέα της υγείας για  την δεκαετία που 

διανύουμε. Πραγματικά, πολλά εργασιακά πλαίσια ήδη μετράνε μια ροπή διάθεσης 

των νοσηλευτών για παραμονή στο επάγγελμα προς τα κάτω παρά την πληθώρα των 

στρατηγικών για αύξηση της διάθεσης παραμονής (Cowin & Jacobsson, 2003). Αυτό 

προϊδεάζει για παράταση της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού τα προσεχή έτη και 

επιδείνωση της θέσης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Υπάρχει μια επείγουσα 

ανάγκη διερεύνησης ώστε να διευκρινιστούν τα διάφορα θέματα που αφορούν την 

απώλεια των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους. Οι Rosenfeld και Adams (2008) 

αναφέρουν ότι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στις Η.Π.Α είναι πλέον 

δεδομένη και η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι η έλλειψη αυτή, μαζί 

με ανεπάρκειες και αδυναμίες λειτουργίας στα νοσοκομεία, θα χειροτερέψουν στο 

μέλλον. 
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Οι αποτελεσματικές στρατηγικές αύξησης της διάθεσης για παραμονή στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα θα πρέπει να στρέφονται στην αντιμετώπιση των 

παραγόντων που ευνοούν την έξοδο των νοσηλευτών από τα νοσοκομεία, καθώς και 

στην απομόνωση και ενίσχυση των παραγόντων που ενισχύουν τους νοσηλευτές να 

παραμείνουν. Οι Rosenfeld και Adams (2008) αναφέρουν ότι τα νοσοκομεία 

προκειμένου να αυξήσουν την διάθεση των νοσηλευτών να παραμένουν στην εργασία 

τους, θα πρέπει να στραφούν σε μη εργασιακά θέματα όπως π.χ. την δυνατότητα 

ημιαπασχόλησης, ένα πιο ευέλικτο  ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες του 

εργαζόμενου, καθώς και τη δυνατότητα να απασχολούνται σε άλλες θέσεις όπως στη 

διοίκηση, στην κοινότητα και γενικά έξω από το νοσοκομείο.  

Οι περιβαλλοντικές και άλλες καταστάσεις έχουν εξεταστεί σε προηγούμενες 

έρευνες (Atencio et al., 2003). Οι νοσηλευτές συνεχίζουν να προβάλλουν  τις 

μεταβολές στην αυτοεκτίμηση και την αυτό-εικόνα ως λόγους για την διαφυγή τους 

από το επάγγελμα (Cline et al., 2003. Takase et al., 2006). Διάφορες έρευνες 

αναφέρουν ότι η γενική αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση και η έλλειψη εμπιστοσύνης 

στον εαυτό, των νοσηλευτών είχε σημαντική συσχέτιση με την διάθεση παραμονής 

(Cowin  & Hengstberger, 2006. Rundle, 2001. Cowin et al., 2008. Arthur & Rundle, 

2007).  Οι απόψεις για τις αποδοχές και τα καθήκοντα δεν είχαν σημαντική σχέση με 

την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα, αν και η επαγγελματική κατάσταση και σε 

μικρότερη έκταση οι πολιτικές του νοσοκομείου ήταν σημαντικοί παράγοντες που 

επηρέαζαν την διάθεση παραμονής. Η διεθνής βιβλιογραφία ωστόσο, σχετικά με την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα των νοσηλευτών, έχει επιδείξει την 

σημαντικότητα της επαγγελματικής ικανοποίησης, του επαγγελματικού στρες, της 

εργασιακής υπερφόρτισης, της επαγγελματικής εξουθένωσης, και των



διαπροσωπικών σχέσεων στην διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα νέων αποφοίτων 

της νοσηλευτικής (McKenna et al., 2003. Strachota et al., 2003). Σε πιο πρόσφατη 

έρευνα των Cowin και Jacobsson (2008) όπου αναφέρεται ότι η έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού είναι σε κρίση στο σύστημα υγείας στην Αυστραλία, και 

οι αιτίες είναι οικονομικές, οι φυλετικές διαφορές, οι εργασιακές συνθήκες και η 

εκπαίδευση. Το γεγονός επίσης ότι υπάρχουν τρεις γενεές νοσηλευτών στα 

νοσοκομεία δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι Cowin και Jacobsson (2008) 

διαπίστωσαν ότι εάν ο κάθε εργασιακός χώρος δεν ψάξει να βρει τις αιτίες που 

κάνουν τους νοσηλευτές να φεύγουν από το επάγγελμα δεν πρόκειται να λυθεί το 

πρόβλημα. Επίσης η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών είναι ένας βασικός 

παράγοντας που μπορεί να κρατήσει τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Μια βασική 

ερώτηση που πρέπει να διερευνηθεί, καταλήγει η έρευνα των Cowin και Jacobsson, 

είναι εάν η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφωθούν 

πραγματικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές. Παρόλα αυτά, συμπεραίνει  ότι οι 

παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο είναι πιθανότερο ότι θα βελτιώσουν την 

συγκράτηση του προσωπικού παρά τα εκπαιδευτικά προγράμματα των νοσηλευτών. 

 2.4.2    Η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα των νοσηλευτών στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν ελέγξει είτε την πρόθεση, 

είτε την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα των νοσηλευτών. Η διάθεση του 

νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στο επάγγελμά του φαίνεται έμμεσα από τις 

έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και από τις 

έρευνες που μελετούν τις προσδοκίες των νοσηλευτών, τις εργασιακές συνθήκες και 

τα χαρακτηριστικά του  νοσηλευτικού επαγγέλματος. Με βάση αυτά τα στοιχεία, 

μπορεί να διαμορφωθεί μια πρώτη άποψη σχετικά και με την πιθανή  διάθεση 

παραμονής των Ελλήνων νοσηλευτών στο επάγγελμά τους. Παρόλα αυτά, είναι 

    164



γεγονός ότι χρειάζεται μια εμπεριστατωμένη διερεύνηση της διάθεσης για παραμονή 

στο επάγγελμα των Ελλήνων νοσηλευτών.  

Οι Κοτζαμπασάκη και συν. (2003) βρήκαν ότι όλο και λιγότεροι νέοι 

επιλέγουν σήμερα το νοσηλευτικό επάγγελμα. και σε μια έρευνα της Δημητριάδου 

(2008),  αναφέρεται ότι η νοσηλευτική σχολή είναι μεταξύ των τελευταίων επιλογών 

των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τον επόμενο χρόνο σε έρευνα 

της Δημητριάδου και συν. (2009)  βρέθηκε ότι το 24,6% υποψήφιων στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, είχε το νοσηλευτικό επάγγελμα ως πρώτη επιλογή σπουδών. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν τους λόγους που εξηγούν το μειωμένο 

ενδιαφέρον των νέων με υψηλά προσόντα στη χώρα μας να επιλέξουν ως πρώτη 

επιλογή το επάγγελμα του νοσηλευτή. Συγκεκριμένα, το επάγγελμα δεν φαίνεται να 

έχει την ανάλογη κοινωνική εκτίμηση στη χώρα μας, αφού στο σύνολό τους οι 

νοσηλευτές βίωναν την αρνητική προκατάληψη λόγω της επαγγελματικής τους 

ιδιότητας  (Δημητριάδου, 2008), γεγονός που παραπέμπει στην απαρχαιωμένη και μη 

ρεαλιστική δημόσια εικόνα του νοσηλευτικού επαγγέλματος (Κοτζαμπασάκη και 

συν., 2003). Επιπλέον, παράγοντες όπως οι κακές συνθήκες εργασίας και η 

απογοήτευση των ίδιων των νοσηλευτών από το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός 

τους δεν τους επιτρέπουν να επιδείξουν στους ασθενείς τους όλες τις πλευρές του 

νοσηλευτικού τους ρόλου (Χαραλαμπίδου, 1999. Karanikola et al., 2007. Markaki et 

al., 2006). Σε έρευνα των Δημητριάδου και συν. (2009), όπου ερευνώνται οι 

προσδοκίες των Ελλήνων νοσηλευτών από το επάγγελμά τους, αναφέρεται ότι, 

εξαιτίας των συνθηκών εργασίας αλλά και του τρόπου επιλογής του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος, καθώς και εξαιτίας της μη επαλήθευσης των προσδοκιών των 

νοσηλευτών, παρατηρείται μεγάλη διαρροή νοσηλευτών από το επάγγελμά τους σε 

άλλα επαγγέλματα. Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, οι 
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σπουδαστές χρησιμοποιούν συχνά τη Νοσηλευτική σχολή για κατάταξη σε άλλο 

τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Ανδριώτη, 1994). Σε έρευνα των Δημολιάτης, Μπόσμπου, Γκούβα 

(1991) βρέθηκε ότι το 10,2% των φοιτητών των ΤΕΙ είχε ως πρώτη επιλογή τη 

Νοσηλευτική, ενώ σε έρευνα της Δημητριάδου και συν. (2009) βρέθηκε ότι το 24,6% 

του πληθυσμού των υποψηφίων για πανελλαδικές εξετάσεις είχε ως πρώτη επιλογή το 

νοσηλευτικό επάγγελμα.  

Παρά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη όσον αφορά την 

εκπαίδευση των Νοσηλευτών στην Ελλάδα, το «νοσηλεύειν» δεν εκτιμάται  ως μια 

καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Έτσι, στη χώρα μας το μηχανογραφικό σύστημα 

συνεχίζει να επιλέγει τους υποψήφιους νοσηλευτές, συνδυάζοντας τα μόρια επιτυχίας 

και τη σειρά προτίμησής τους, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ο αρχικός 

προσανατολισμός των φοιτητών της νοσηλευτικής να είναι διαμετρικά αντίθετος με 

τον τομέα υγείας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι απόφοιτοι αυτοί να ασκούν ένα 

επάγγελμα που δεν υπήρχε στις αρχικές τους επιθυμίες και μάλλον προέκυψε ως 

αναγκαστική επιλογή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί, κατά κάποιο τρόπο, καθορίζει 

και την διάθεση αυτών των εργαζομένων απέναντι το επάγγελμά τους πριν καν το 

εξασκήσουν. Δεδομένο είναι και το γεγονός που προαναφέρθηκε, ότι υπάρχει μεγάλο 

ποσοστό διαρροής νοσηλευτών από το επάγγελμα εξαιτίας της χρησιμοποίησης της 

Νοσηλευτικής για να καταταγούν σε ένα άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  Ωστόσο σε έρευνα 

των Δημητριάδου και συν. (2009), ως λόγος παραμονής στη Νοσηλευτική και 

άσκησης του επαγγέλματος από την πλειοψηφία των νοσηλευτών αναφέρθηκε, ότι 

είναι η ικανοποίηση που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών από το ίδιο το 

αντικείμενο εργασίας. 

  Η σύγκριση με τα αποτελέσματα ομοειδών ερευνών σε άλλες χώρες 

αποκαλύπτουν διαφορετικούς λόγους επιλογής του νοσηλευτικού επαγγέλματος ενώ 
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εκφράζεται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την άσκησή του (Okasha, Ziady, 2001. 

Munro, et al., 1998). Η ανάδειξη όμως ότι ένας μεγάλος αριθμός νοσηλευτών στην 

Ελλάδα  μπορεί να ασκεί αναγκαστικά το νοσηλευτικό επάγγελμα επειδή δεν είχε 

άλλη επιλογή, αποτελεί στοιχείο που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και 

περαιτέρω διερεύνησης, επειδή αφορά κυρίως τους νέους εργαζόμενους που 

καλύπτουν τα νοσοκομεία σήμερα. Επίσης, το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί μια 

βασική αιτία που καθορίζει την διάθεση αυτών των εργαζομένων απέναντι στο 

επάγγελμά τους ή ακόμη να ερμηνεύει την πρόθεση ή διάθεσή τους να παραμείνουν 

σε αυτό.  

 Πέρα από τα παραπάνω οι έρευνες στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι Έλληνες 

νοσηλευτές θεωρούν ότι υπάρχουν κακές εργασιακές συνθήκες οι οποίες τους 

δυσκολεύουν στην ποιοτική άσκηση του έργου τους. Τέτοιες συνθήκες αφορούν την   

κακή υλικοτεχνική υποδομή στα νοσοκομεία, την ανεπαρκή στελέχωση 

νοσηλευτικού προσωπικού, τον φόρτο εργασίας, την εκτέλεση αλλότριων 

καθηκόντων, τον μεγάλο αριθμό υπερωριών, τις συγκρούσεις με την ηγεσία και τις 

μειωμένες αποδοχές. Όλα αυτά οδηγούν στη απογοήτευση των νοσηλευτών από την 

άσκηση του επαγγέλματός τους και την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης 

(Δημητριάδου και συν., 2009. Κοτζαμπασάκη και συν., 2003).  

Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα, αλλά και στο τρόπο που ασκείται και αντιμετωπίζεται στην 

ελληνική κοινωνία γενικότερα, που δημιουργούν μια αρνητική αντίληψη γι’αυτό. 

Είναι πολύ πιθανό πολλά από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν να οδηγούν και σε 

έλλειψη διάθεσης παραμονής στο επάγγελμα. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου 

παράγοντα είναι κάτι που πρώτη φορά επιχειρείται στην παρούσα έρευνα για την 

ελληνική πραγματικότητα. 
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2.4.3  Κλίμακες μέτρησης της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα 

H μέτρηση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα συχνά μετριέται με 

κλίμακες που αφορούν την πρόθεση για παραμονή στο επάγγελμα ή ακόμη με 

κλίμακες που αφορούν την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα.   

  Το McCain’s Behavioral Commitment Scale (McCloskey & McCain, 1987) 

είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αρκετά για τη μέτρηση της πρόθεσης και 

της διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα των νοσηλευτών. Ολόκληρη η κλίμακα 

περιλαμβάνει 38 θέματα, πέντε από τα οποία μετρούν την  πρόθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα. Η εσωτερική συνοχή έχει βρεθεί ικανοποιητική στις έρευνες που έχει 

χρησιμοποιηθεί η κλίμακα (α= 0.90 και α=0.91, McCloskey, 1990. Mrayyan, 2005).  

Το μόνο εργαλείο που μετρά μόνο τη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

των νοσηλευτών είναι το Νursing retention index (NRI)  που έχει διαμορφωθεί από 

την Cowin (2001). Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιημένο εργαλείο που 

περιλαμβάνει έξι προτάσεις. Η δομική εγκυρότητα του NRI έχει επιβεβαιωθεί με την 

χρήση διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Cowin, 2001) και 

η εσωτερική συνοχή (α=0.90) της κλίμακας είναι υψηλή.  

Συμπερασματικά, το  NRI αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για την μέτρηση της 

διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα των νοσηλευτών και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

 

2.4.4  Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα 

Ορισμένες έρευνες σε άλλα επαγγέλματα, διαπίστωσαν ότι υψηλά επίπεδα της 

ΣΝ σχετίζονται μεταξύ άλλων και με υψηλή διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα, 
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(Abraham, 2005. Carson et al., 2005. Farmer, 2004).   Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα 

των Codier  και συν. (2009) που έγινε σε κλινικού νοσηλευτές σε νοσοκομείο της 

Χαβάης, για την σχέση μεταξύ ΣΝ, επίδοσης και διάθεσης για παραμονή στο 

επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι η ΣΝ σχετίζεται και με την επίδοση και με την διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα των κλινικών νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, οι κλινικοί 

νοσηλευτές που είχαν υψηλά επίπεδα ΣΝ επεδείκνυαν υψηλότερη επίδοση, είχαν πιο 

μακρόχρονη επαγγελματική σταδιοδρομία και περισσότερη διάθεση να παραμείνουν 

στο επάγγελμά τους.   

Συμπερασματικά, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για την διάθεση των 

Ελλήνων νοσηλευτών να παραμείνουν ή όχι στο επάγγελμά τους. Για το λόγο αυτό η 

παρούσα έρευνα επιχειρεί κατ’αρχήν μια πρώτη διερεύνηση της διάθεσης για 

παραμονή στο επάγγελμα των Ελλήνων νοσηλευτών. Στη συνέχεια διερευνείται η 

σχέση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα με μια σειρά από παράγοντες που 

επηρεάζουν τους νοσηλευτές όπως η επαγγελματική ικανοποίηση, η επίδοση, το 

επαγγελματικό στρες και η ψυχική υγεία των νοσηλευτών. 
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2.5  Η Επαγγελματική Επίδοση 

 

 Η επαγγελματική ή εργασιακή επίδοση έχει καθοριστεί με διάφορους 

τρόπους. Ο AlRub (2004) την καθόρισε ως την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση 

καθηκόντων ή ευθυνών. Η Vigoda (2000) καθόρισε την επαγγελματική επίδοση ως το 

πόσο καλά τα άτομα εκτελούν τις εργασίες τους σε σχέση με τα πρότυπα ή κριτήρια 

που υπάρχουν. Η επαγγελματική επίδοση είναι το αποτέλεσμα τριών παραγόντων που 

λειτουργούν μαζί, της δεξιότητας, της προσπάθειας και της φύσης των εργασιακών 

συνθηκών. Οι δεξιότητες περικλείουν γνώση,  δυνατότητες και ικανότητες των 

εργαζομένων. Η προσπάθεια είναι  η δουλειά που κάνει ένα άτομο προκειμένου να 

τελειώσει ένα έργο. Η φύση των συνθηκών της δουλειάς είναι ο βαθμός μετατροπής 

αυτών των συνθηκών προς αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων (Peters & 

O’Connor, 1980). Κατά άλλους, (Green & Heywood, 2008) υπάρχουν δύο 

καθοριστικοί παράγοντες στην επαγγελματική επίδοση. Τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες που φέρνει ένα άτομο στην δουλειά του και το 

εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού που θα εργαστεί. Τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες περιλαμβάνουν γνώση, ικανότητα, δεξιότητα και 

κίνητρα είτε εσωτερικά ή εξωτερικά. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

τις επαγγελματικές προσδοκίες, την ανατροφοδότηση σε σχέση με την εργασία που 

καταβάλλεται, τον εργασιακό χώρο,  τον εξοπλισμό και  τα εσωτερικά ή εξωτερικά 

κίνητρα. 

 Η  επίδοση των νοσηλευτών έχει αναγνωριστεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας  

έχει βρεθεί ότι είναι ο μεγαλύτερος προβλεπτικός παράγοντας για την ικανοποίηση 

των ασθενών από την φροντίδα υγείας που τους παρέχεται. Η έκβαση της φυσικής 

και ψυχολογικής υγείας των ασθενών επηρεάζεται σημαντικά από την παροχή 
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ποιοτικής φροντίδας υγείας (Larrbee et al., 2004). Οι Coleman και Borman (2000) 

ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την επαγγελματική επίδοση που περιλαμβάνει δύο πεδία, 

αυτό της επαγγελματικής επίδοσης ως καθήκον και της επίδοσης που επηρεάζεται 

από το περιβάλλον. Η επίδοση ως καθήκον περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

γίνονται ως μέρος της εργασίας των εργαζομένων και μπορεί να συμβάλλει άμεσα 

στην παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Η επίδοση που επηρεάζεται από το 

περιβάλλον αναφέρεται στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να γίνουν 

κάποιες δραστηριότητες (Coleman & Borman, 2000). 

  Έχει βρεθεί ότι η επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών επηρεάζεται 

θετικά από την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες (Meretoja & Leino-Kilpi, 

2001. Meretoja et al., 2002, 2004), τις κλινικές δεξιότητες (Tzeng, 2004), την 

κοινωνική υποστήριξη (AlRub, 2004), την επαγγελματική ικανοποίηση (McConnell, 

2003. Tzeng, 2004), την αναγνώριση και την επίτευξη (Cronin & Bechrerer, 1999. 

Fort & Voltero, 2004), την εκπαίδευση (Tzeng, 2004) και την επαγγελματική 

επικοινωνία (Fort & Voltero, 2004). Η επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών έχει 

βρεθεί ότι επηρεάζεται αρνητικά από την μεγάλη ηλικία (Reid  & Dawson, 2001), την 

έλλειψη προσωπικού και  την εργασιακή υπερφόρτιση (Reid & Dawson, 2001. Josten 

et al., 2003), το επαγγελματικό στρες (AlRub, 2004), τις δυσκολίες όσον αφορά την 

διοίκηση (McConnell, 2003) και την έλλειψη ικανοτήτων που χρειάζονται για να 

ασκηθεί η εργασία (McConnell, 2003. Tzeng, 2004). 

Οι Mrayyan & Al-Faouri (2008) αναφέρουν ότι η επαγγελματική επίδοση των 

νοσηλευτών επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηγεσία, οι διοικητικές δεξιότητες, 

οι ικανότητες για καριέρα, η εργασιακή υπερφόρτιση, η αναγνώριση της επίτευξης, η 

επαγγελματική ικανοποίηση, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση των εργαζομένων, η 

ηλικία, η κοινωνική υποστήριξη, η υποστηρικτική επικοινωνία και ανατροφοδότηση 

και η ολιστική διαχείριση. 
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Oι νοσηλευτές περνούν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς από ότι κάθε 

άλλος επαγγελματίας υγείας και γι’αυτό η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών 

επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας. Κάθε αναβάθμιση 

λοιπόν που αφορά την προστασία και ασφάλεια της υγείας των ασθενών 

επιτυγχάνεται με την βελτίωση της νοσηλευτικής επίδοσης. Σε ανασκοπική μελέτη 

των DeLucia, Ott, Palmieri (2008), φάνηκε ότι η εργασία των νοσηλευτών συχνά δεν 

προσαρμόζεται στα ανθρώπινα όρια και ικανότητες και ότι οι νοσηλευτές συχνά 

εργάζονται κάτω από γνωστική, αντιληπτική και φυσική υπερφόρτιση. Συγκεκριμένα, 

οι νοσηλευτές εμπλέκονται σε πολλά καθήκοντα τα οποία χρειάζονται γνωστική 

επιφόρτιση ενώ συμβαίνουν συχνά πολλές διακοπές που τους αποσπούν από αυτά τα 

καθήκοντα. Υπάρχουν επίσης και πολλές άλλες αιτίες που επηρεάζουν την επίδοση 

των νοσηλευτών και αφορούν κατά κύριο λόγο την ίδια την δουλειά τους. Η έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένας βασικός παράγοντας και αυτό εντείνεται όταν 

το προσωπικό είναι ηλικιωμένο. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των εν ενεργεία 

νοσηλευτών σε μια έρευνα που έγινε το 2004 στις Η.Π.Α. ήταν πάνω από 45 ετών 

(Page, 2004). Η επιφόρτιση μεγαλώνει όταν το νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό 

χρειάζεται να παρακολουθεί και να φροντίζει ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, όταν τα 

ωράρια εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού είναι δυσχερή και πολλά, όπως και τα 

καθήκοντα των νοσηλευτών. Για παράδειγμα, πολλοί νοσηλευτές εργάζονται για 12 

ώρες και άνω καθημερινά (Houle, 2001)  και συχνά δουλεύουν χωρίς διαλείμματα ή 

ώρες γευμάτων (Rogers, Hwang & Scott, 2004). Έχει αναφερθεί σε έρευνες ότι η 

αναλογία νοσηλευτών-ασθενών στα νοσοκομεία  θα πρέπει να είναι ένας νοσηλευτής 

με τέσσερις έως έξι ασθενείς στα τμήματα και στις μονάδες εντατικής νοσηλείας ένας 

νοσηλευτής με ένα ή δύο ασθενείς το πολύ (Curtin, 2003). Η αύξηση της εργασιακής 

υπερφόρτισης μεγαλώνει και τον κίνδυνο για επαγγελματική εξουθένωση, έλλειψη 

επαγγελματικής ικανοποίησης και έλλειψη διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα, 
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καθώς και χαμηλή επαγγελματική επίδοση (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski, & 

Silber, 2002).   Επίσης στα επαγγέλματα υγείας, η επαγγελματική ικανοποίηση και η 

υγεία του εργαζόμενου αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίδοση του ίδιου 

αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού όπου αυτός εργάζεται (Zontek 

et al., 2009. Lee et al., 2004).   

 Σε έρευνα στην Ελλάδα  βρέθηκε ότι ο εργασιακός φόρτος, οι  ελλιπείς 

ευκαιρίες εξέλιξης και η έλλειψη συναδελφικότητας αποτελούν κρίσιμους 

παράγοντες στους οποίους οι νοσηλευτές εμφανίζουν τη χειρότερη επίδοση σε σχέση 

με τις άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας (Μπόρου και συν., 2010). Είναι σημαντικό 

βέβαια να αναφερθεί ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη νοσηλευτική επίδοση 

αλληλεπιδρούν και ότι η βελτίωση ενός παράγοντα μπορεί να υποβαθμίσει κάποιον 

άλλο (π.χ. η αύξηση μη νοσηλευτικού προσωπικού για να καλύπτει μη νοσηλευτικά 

καθήκοντα μπορεί να προκαλέσει μετά μια ελάττωση της επικοινωνίας σε ένα 

πολυάριθμο νοσηλευτικό προσωπικό).   

Όπως διαπιστώθηκε, η  κοινωνική υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων 

μπορεί να επηρεάσει θετικά την επαγγελματική επίδοση. Η έρευνα της Abu Al-Rub 

(2004)   έδειξε ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία και οι οποίοι 

λάμβαναν ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης από συναδέλφους τους 

ανέφεραν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής επίδοσης. Σε έρευνα των Amarneh και συν. 

(2010), όπου διερευνήθηκε η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στην 

επαγγελματική επίδοση μεταξύ Ιορδανών νοσηλευτών, βρέθηκε μια θετική επίδραση 

της υποστήριξης των συνεργατών στην επαγγελματική επίδοση. Σε μια άλλη μελέτη 

που διεξήχθη από τον Fox (1992) διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συνεισφέρουν 

στην υψηλότερη επίδοση μεταξύ οκτώ νοσηλευτών εκπαιδευτών οι οποίοι έδωσαν 

τρεις φορές συνέντευξη κατά τη διάρκεια 8 χρόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
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αυτοί που είχαν υψηλότερη επίδοση  είχαν περισσότερη υποστήριξη στον εργασιακό 

χώρο. 

 Oι Mrayaan και Al-Faouri (2008) διερεύνησαν τις αντιλήψεις των 

νοσηλευτών σχετικά με την αφοσίωση στην καριέρα και την επαγγελματική επίδοση. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική θετική σχέση μεταξύ αφοσίωσης στην 

καριέρα και επαγγελματικής επίδοσης.   

 Oι Αbu Al-Rub & Al-Zaru (2008) διεξήγαγαν μια έρευνα για να ελέγξουν τις 

σχέσεις μεταξύ του επαγγελματικού στρες, της επαγγελματικής επίδοσης και της 

πρόθεσης να παραμείνουν στην εργασία τους, σε 206 Ιορδανούς νοσηλευτές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν μια αρνητική σχέση μεταξύ της επίδοσης με το επαγγελματικό 

στρες. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της  

επαγγελματικής επίδοσης και της πρόθεσης για παραμονή στο επάγγελμα. 

 Όπως έδειξαν ορισμένες έρευνες, η επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών 

σχετίζεται με την εκπαίδευση, τα χρόνια προϋπηρεσίας,  τα ωράρια και το είδος του 

τμήματος που εργάζονται. Ο Sikorska-Simmons (2005) βρήκε ότι το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο των ατόμων ήταν ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για την υψηλή 

επαγγελματική επίδοση. Παρομοίως, καθώς τα χρόνια της εμπειρίας στην 

νοσηλευτική αυξάνονται, αυξάνεται και η επαγγελματική επίδοση (Wright & Bonett, 

2002). Οι  Coffey και συν. (1987) βρήκαν ότι η επαγγελματική επίδοση  ήταν 

υψηλότερη σε νοσηλευτές που εργάζονταν μόνο στην πρωινή βάρδια, ακολουθούσαν 

οι νοσηλευτές που εργάζονται τη νύχτα,  μετά όσοι εργάζονται μόνο σε απογευματινά 

ωράρια και τελευταίοι σε επίδοση ήταν όσοι είχαν  κυκλικό ωράριο. Οι νοσηλευτές 

των εντατικών μονάδων και χειρουργικών ειδικοτήτων είχαν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής επίδοσης (Ingersoll et al., 2002). Σχετικά με το φύλο, οι γυναίκες 

αναφέρουν ότι έχουν λιγότερα κίνητρα στον εργασιακό χώρο από ότι οι άνδρες, 

επειδή οι περισσότερες προσπάθειές τους είναι αφοσιωμένες στο σπίτι και τα παιδιά 



 175

τους.  Ωστόσο, οι Green και Heywood (2008)  αμφισβήτησαν το γεγονός ότι το φύλο  

επηρεάζει την επαγγελματική επίδοση.  

2.5.1  Η Μέτρηση της επαγγελματικής επίδοσης των νοσηλευτών  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η  επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών 

αξιολογείται δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος αφορά  αντικειμενικές μετρήσεις και ο 

άλλος την χρήση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση της επαγγελματικής επίδοσης με τις αντικειμενικές μετρήσεις 

γίνεται με τρεις τρόπους. Αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνουν τις ικανότητες, τους 

ποιοτικούς δείκτες προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας και τις μετρήσεις επίδοσης σε 

συγκεκριμένα καθήκοντα (DeLucia et al., 2008). Γενικά οι ικανότητες αναφέρονται 

στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης, της κρίσης και των δεξιοτήτων που 

αναμένονται από ένα νοσηλευτή (Tilley, 2008). Ωστόσο οι ικανότητες που 

απαιτούνται από ένα νοσηλευτή εξαρτώνται από ορισμένους παράγοντες όπως η 

εκπαίδευση, ο ρόλος (η θέση που κατέχει ο νοσηλευτής είτε στο τμήμα ή ως 

προϊστάμενος), και η μονάδα ή το τμήμα στο οποίο εργάζεται (π.χ. χειρουργικό ή 

νεογνολογικό).  Για παράδειγμα, μια ικανότητα θεωρείται η σωστή φαρμακευτική 

χορήγηση (Whelan, 2006), όπως η διατήρηση της άμεσης ενδοφλέβιας έγχυσης. Οι 

ποιοτικοί δείκτες προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας (ΠΔΠΝΦ) αναφέρονται στην 

επίδραση της νοσηλευτικής φροντίδας στην αποκατάσταση των ασθενών (Doran, 

2003). Ένα παράδειγμα ΠΔΠΝΦ είναι η αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων σε ένα 

τμήμα. Οι νοσηλευτικές πράξεις επηρεάζουν τον ρυθμό λοιμώξεων γιατί οι 

νοσηλευτές αλλάζουν τις γάζες από τα τραύματα των ασθενών, τους καθετήρες, 

περιποιούνται και καθαρίζουν τις τραχειοστομίες και ασχολούνται γενικά με την 

πρόληψη των λοιμώξεων. Η αύξηση των λοιμώξεων θεωρείται δείκτης χαμηλής 

ποιότητας παροχής φροντίδας υγείας. Υπάρχουν λίγες εμπειρικές έρευνες που να 

αναφέρονται στην ατομική νοσηλευτική επίδοση σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε 
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μερικές μελέτες τα καθήκοντα επιλέχθηκαν για να καθορίσουν εάν οι νοσηλευτές 

μπορούν να εφαρμόσουν διαδικασίες που κανονικά εφαρμόζονται από γιατρούς. Σε 

μελέτη των Tambimuttu, Hawley και Marshall (2002) βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές 

μπορούν να παραγγείλουν ακτινογραφίες για ασθενείς που έρχονται σε ένα τμήμα 

επειγόντων ή να ξεκινήσουν θεραπεία με παυσίπονα ενώ οι ασθενείς περιμένουν τον 

γιατρό, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και παρέχοντας αναλγησία (Fry & Holdgate, 

2002). Ωστόσο, αν και τα ευρήματα δείχνουν ότι οι νοσηλευτές μπορούν να 

εφαρμόσουν κάποια καθήκοντα, θεωρείται ότι δεν χρειάζεται να προστίθενται 

καθήκοντα σε ήδη επιφορτισμένους νοσηλευτές.  

 Επιπλέον έχουν προταθεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της επίδοσης των 

νοσηλευτών με την μέθοδο των αυτοαναφορών. Ένα από αυτά είναι το Six Dimension 

(6-D) Scale of Nursing Performance (Schwirian, 1978). Περιλαμβάνει 52 θέματα τα 

οποία ομαδοποιούνται σε έξι υποομάδες: την διοίκηση, την εντατική φροντίδα, τη 

διδασκαλία/συνεργασία, τον σχεδιασμό/αξιολόγηση, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις/επικοινωνία και την επαγγελματική ανάπτυξη. Έχει χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορες μελέτες και έχει καλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Mrayyan & 

Al-Faouri, 2008).   

Ένα άλλο ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών που μετρά την αντίληψη  που 

έχουν οι νοσηλευτές για την επαγγελματική τους επίδοση είναι το Short nursing 

competence questionnaire (SNCQ) (Watson et al., 2002). Περιλαμβάνει 18 θέματα 

που αξιολογούν την αντιληπτή νοσηλευτική ικανότητα των συμμετεχόντων.  

 Η κλίμακα (Behavioral expectation scale-BES) (Smith & Kendall, 1963) 

αξιολογεί την επίδοση προϊσταμένων νοσηλευτών ως προς πέντε διαστάσεις: την 

γνώση και κρίση των νοσηλευτών, την ευσυνειδησία, τις δεξιότητες στις ανθρώπινες 

σχέσεις, την οργανωτική ικανότητα, την παρατηρητική ικανότητα. Οι δείκτες 

αξιοπιστίας της κλίμακας είναι πολύ καλοί. Ωστόσο οι αξιολογήσεις αυτών των 
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διαστάσεων γίνονται με βάση τις παρατηρήσεις και καταγραφές των αξιολογητών και 

αυτό απαιτεί χρόνο και δεν είναι λειτουργικό, και γι’αυτό αυτή η κλίμακα δεν 

χρησιμοποιήθηκε αρκετά σε άλλες μελέτες.  

Οι Wickstrο, Hannus, Joki, Laine, Pentti, Tamminen και Soininen (1998) 

διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο με τέσσερις ερωτήσεις για την αξιολόγηση της 

συνολικής επίδοσης  του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ένα τμήμα. Οι 

ερωτήσεις που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιό τους ήταν: α) το τμήμα μας είναι 

αποτελεσματικό, β) το τμήμα μας είναι ευέλικτο, γ) η συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων στο τμήμα μας είναι καλή, δ) ο καταμερισμός εργασίας στο τμήμα μας 

είναι ο κατάλληλος. Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ήταν πολύ καλός (α= 

.80).  

 Στην παρούσα έρευνα κατασκευάστηκε μια νέα κλίμακα για την αξιολόγηση 

της επίδοσης  των κλινικών νοσηλευτών  με βάση προηγούμενα εργαλεία, όπως το 

ερωτηματολόγιo του Schwirian (1978), αλλά και με βάση την κλίμακα 

αυτοαξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχει και εφαρμόζεται στα  

ελληνικά νοσοκομεία.  

 Η κατασκευή νέου ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης για την 

χρησιμοποίησή του στην παρούσα έρευνα έγινε για να συμπεριληφθούν 

συγκεκριμένα πεδία αξιολόγησης (π.χ. την αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία με 

συναδέλφους, την επικοινωνία με τους ασθενείς, τη γνώση  του αντικειμένου. τη 

δημιουργικότητα  και  τη  διάθεση/ενδιαφέρον για τη δουλειά) τα οποία ταίριαζαν 

περισσότερο με το δείγμα προς διερεύνηση. Τα ερωτηματολόγια που ήδη υπήρχαν 

απευθύνονταν συνήθως σε συγκεκριμένες ομάδες νοσηλευτών, όπως π.χ. νοσηλευτών 

χειρουργείου ή νοσηλευτών μονάδων ή προϊσταμένων. Επίσης, θεωρήθηκε ότι θα 

ήταν πιο εύκολο για τους νοσηλευτές να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια αυτά που 

τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της επίδοσης, καθώς είναι 



 178

εξοικειωμένοι με αυτά, αφού συμμετέχουν κάθε χρόνο σε μια τυπική διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης στα νοσοκομεία όπου εργάζονται. Ένας επιπρόσθετος λόγος για 

την κατασκευή νέου ερωτηματολογίου της επίδοσης είναι και η προοπτική της 

πιθανής συμβολής, στην δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης της επίδοσης των 

νοσηλευτών, καθώς δεν υπάρχει  αντίστοιχο εργαλείο μέτρησης για τους κλινικούς 

νοσηλευτές. 

2.5.2.  Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επαγγελματική 

επίδοση 

 Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει πολλές μελέτες, οι οποίες  όμως δεν αφορούν 

την νοσηλευτική πρακτική, όπου η ΣΝ σχετίζεται με την υψηλή ατομική επίδοση, τη 

διάθεση των εργαζομένων να παραμένουν στο επάγγελμα, την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας, τη βελτιωμένη επικοινωνία, τη συνεργασία και την αφοσίωση στον 

οργανισμό. Παράλληλα, η βελτίωση της ψυχολογικής και φυσιολογικής ευεξίας των 

εργαζομένων μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση και προσθέτει στους 

εργαζόμενους θετικές δεξιότητες προσαρμογής (Abraham, 2006. Carson et al., 2005. 

Codier et al., 2009.).  Στις διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμούς η ένταξη της ΣΝ σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα έχει βοηθήσει τους εργαζόμενους να συνεργάζονται 

καλύτερα και να έχουν μεγαλύτερη κινητοποίηση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά 

τους και τα οφέλη στην εργασία τους. Επίσης, η έρευνα σχετικά με την ΣΝ βοηθά τα 

άτομα, στην επεξήγηση των συναισθημάτων τους που προκύπτουν από τις απαιτήσεις 

της εργασίας τους (Diggins, 2004). Ωστόσο είναι λίγες οι έρευνες που έχουν γίνει 

μέχρι τώρα σχετικά με την επίδραση της ΣΝ στην επίδοση των νοσηλευτών. 

Εντούτοις έχουν γίνει πολλές αναφορές σχετικά με την θετική επίδραση της ΣΝ στην 

επαγγελματική επίδοση γενικά και την γρήγορη αύξηση της χρήσης της ΣΝ σε 

οργανισμούς.   
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Πολλές μελέτες αναφέρουν όμως ότι ο ενθουσιασμός που περιβάλει τα 

δυνητικά οφέλη από την χρήση της ΣΝ στο εργασιακό πλαίσιο μπορεί να είναι 

πρόωρος ή λανθασμένος.  Πραγματικά, αν και η ΣΝ φαίνεται να σχετίζεται με την 

επίδοση και την αποτελεσματικότητα σε μερικές περιπτώσεις (Bachman et al., 2000. 

Bar-On,1997. Dulewicz & Higgs, 2000. Janovics & Christiansen, 2001), τα 

αποτελέσματα είναι περιορισμένα και συχνά αντιφατικά (Zeidner et al., 2004). 

Επιπλέον, η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από αβάσιμες γενικεύσεις, με τις 

περισσότερες μελέτες να θεωρούν ότι ο ρόλος της ΣΝ στην επαγγελματική επιτυχία 

βασίζεται σε υποθέσεις και ελάχιστες εμπειρικές μελέτες (Barrett et al., 2001).   

 Tα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία της σκέψης, 

προάγοντας ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας της πληροφορίας σε σχέση με την 

λογική σκέψη (Forgas, 1995. Schwarz, 1990). Για παράδειγμα, τα θετικά 

συναισθήματα μπορεί να είναι χρήσιμα για την παραγωγή δημιουργικών έργων  (Isen 

et al., 1987) και ανάκλησης από τη βραχύχρονη μνήμη (Gray, 2004), ενώ τα αρνητικά 

συναισθήματα έχουν την ικανότητα να προάγουν την βαθύτερη επεξεργασία 

πληροφοριών (Bless, et al., 1990. Schwarz, 1990). Το συναίσθημα και η γνώση 

μπορούν να ενωθούν για να επηρεάσουν την επίδοση σε διάφορα καθήκοντα (Gray, 

2004). Συγκεκριμένα, τα άτομα που είναι υψηλά στην γνωστική διευκόλυνση μπορεί 

να τα καταφέρουν καλύτερα σε διάφορες καταστάσεις. Η εμπειρική ΣΝ, σύμφωνα με 

το μοντέλο που περιλαμβάνει την αντίληψη συναισθήματος  και  τη διευκόλυνση του 

συναισθήματος,  μπορεί να ασκήσει μια πιο ισχυρή επίδραση στην επίδοση από ότι η 

στρατηγική ΣΝ (Mayer et al., 2000b). Σύμφωνα με τους Lyons και Schneider  (2005), 

οι οποίοι διερεύνησαν την σχέση της αντικειμενικής ΣΝ  με την επίδοση κάτω από 

συνθήκες στρες σε φοιτητές, διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες διαστάσεις της ΣΝ 

σχετίζονται  και προβλέπουν την επίδοση και το στρες, αλλά αυτές οι σχέσεις 

διαφέρουν στα δύο φύλα. Η αντίληψη και χρήση συναισθήματος σχετίζονται με την 
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επίδοση και στα δύο φύλα. Η αντίληψη του συναισθήματος δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται με την επίδοση και  αυτό συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Day & 

Carrοll, 2004).   

Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ΣΝ 

και επίδοσης της ομάδας. Οι Jordan και Troth (2004) βρήκαν μια σχέση μεταξύ ΣΝ 

και επίδοσης σε ένα γνωστικό καθήκον σε ομαδικό επίπεδο, αλλά αυτή η σχέση δεν 

εμφανίστηκε σε ατομικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς, η ικανότητα 

να διαχειρίζεται κάποιος τα συναισθήματά του επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να 

είναι πιο προδιατεθειμένα να ακούσουν εναλλακτικές απόψεις και να κοιτάξουν 

καλύτερες λύσεις, χωρίς να αισθάνονται ότι απειλούνται από την πιθανότητα να 

κάνουν λάθος. Επιπλέον, οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι το επίπεδο της ΣΝ σε μια 

ομάδα επηρεάζει το μοντέλο λύσεων των συγκρούσεών της: οι ομάδες με υψηλή ΣΝ 

είχαν μια προτίμηση για στρατηγικές συνεργατικής λύσης συγκρούσεων, ενώ οι 

ομάδες με χαμηλή ΣΝ προτιμούσαν τις στρατηγικές αποφυγής (Jordan & Troth, 

2004). 

Επίσης, η Rapisarda (2002) βρήκε μια θετική σχέση μεταξύ ενσυναίσθησης 

και επίδοσης, σε ομάδες φοιτητών. Οι Feyerherm και Rice (2002) έδειξαν μια σχέση 

μεταξύ ΣΝ και ομάδας πελατών. Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, δύο από τους 

παράγοντες της ΣΝ σύμφωνα με το μοντέλο των Mayer και Salovey (η κατανόηση 

των συναισθημάτων και η διαχείριση των συναισθημάτων) σχετίζονταν θετικά με 

κάποιες μετρήσεις της επίδοσης που αναφέρονται  στην εξυπηρέτηση πελατών. 

Ωστόσο, δεν βρήκαν καμία σχέση μεταξύ  της ΣΝ και της αξιολόγησης της επίδοσης 

των μελών της ομάδας, γεγονός που τους οδήγησε να θεωρήσουν ότι οι σχέσεις 

μεταξύ ΣΝ και επίδοσης είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο φαινόμενο.  

  Σε ότι αφορά το νοσηλευτικό επάγγελμα, στην έρευνα των Quoidbach και 

Hansenne (2009) για την επίδραση της αντιληπτής ΣΝ στην επίδοση της 
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νοσηλευτικής ομάδας και την συνεκτικότητά της, βρέθηκε ότι η ποιότητα της 

φροντίδας υγείας σχετίζεται θετικά με την συναισθηματική ρύθμιση και αρνητικά με 

την εκτίμηση των συναισθημάτων. Η συναισθηματική ρύθμιση σχετίζεται θετικά με 

την συνοχή της ομάδας. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ΣΝ, και 

συγκεκριμένα η συναισθηματική ρύθμιση, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της 

συνοχής της νοσηλευτικής ομάδας και στην καλύτερη έκβαση της υγείας των 

ασθενών.  

Η πιλοτική μελέτη της Codier (2006) που αφορούσε κλινικούς νοσηλευτές 

παρείχε τα πρώτα αποτελέσματα για την συσχέτιση της ΣΝ με την επίδοση σε 

κλινικούς νοσηλευτές. Συγκεκριμένα, υψηλά επίπεδα επίδοσης σχετίζονταν θετικά με 

υψηλά επίπεδα ΣΝ. Η έρευνα των Codier, Kamikawa, Kooker και Shoultz, (2009), 

όπου χρησιμοποιήθηκε το MSCEIT για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ, βρέθηκε 

ότι όλοι οι παράγοντες της ΣΝ  σχετίζονταν θετικά με την επίδοση των κλινικών 

νοσηλευτών και την διάθεση παραμονής τους στο επάγγελμα. Η έρευνα αυτή έδειξε 

την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της ΣΝ των κλινικών νοσηλευτών 

σε παράγοντες όπως η επίδοση, η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και η 

επαγγελματική ικανοποίηση.  

Συμπερασματικά, η επαγγελματική επίδοση είναι η αποτελεσματικότητα στην 

εκτέλεση καθηκόντων και ευθυνών. Αν και υπάρχουν λίγες μελέτες σχετικά με την 

επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών, οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα 

αναφέρουν ότι η επίδοση σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

διάθεση παραμονής στο επάγγελμα, την κοινωνική υποστήριξη και αρνητικά με την 

εργασιακή υπερφόρτιση και το επαγγελματικό στρες. Οι  λίγες έρευνες που υπάρχουν 

σχετικά με την επίδραση της ΣΝ στην επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών  και 

οι μετρήσεις της επαγγελματικής επίδοσης είναι συνήθως υποκειμενικές 

(αυτοαναφορές κλπ). Ωστόσο φαίνεται από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα 
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ότι συγκεκριμένες παράμετροι της ΣΝ επηρεάζουν θετικά την επαγγελματική 

επίδοση. Ωστόσο χρειάζονται σίγουρα περισσότερες έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα προκειμένου να διευκρινιστεί περισσότερο ο ρόλος της  ΣΝ στο συγκεκριμένο 

εργασιακό πλαίσιο. Εφόσον από τις παραπάνω έρευνες φάνηκε να υπάρχει μια σχέση 

μεταξύ ΣΝ και επίδοσης, η ΣΝ μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη πρόταση στην 

διερεύνηση καινοτόμων λύσεων ή προτάσεων για την βελτίωση της επίδοσης του 

κλινικού προσωπικού ή την διάθεσή τους να παραμείνουν στο νοσηλευτικό 

επάγγελμα. Με αφορμή την ανάγκη αυτή, στην  παρούσα έρευνα εξετάστηκε η 

επίδοση των νοσηλευτών όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται προκειμένου να 

διερευνηθεί η πιθανή επίδραση που ασκεί σε αυτή η ΣΝ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Μεθοδολογία  

 3.1 Συμμετέχοντες 
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 Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργαζόταν σε γενικά νοσοκομεία 

ενηλίκων και παίδων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και συγκεκριμένα σε 

παθολογικά – χειρουργικά τμήματα, τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε εξωτερικά 

ιατρεία επειγόντων περιστατικών και σε μονάδες εντατικής θεραπείας (γενικές, 

νεογνολογικές, ογκολογικές, εμφραγμάτων/καρδιολογικές). Για να είναι όσο γίνεται 

πιο αντιπροσωπευτική η επιλογή του δείγματος και να διασφαλιστεί η  εξωτερική 

εγκυρότητα της μελέτης, η δειγματοληψία έγινε από τρία νοσοκομεία της Αθήνας, 

(Αγ. Σάββας, Αγ. Αναργύρων και το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων- 

Ε.Ι.Α.Α.), δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Ιπποκράτειο, ΑΧΕΠΑ), το νοσοκομείο 

της Βέροιας, το νοσοκομείο της Κατερίνης και το νοσοκομείο των Σερρών. 

Συγκεκριμένα, 48 (17,8%) των συμμετεχόντων ήταν από νοσοκομεία της Αθήνας, 

ενώ οι άλλες πόλεις ενώθηκαν σε μια μεταβλητή που ονομάστηκε «επαρχία» και 

αποτέλεσαν 222 (82,2%) νοσηλευτές που προέρχονταν  από τα παραπάνω 

νοσοκομεία της επαρχίας.  Από αυτούς οι 245 (δηλ. το 90,4% του δείγματος) ήταν 

γυναίκες ενώ οι 25  (9,3%) άνδρες.  

Η επιλογή του δείγματος της μελέτης έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

εισόδου: α) οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν  τουλάχιστον διετή εκπαίδευση στη 

νοσηλευτική, β) η  προϋπηρεσία τους στο αντίστοιχο τμήμα να είναι τουλάχιστον έξι 

μήνες, γ) να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, δ) η απασχόλησή τους στον 

κλινικό χώρο να είναι σε τριτοβάθμια δημόσια ιδρύματα υγείας. 

Η μέση ηλικία των νοσηλευτών ήταν 39,8 χρόνια (επικρατούσα τιμή 40 έτη).  

Οι συμμετέχοντες είχαν κλινική εμπειρία από 1 έως 29 έτη με μέσο όρο τα 15,6 έτη 

και επικρατούσα τιμή τα 20 έτη.  
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Οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν έγγαμοι (N=194, 71,5%). Οι άλλες 

κατηγορίες (άγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι, σε διάσταση)  ενώθηκαν σε μια ομάδα 

(άγαμοι) και ήταν  76 (28,1%) άτομα συνολικά.  

Ως προς τα τμήματα όπου εργάζονταν οι νοσηλευτές, η κατανομή είχε ως 

εξής:  155 (57,4%) των συμμετεχόντων νοσηλευτών, εργάζονταν σε 

παθολογικά/χειρουργικά τμήματα, 61 (22,6%) νοσηλευτές εργάζονταν  σε Μονάδες 

Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και 54 (20%) νοσηλευτές  σε Εξωτερικά Ιατρεία και 

άλλα τμήματα. Επειδή θεωρήθηκε ότι τα «Εξωτερικά ιατρεία» είναι ίδιας βαρύτητας 

τμήματα με την κατηγορία «άλλα τμήματα», αυτές οι δύο κατηγορίες ενώθηκαν και 

διαμορφώθηκε μια κατηγορία «ΕΙ & άλλα τμήματα» για να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες της ανάλυσης.  

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών, 198 (73,3%) ήταν 

απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ), 30 (10,9%) ήταν απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ενώ 42 (15,6%) ήταν απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης (ΔΕ-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).  

Για τη μεταβλητή  «θέση νοσηλευτή», δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες, 

«νοσηλευτές» και «προϊστάμενοι». Στην κατηγορία «προϊστάμενοι» συμπεριλήφθησαν 

όλοι οι νοσηλευτές που εξασκούν περισσότερο διοικητικά καθήκοντα και δεν 

εργάζονται σε κυκλικό ωράριο (Ν=33, 12,2%).  Η κατηγορία «νοσηλευτές» 

περιλαμβάνει την πλειοψηφία του συνόλου του δείγματος και αποτελούνταν από 234 

(86,7%) εργαζόμενους. 

 Για τη μελέτη πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας. Εξαιτίας των 

δυσκολιών πρόσβασης και ανταπόκρισης του νοσηλευτικού προσωπικού, τελικά 

χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε διαθέσιμη ομάδα μελών του πληθυσμού και 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη όλα τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού που 

συναίνεσαν  να συμμετέχουν στην έρευνα, από τα νοσοκομεία που επιλέχθηκαν, 
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εφόσον πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια εισόδου. Σε κάθε  νοσοκομείο και τμήμα, 

ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε η άδεια διεξαγωγής της μελέτης από το επιστημονικό 

συμβούλιο ή τη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του κάθε ιδρύματος. 

 Η εκ των υστέρων ανάλυση για τη στατιστική ισχύ του δείγματος με τη χρήση 

του προγράμματος GPower 3.1  αποκάλυψε ισχύ μεγαλύτερη του .95 για επίπεδο 

α=.05 και μέτριο μέγεθος επίδρασης (effect size). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων της έρευνας έχουν αρκετή «ισχύ» και μπορούμε να αναφερθούμε σε 

αυτά με μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

  

3.2  Εργαλεία Μέτρησης 

            Στην έρευνα εξετάστηκαν οι μεταβλητές: αντιληπτή ΣΝ, Αντικειμενική ΣΝ,  

επαγγελματικό στρες, ψυχική υγεία, επαγγελματική ικανοποίηση, διάθεση για 

παραμονή στο επάγγελμα και επίδοση στους νοσηλευτές. Προκειμένου να ελεγχθούν 

οι  παραπάνω μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία μέτρησης. 

        Η Κλίμακα μέτρησης της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης.    Για τη 

μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Wong & Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS), η οποία κατασκευάστηκε από 

τους Wong & Law (2002) και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Kafetsios και 

Zampetakis (2008). Πρόκειται για  μία κλίμακα αυτοαναφορών, η οποία εξετάζει τις 

τέσσερις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα τον ορισμό που 

δόθηκε από τους Μαyer και Salovey (1997). Συγκεκριμένα,  το WLEIS περιλαμβάνει 

16 προτάσεις που διακρίνονται σε τέσσερις υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν, 

αντίστοιχα, τις εξής συναισθηματικές ικανότητες: 1) Εκτίμηση των συναισθημάτων 

του εαυτού (ΕΣΕ): Αναφέρεται στην αντίληψη που έχουν οι συμμετέχοντες για το αν 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους ή όχι.    (π.χ. «Έχω μια καλή κατανόηση των 
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συναισθημάτων μου», «Πάντα καταλαβαίνω πως αισθάνομαι πραγματικά»). 2) 

Εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων (ΕΣΑ): Αναφέρεται στην αντίληψη  που 

έχουν οι συμμετέχοντες για το αν κατανοούν τα συναισθήματα άλλων ατόμων που 

συναναστρέφονται, όπως συναδέλφων, φίλων, συγγενών κτλ.  (π.χ. «Είμαι καλός 

παρατηρητής των συναισθημάτων των άλλων», «Έχω καλή κατανόηση των 

συναισθημάτων των ανθρώπων γύρω μου»). 3) Χρήση των συναισθημάτων (ΧΣ): 

Αφορά στην αντίληψη αυτοαξίας και παρακίνησης που έχει το άτομο για τον εαυτό 

του (π.χ. «Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το καλύτερο», «Είμαι ένα 

άτομο με ισχυρά κίνητρα»). 4) Ρύθμιση των συναισθημάτων (ΡΣ): Αφορά στην 

αντίληψη που έχει ένα άτομο για την ικανότητα διαχείρισης και αντιμετώπισης των 

συναισθημάτων του με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο  (π.χ. «Όταν θυμώνω, πάντα 

μπορώ να ηρεμήσω γρήγορα», «Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον θυμό μου και να 

ανταπεξέλθω τις δυσκολίες»).  

              Οι συμμετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν 

με κάθε μια από τις 16  προτάσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας μια 

κλίμακα  τύπου Likert από το 1 μέχρι το 7 (όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, …. 

7=συμφωνώ απόλυτα). Στην κάθε υποκλίμακα αντιστοιχούν οι εξής προτάσεις:  

              Δίνονται βαθμολογίες για τις 4 υποκλίμακες ξεχωριστά και μια βαθμολογία 

για την συνολική αντιληπτή ΣΝ.  Η κλίμακα παρατίθεται στο παράρτημα στην μορφή 

που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. 

            Κλίμακα  μέτρησης της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης . Για 

τη μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το 

Mayer, Salovey & Caruso, Emotional Intelligence Test (MSCEIT) (Mayer, Salovey & 

Caruso, 2002).  Το MSCEIT έχει μεταφραστεί στα ελληνικά (Kafetsios, 2004. 

Kαφέτσιος & Πετράτου, 2005)  και περιλαμβάνει 141 ερωτήματα και έργα που 

αξιολογούν την επίδοση  στα τέσσερα πεδία της συναισθηματικής νοημοσύνης  που 
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περιγράφει η θεωρία των Mayer, Salovey & Caruso, (2002) (αντίληψη, διευκόλυνση, 

κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων). Στην συγκεκριμένη  μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι μετρήσεις  που αφορούν στην αντίληψη, στην κατανόηση 

και στην διαχείριση των συναισθημάτων. Η διευκόλυνση συναισθημάτων σε 

ορισμένες έρευνες δεν έβγαινε στη παραγοντική ανάλυση (Fan et al., 2010. Gardner 

& Qualter, 2011). 

  Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του τεστ που εξετάζει την ικανότητα 

αντίληψης και αναγνώρισης  των συναισθημάτων περιλαμβάνει: α) τέσσερις 

φωτογραφίες προσώπων όπου ζητείται από τους εξεταζόμενους να αναγνωρίσουν τα 

πιθανά συναισθήματα του εικονιζόμενου προσώπου και την ένταση του κάθε  

συναισθήματος, δίνοντας τις απαντήσεις τους σε μια πεντάβαθμη κλίμακα (βλ. 

Είκονα 1). Tα συναισθήματα προς αναγνώριση ήταν: ο θυμός, η θλίψη, η χαρά, η 

αηδία, ο φόβος, η έκπληξη και  ο ενθουσιασμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εικόνα 1.  Παράδειγμα από το 1ο  τμήμα του MSCEIT αξιολογεί την αντίληψη-αναγνώριση 
συναισθημάτων. 
 

 
 
 
 Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω συναισθήματα; (Παρακαλούμε 
επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα) 
 
Καθόλου  
χαρά 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
χαρά 

 
 
Καθόλου φόβος 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 
φόβος 

 
 
Καθόλου 
έκπληξη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
έκπληξη 

 
 
Καθόλου αηδία 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
αηδία 

 
 
Καθόλου 
ενθουσιασμός 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 
ενθουσιασμός 

 
 

 Το δεύτερο μέρος αφορούσε την  κατανόηση των συναισθημάτων  και  εξέταζε 

την ικανότητα κάποιου να συνταιριάζει με τον κατάλληλο τρόπο τα συναισθήματα. 

Αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Στις πρώτες 11 ερωτήσεις περιγράφεται η κατάσταση 

που βρίσκεται ένα άτομο ή κάποιο περιστατικό που του συνέβη και ζητείται από τον 

εξεταζόμενο να εκτιμήσει πώς μπορεί να ένιωσε το άτομο, επιλέγοντας ένα από μια 

σειρά συναισθημάτων που δίνονται: π.χ Η Μαρία ένιωσε την ντροπή όλο και 
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περισσότερο και άρχισε να νιώθει ότι δεν αξίζει σαν άτομο. Τότε ένιωσε: α. να την 

πνίγει ένα συναίσθημα, β. κατάθλιψη, γ. ντροπή, δ. αυτογνωσία, δ. ταραχή. Στις 

υπόλοιπες 9 ερωτήσεις, περιγράφεται επίσης μια συναισθηματική κατάσταση που 

βίωσε ένα άτομο και ζητείται από τον εξεταζόμενο να βρει τι μπορεί να έχει συμβεί 

στο ενδιάμεσο ώστε να νιώσει έτσι το άτομο, επιλέγοντας την απάντησή του από μια 

σειρά πέντε υποθέσεων: π.χ. Μια γυναίκα ένοιωθε αγάπη για κάποιον και μετά ένιωσε 

ασφαλής. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; α. έμαθε ότι το άλλο πρόσωπο την αγαπούσε και 

αυτό, β. αποφάσισε να μην εκδηλώσει τα συναισθήματά της, γ. η αγάπη της έφυγε, δ. 

είπε στο άλλο πρόσωπο ότι τον αγαπούσε, ε. η ίδια η αγάπη έφερε μαζί της ασφάλεια. 

 To τρίτο μέρος αφορά στη διαχείριση συναισθημάτων με στόχο την 

αποτελεσματική χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων. Περιγράφονται πέντε 

συναισθηματικές  καταστάσεις ατόμων και, στη συνέχεια, περιγράφονται για κάθε 

μια από αυτές τις καταστάσεις τέσσερις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει το 

άτομο για να διατηρήσει ένα θετικό συναίσθημα. Τέλος, ζητείται από τον 

εξεταζόμενο να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό κάθε μια από αυτές τις ενέργειες 

συμβάλλει, στο να διατηρήσει το άτομο το θετικό του συναίσθημα: π.χ. Η Μάρα 

ξύπνησε νιώθοντας αρκετά καλά. Είχε κοιμηθεί καλά, ένιωσε ξεκούραστη και δεν είχε 

ιδιαίτερες φροντίδες ή έγνοιες. Πόσο καλά θα μπορούσε κάθε μια από τις παρακάτω 

ενέργειες να τη βοηθήσει ώστε να διατηρήσει τη διάθεσή της;   

Ενέργεια 1: Σηκώθηκε και απόλαυσε το υπόλοιπο της μέρας της.  

Ενέργεια 2: Η Μάρα απόλαυσε το συναίσθημα και αποφάσισε να σκεφτεί και να 

εκτιμήσει όλα τα πράγματα που πήγαιναν καλά γι’αυτήν.  

Ενέργεια 3: Αποφάσισε ότι ήταν καλύτερα να αγνοήσει το συναίσθημα αφού δεν θα 

διαρκούσε έτσι κι αλλιώς.   

Ενέργεια 4:  Χρησιμοποίησε το θετικό συναίσθημα για να τηλεφωνήσει στη μητέρα της 

που βρισκόταν σε κατάθλιψη και προσπάθησε να την χαροποιήσει. 
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 Ο εξεταζόμενος έπρεπε να επιλέξει μια απάντηση για κάθε ενέργεια 

χρησιμοποιώντας την εξής κλίμακα: α. πολύ αναποτελεσματική, β. κάπως 

αναποτελεσματική, γ. ουδέτερη, δ. κάπως αποτελεσματική, ε. πολύ αποτελεσματική.  

 Για την βαθμολόγηση των απαντήσεων  που έδωσαν οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γενικής συναίνεσης (Consensus scoring) (Kafetsios 

et al., 2009). Δηλαδή ως σωστή απάντηση αναγνωρίζεται η συναινετική απάντηση 

ενός τυχαίου δείγματος που συμπλήρωσε το τεστ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

βαθμολογούνται ανάλογα με το βαθμό στο οποίο η απάντησή τους ταιριάζει με αυτή 

του  τυχαίου δείγματος. Με άλλα λόγια οι απαντήσεις βαθμολογούνται με βάση τα 

ποσοστά των ατόμων του τυχαίου δείγματος που έδωσαν την ίδια απάντηση.  Για 

παράδειγμα, εάν ένα άτομο λάβει βαθμολογία 0.58 σε μια απάντηση αυτό, σημαίνει 

ότι το 58% του τυχαίου δείγματος επέλεξε αυτή την συγκεκριμένη απάντηση 

(Brackett & Salovey, 2006. Mayer et al., 2000). Για την ανάλυση των απαντήσεων 

στην παρούσα έρευνα έγινε επανακωδικοποίηση των απαντήσεων με βάση τη 

βαθμολόγηση των απαντήσεων από το τυχαίο  δείγμα (Kafetsios et al., 2009). Στο 

παράρτημα βρίσκεται το ερωτηματολόγιο ΜSCEIT όπως δόθηκε προς συμπλήρωση 

στους νοσηλευτές.  

       Κλίμακα μέτρησης του επαγγελματικού στρες των νοσηλευτών.  Για την 

μέτρηση του επαγγελματικού στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές χρησιμοποιήθηκε το 

Nursing Stress Scale (NSS) των Gray-Toft και Anderson (1981). Το NSS 

περιλαμβάνει 34 προτάσεις που περιγράφουν διάφορες στρεσογόνες καταστάσεις οι 

οποίες σχετίζονται με την εξάσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε 

νοσοκομειακό πλαίσιο και οι οποίες προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν στρες 

στους νοσηλευτές.  

          Σύμφωνα με τους σχεδιαστές (Gray-Toft & Anderson, 1981) η αρχική δομή του 

NSS περιλαμβάνει επτά υποκλίμακες οι οποίες περιγράφουν συγκεκριμένες πηγές 
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επαγγελματικού στρες που αφορούν στο κοινωνικό, το ψυχολογικό και το φυσικό 

περιβάλλον των νοσηλευτών: Οι υποκλίμακες είναι οι εξής:  

           α) Η  εργασιακή υπερφόρτιση, αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον και 

περιγράφει στρεσογόνες καταστάσεις που προέρχονται από την εργασιακή 

υπερφόρτιση των νοσηλευτών, τη στελέχωση του προσωπικού που υπάρχει στο 

τμήμα που εργάζεται ο κάθε συμμετέχων, προβλήματα που προκύπτουν από το 

πρόγραμμα και τον ανεπαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση των καθηκόντων και 

εργασιών καθώς και τον ανεπαρκή χρόνο για την συναισθηματική υποστήριξη των 

ασθενών: π.χ. «Δεν λειτουργεί ο υπολογιστής»,  «Χρειάζεται να κάνω πολλά μη 

νοσηλευτικά καθήκοντα».   

             Οι επόμενες τρεις υποκλίμακες αφορούν πηγές στρες από  το ψυχολογικό 

περιβάλλον των νοσηλευτών και είναι: β) Η αμφιβολία ή αβεβαιότητα σε σχέση με την 

θεραπεία, περιγράφει στρεσογόνες καταστάσεις που προκύπτουν όταν υπάρχει 

αμφιβολία στους νοσηλευτές σχετικά με την θεραπεία των ασθενών: π.χ. «Υπάρχει 

ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση ενός ασθενή», «Δεν παρίσταται 

κανένας γιατρός σε ένα επείγον περιστατικό». 

                γ) Ο θάνατος ασθενούς και η διαδικασία θανάτου αξιολογεί το στρες που 

προκύπτει όταν οι νοσηλευτές έχουν να αντιμετωπίσουν ασθενείς που πρόκειται να 

πεθάνουν,  ή  τον θάνατο ασθενών, ή όταν νοσηλεύουν ετοιμοθάνατους ασθενείς και 

μιλούν για τον επικείμενο θάνατό τους, ασθενείς που δεν βελτιώνεται η υγεία τους 

και υποφέρουν, ή πρόκειται να εφαρμόσουν επώδυνες  νοσηλευτικές  παρεμβάσεις σε 

ασθενείς: π.χ.  «Ακούω ή μιλάω με ένα ασθενή για τον επικείμενο θάνατό του», «Δεν 

μπορώ να βοηθήσω στην περίπτωση που η κατάσταση ενός ασθενή δεν βελτιώνεται».  

              δ) Η ανεπαρκής προετοιμασία για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών 

αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους αφορά τις προσπάθειες των 

νοσηλευτών να καλύψουν τις συναισθηματικές ανάγκες των ασθενών και των 
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οικογενειών τους: π.χ.  «Δέχομαι κάποια ερώτηση από έναν ασθενή για την οποία δεν 

έχω ικανοποιητική απάντηση». Η αίσθηση της ανεπαρκούς προετοιμασίας για την 

διαχείριση αυτών των ψυχολογικών και συναισθηματικών αναγκών των ασθενών 

μπορεί να οδηγήσει σε στρες. 

                    Οι τελευταίες τρεις υποκλίμακες αφορούν πηγές στρες που αναφέρονται 

στο κοινωνικό περιβάλλον των νοσηλευτών. ε) Η έλλειψη υποστήριξης από το 

προσωπικό αναφέρεται στην έλλειψη ευκαιριών ανταλλαγής εμπειριών μα και 

έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων θυμού και ματαίωσης σε άλλους συναδέλφους 

τους. Η έλλειψη τέτοιων ευκαιριών μπορεί να οδηγήσει σε στρες τους νοσηλευτές: 

π.χ. «Δεν έχω την ευκαιρία να μοιραστώ με άλλο συνάδελφο του τμήματος τα αρνητικά 

μου συναισθήματα σχετικά με ορισμένους ασθενείς».  

                  στ) Η κριτική και σύγκρουση με τους γιατρούς περιλαμβάνει στρεσογόνες 

καταστάσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση νοσηλευτών – γιατρών ή 

αναφέρονται στο φόβο των νοσηλευτών μην κάνουν λάθος σχετικά με την θεραπεία 

ασθενών τους και σε πιθανές  διαφωνίες των νοσηλευτών  σχετικά με την θεραπεία 

που δίνουν οι γιατροί σε ασθενείς: π.χ. «Έχω διένεξη με ένα γιατρό». «Φοβάμαι 

μήπως κάνω λάθος στην θεραπεία ενός ασθενή».  

                 ζ) Η σύγκρουση με άλλους νοσηλευτές και ανωτέρους αφορά στις 

συγκρούσεις των νοσηλευτών είτε με τους ανώτερούς τους, είτε μεταξύ νοσηλευτών 

από το ίδιο τμήμα ή άλλα τμήματα: π.χ. «Δέχομαι κριτική από τον προϊστάμενο», 

«Έχω  δυσκολία να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο νοσηλευτή/τες εκτός του τμήματός 

μου».  

               Οι απαντήσεις δίνονται σε μια  τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert από: 

ποτέ=0, έως πολύ συχνά=3. Οι απαντήσεις στις προτάσεις προστίθενται και βγαίνει 

μια τιμή που εκπροσωπεί το στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές  σε κάθε υποκλίμακα 
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και μια συνολική τιμή από το άθροισμα όλων των ερωτήσεων. Όσο υψηλότερη είναι  

η τιμή που παίρνει ο συμμετέχων τόσο υψηλότερο το στρες που βιώνει. 

              Η κλίμακα NSS μεταφράστηκε από τα αγγλικά ακολουθώντας τη δέουσα 

μεθοδολογία και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε  Έλληνες νοσηλευτές. Για το 

λόγο αυτό, προηγήθηκε μια πιλοτική έρευνα σε δείγμα 20 νοσηλευτών, προκειμένου 

να διερευνηθούν και διορθωθούν τυχόν προβλήματα κατανόησης στην συμπλήρωσή 

της. 

   Κλίμακα για την μέτρηση της ψυχικής υγείας. Για την μέτρηση της ψυχικής 

υγείας των νοσηλευτών  χρησιμοποιήθηκε το General Health Questionnaire (GHQ12) 

που δημιουργήθηκε από τους Goldberg και  Blackwell (1970) και προσαρμόστηκε 

στα ελληνικά από  τους Moutzoukis, Adamopoulou, Garyfallos, και Karastergiou, 

(1990). Περιλαμβάνει 12 προτάσεις.  Έξι προτάσεις της κλίμακας έχουν θετική 

διατύπωση και οι άλλες έξι αρνητική. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτιμήσουν το 

βαθμό στον οποίο ισχύει για τους εαυτούς τους, η κάθε πρόταση  τις 4 τελευταίες 

εβδομάδες: π.χ. «Νιώθατε ότι είστε συνεχώς κάτω από πίεση», «Νιώθατε δυστυχής και 

θλιμμένος», «Δεν μπορούσατε να κοιμηθείτε επειδή ανησυχούσατε για κάτι». Οι 

απαντήσεις δίνονται σε μια τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert όπου: 1=περισσότερο 

από ότι συνήθως, και 4=πολύ λιγότερο από ότι συνήθως και βγαίνει μια τιμή για την 

συνολική ψυχική υγεία. Οι υψηλότερες τιμές  δείχνουν ότι υπάρχει παρουσία 

περισσότερων ψυχολογικών συμπτωμάτων και άρα μεγαλύτερη έλλειψη ψυχικής 

υγείας.  

 Κλίμακα για την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Για την 

μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης από την εργασία των νοσηλευτών 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

Brayfield και Rothe (1951), η οποία μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά 

από τους Kafetsios και Loumakou (2007). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 12 
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δηλωτικές προτάσεις (π.χ.  «Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα», «Αισθάνομαι πολύ 

ικανοποιημένος από τη δουλειά μου»,  «Νομίζω ότι κάθε μέρα δουλειάς δεν τελειώνει 

ποτέ»). Τρεις προτάσεις έχουν αρνητική διατύπωση και επανακωδικοποιήθηκαν έτσι 

ώστε για όλες τις προτάσεις η υψηλότερη τιμή να δείχνει μεγαλύτερη επαγγελματική 

ικανοποίηση. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων 

όπου: 1=διαφωνώ απόλυτα και  5=συμφωνώ απόλυτα. Η κλίμακα εξάγει μια συνολική 

τιμή για την Επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών.  

                  Κλίμακα για την μέτρηση της διάθεσης για  παραμονή στο επάγγελμα. 

Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Nursing retention index (NRI) (Cowin, 2002) η οποία 

αξιολογεί τη διάθεση ή πρόθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στην εργασία τους 

ή να φύγουν και να βρουν μια άλλη εργασία. Η NRI  περιλαμβάνει έξι δηλωτικές 

προτάσεις. Οι τέσσερις έχουν θετική διατύπωση (π.χ. «Η πρόθεσή μου είναι να 

συνεχίσω με τη νοσηλευτική μου καριέρα στο άμεσο μέλλον», «Προσδοκώ ότι θα 

συνεχίσω να εργάζομαι ως νοσηλευτής/τρια») και οι δύο έχουν αρνητική διατύπωση 

(π.χ. «Θα ήθελα να βρω άλλη εργασία αφήνοντας τη νοσηλευτική», «Όσο πιο γρήγορα 

μπορέσω σκοπεύω να φύγω από το νοσηλευτικό επάγγελμα») και 

επανακωδικοποιήθηκαν. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια οκτάβαθμη κλίμακα τύπου 

Likert όπου 1=απόλυτα ψέμα και 8=απόλυτα αλήθεια.  Το NRI δίνει μια συνολική 

τιμή και όσο υψηλότερη είναι δείχνει  υψηλότερο βαθμό πρόθεσης ή διάθεσης των 

νοσηλευτών να παραμείνουν στο επάγγελμα.  

             Το ερωτηματολόγιο αυτό μεταφράστηκε από τα αγγλικά και ήταν η πρώτη 

φορά που χρησιμοποιήθηκε σε  Έλληνες νοσηλευτές. Για το λόγο αυτό, προηγήθηκε 

μια πιλοτική έρευνα, σε δείγμα 20 νοσηλευτών, προκειμένου να διερευνηθούν και 

διορθωθούν προβλήματα κατανόησης στην συμπλήρωσή του.  

              Κλίμακα μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας των νοσηλευτών.  Για 

την αξιολόγηση της επίδοσης των νοσηλευτών αναπτύχθηκε ένα νέο εργαλείο το 
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οποίο στηρίχθηκε: α) στο ερωτηματολόγιo του Schwirian (1978), το οποίο αξιολογεί 

την επαγγελματική επίδοση των νοσηλευτών, και β) στην λίστα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχει στα νοσοκομεία της χώρας. 

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίδοσης του Schwirian έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρύτατα σε πολλές έρευνες στο εξωτερικό για το έλεγχο της επίδοσης των 

νοσηλευτών. Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις επίδοσης: την ηγεσία, την κριτική 

φροντίδα, την διδασκαλία/συνεργασία, τον σχεδιασμό/αξιολόγηση, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις/επικοινωνία και την  επαγγελματική εξέλιξη. Η λίστα αυτοαξιολόγησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού  μετρά τομείς όπως η γνώση του αντικειμένου, το 

ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά 

(επικοινωνία με ασθενείς, συνεργασία με άλλο προσωπικό) και η 

αποτελεσματικότητά τους. Στην κλίμακα αυτή οι νοσηλευτές αξιολογούνται κάθε 

χρόνο από τους ανωτέρους τους (προϊστάμενους, τομεάρχες και διευθυντές της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας) αλλά και αυτοαξιολογούνται στους ίδιους τομείς. Συνεπώς, 

η αξιολόγηση της επίδοσης είναι μια οικεία διαδικασία για τους νοσηλευτές καθώς 

την εφαρμόζουν κάθε χρόνο στην υπηρεσία τους  και είναι εξοικειωμένοι με πολλούς 

από τους τομείς αξιολόγησης που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα.  

                 Η κλίμακα που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

ονομάστηκε «Αυτοαποτελεσματικότητα Νοσηλευτών». Οι νοσηλευτές κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αυτοαποτελεσματικότητά τους στους εξής τομείς: α)  

Αποτελεσματικότητα. Ορίζεται ως η ικανότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των 

ημερήσιων καθηκόντων των νοσηλευτών μέσα στα πλαίσια ενός  εργασιακού 

ωραρίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ικανότητα των νοσηλευτών να 

βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στην εργασία τους 

όπως για παράδειγμα, εάν δεν βρίσκουν  ένα μηχάνημα καρδιοαναπνευστικού 

ελέγχου για να τοποθετήσουν σε έναν ασθενή, ή εάν δεν υπάρχει στο τμήμα ένα 
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φάρμακο που χρειάζεται άμεσα να χορηγηθεί, ή εάν χρειάζεται να μεταφερθεί ένας 

ασθενής και ο τραυματιοφορέας λείπει, κ.ά. Ο τομέας αυτός αξιολόγησης αφορά την 

υπευθυνότητα, την αποφασιστικότητα/ικανότητα στην λήψη αποφάσεων, την 

ευστροφία, την διορατικότητα του νοσηλευτή προκειμένου να προλαμβάνει πιθανά 

προβλήματα και δυσχέρειες στο χώρο εργασίας, την ικανότητα επίβλεψης και 

καθοδήγησης της ομάδας εργασίας.  

               β) Συνεργασία με συναδέλφους. Αφορά στην επικοινωνία και συνεργασία με 

συναδέλφους από το ίδιο ή από άλλα τμήματα. Αναφέρεται περισσότερο στην 

επαγγελματική συμπεριφορά, την πειθαρχία, την εχεμύθεια, την ευελιξία, την 

ευστροφία, την δεκτικότητα στην καθοδήγηση, την προσαρμοστικότητα, την 

ψυχραιμία και τον αυτοέλεγχο, την ικανότητα για επιτυχή επικοινωνία με το 

προσωπικό, τη συνεργατικότητα, την αποδοτικότητα στην ομαδική εργασία και 

γενικά την συναδελφική στάση.  

                      γ)  Επικοινωνία με τους ασθενείς. Αφορά στην συμπεριφορά προς τους 

πολίτες και την εξυπηρέτηση του κοινού-ασθενών.  Αναφέρεται στην καλή 

επικοινωνία με τους ασθενείς που θα πρέπει να έχουν οι νοσηλευτές, την ευγένεια, 

την εχεμύθεια και το σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο. Επίσης, αφορά  στην 

εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ ασθενών - νοσηλευτών.  

                   δ) Γνώση του  αντικειμένου. Ο τομέας αυτός αφορά την επαγγελματική 

επάρκεια, το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης, την ενημέρωση για τις επιστημονικές 

εξελίξεις, την ευρύτητα γνώσεων και αντιλήψεων και την διάθεση βελτίωσης 

γνώσεων του νοσηλευτή. Επίσης, εκτιμά την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και 

της εμπειρίας τους, τις επαγγελματικές δεξιότητες/τεχνογνωσία, την εκμετάλλευση 

αυτών των γνώσεων στην κλινική πράξη. Για παράδειγμα, για ένα νοσηλευτή που 

χορηγεί κάποια φάρμακα, ο τομέας αυτό αξιολογεί το εάν γνωρίζει τις παρενέργειες 

των φαρμάκων, τι ακριβώς θεραπεύουν αυτά τα φάρμακα και για ποιο λόγο 
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χορηγούνται στον ασθενή, όπως και να γνωρίζει τον τρόπο που πρέπει να 

χορηγηθούν. Επίσης, το αν ο νοσηλευτής έχει γνώσεις σχετικά με ασθένειες που 

έχουν οι ασθενείς του, την εξελικτική τους πορεία, ή τι χρειάζεται να προσέχουν οι 

ασθενείς σε σχέση με την ασθένειά τους κ.ά.,  

                 ε) Δημιουργικότητα. Η «δημιουργικότητα» αφορά στην συνέπεια, την 

αξιοπιστία, την δραστηριότητα, την προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις, 

την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την αυτοπεποίθηση, την επαγγελματική 

ανεξαρτησία, το ερευνητικό πνεύμα προκειμένου να εφαρμόζει κανείς καινοτομίες 

που συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του νοσηλευτικού τμήματος, την 

εκπόνηση μελετών σχετικών με την υπηρεσία.   

                στ) Διάθεση/ενδιαφέρον για τη δουλειά. Αφορά  στην διάθεση, την 

αφοσίωση και το ενδιαφέρον που πιθανόν να έχουν οι νοσηλευτές για την εργασία 

τους. 

  Οι νοσηλευτές καλούνταν να βαθμολογήσουν τον εαυτό τους σε αυτούς τους 

έξι τομείς σε μια κλίμακα δέκα σημείων όπου, 1=η χειρότερη επίδοση σε αυτόν το 

τομέα και 10 = η καλύτερη επίδοση. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στους τομείς 

αξιολόγησης αθροίζονται και προκύπτει μια τιμή που εκπροσωπεί την προσωπική 

εκτίμηση των νοσηλευτών για την συνολική επαγγελματική τους επίδοση. Όσο 

υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη αυτοαξιολόγηση της επίδοσης δηλώνει.  

 

3.3  Διαδικασία 

 Επειδή ο αριθμός των κλιμάκων που εξετάστηκαν ήταν μεγάλος, 

αποφασίστηκε τα γίνουν δύο ομάδες ερωτηματολογίων. Έτσι οι κλίμακες 

κατανεμήθηκαν ως εξής: οι κλίμακες του στρες, της επαγγελματικής ικανοποίησης, 

της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα, της επίδοσης, της ψυχικής υγείας και της 

αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης και των δημογραφικών-εργασιακών  



 198

χαρακτηριστικών, αποτέλεσαν την ομάδα ενός ερωτηματολογίου. Η κλίμακα της 

αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης αποτέλεσε το δεύτερο ερωτηματολόγιο. 

Επειδή απαιτούνταν πολύς χρόνος για την συμπλήρωση όλων των κλιμάκων και για 

να αποφευχθεί ο παράγοντας της κούρασης, δόθηκαν προφορικές οδηγίες στους 

νοσηλευτές να συμπληρώσουν σε ένα χρόνο την πρώτη ομάδα κλιμάκων και σε 

δεύτερο χρόνο την άλλη ομάδα η οποία αποτελούνταν από το ερωτηματολόγιο της 

αντικειμενικής ΣΝ. Ο χρόνος συμπλήρωσης της πρώτης ομάδας ερωτηματολογίων 

ήταν περίπου 20-25 λεπτά, ενώ ο χρόνος συμπλήρωσης του δεύτερου 

ερωτηματολογίου ήταν περίπου 30 λεπτά. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα να πάρουν τα 

ερωτηματολόγια στο σπίτι τους για να τα  συμπληρώσουν  με μεγαλύτερη άνεση, 

καθώς ήταν δύσκολο να συμπληρωθούν κατά την διάρκεια άσκησης καθηκόντων.  

Καθορίστηκε ο χρόνος για την επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ο 

οποίος ήταν δύο εβδομάδες. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν μόνο σε νοσηλευτές 

που δήλωσαν ότι ήθελαν να συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς πολλοί νοσηλευτές 

δήλωσαν ότι λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης χρόνου, δεν επιθυμούσαν να 

συμμετέχουν. Σε όλους όσοι αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην έρευνα δόθηκε η 

διαβεβαίωση ότι τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς.  

 

3.4.   Ερωτήματα και Υποθέσεις της Έρευνας 

Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών τα ερωτήματα και οι υποθέσεις 

της  παρούσας έρευνας ήταν τα εξής: 

1) Ποια είναι τα επίπεδα  της αντιληπτής, της αντικειμενικής συναισθηματικής 

νοημοσύνης, του επαγγελματικού στρες, της ψυχικής υγείας, της 
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επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα 

και της επίδοσης που βιώνουν οι Έλληνες κλινικοί νοσηλευτές; 

2) Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών-εργασιακών παραγόντων στις 

μεταβλητές  της έρευνας; 

3) Υπάρχει θετική επίδραση της αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ στο 

επαγγελματικό στρες, στην ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, 

τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση των Ελλήνων 

κλινικών νοσηλευτών; 

4) Ποια είναι η σχέση των μεταβλητών μεταξύ τους; 
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4. Στατιστική Ανάλυση 

           Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν επτά μεταβλητές σε Έλληνες νοσηλευτές: 

η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη, η αντικειμενική συναισθηματική 

νοημοσύνη, το επαγγελματικό στρες, η ψυχική υγεία, η επαγγελματική ικανοποίηση, 

η διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και η επαγγελματική επίδοση των 

νοσηλευτών. Για να αναλυθούν τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος 

αριθμός στατιστικών αναλύσεων.  

 Αφού ελέγχθηκε ότι οι τιμές όλων των μεταβλητών ακολουθούν   την 

κανονική κατανομή,  πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις που αναφέρονται παρακάτω.  

Η εξέταση της δομικής εγκυρότητας των ερωτηματολογίων έγινε με δύο 

τρόπους: α) μέσω της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (exploratory factor 

analysis) και μέσω β) της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (confirmatory 

factor analysis). Η αξιοπιστία των κλιμάκων εξετάστηκε με τον συντελεστή Cronbach 

α,  ενώ για την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

Rykov. Για τον συντελεστή Rykov έχει αναφερθεί από διάφορες έρευνες ότι στις 

δομικές εξισώσεις αποτελεί καλύτερο δείκτη για την ανάλυση αξιοπιστίας (Bollen, 

1989. Miller, 1995. Rykov, 1997a, 1997b, 1998a, 2000, 2001a, 2001b). Σε όλες τις 

κλίμακες που ελέγχθηκαν έγιναν διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις με χρήση του 

προγράμματος AMOS 6, εκτός του MSCEIT όπου μόνο η επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ανέδειξε ένα αποδεκτό μοντέλο με τις τρεις διαστάσεις της 

κλίμακας. Aφαιρέθηκαν οι φορτίσεις που ήταν κάτω από 0.40 καθώς οι χαμηλότερες 

φορτίσεις αναπαριστούν λιγότερο από το 10% της διακύμανσης. Για τη διερεύνηση 

των λανθανουσών μεταβλητών λήφθηκε υπόψη το διάγραμμα ιδιοτιμών (scree plot)  

για κάθε κλίμακα. 

Αφού καθορίστηκαν οι διαστάσεις κάθε ερωτηματολόγιου, μέσω των 

παραγοντικών αναλύσεων υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των διαστάσεων κάθε 
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μεταβλητής,. Για να ελεγχθεί κατά πόσο διαφέρουν οι τιμές μιας μεταβλητής από το 

μέσο όρο τους υπολογίστηκαν οι τυπικές αποκλίσεις.  Στην συνέχεια εξετάστηκε αν 

υπήρχε σχέση των δημογραφικών (ατομικών/εργασιακών) χαρακτηριστικών  σε κάθε 

μεταβλητή που εξετάστηκε στην έρευνα. Τα δημογραφικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά ήταν το φύλο, η ηλικία, το τμήμα εργασίας των νοσηλευτών, το 

νοσοκομείο, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η θέση εργασίας, η εκπαίδευση και η 

οικογενειακή κατάσταση. Ακολούθησε η ανάλυση συσχετίσεων προκειμένου να 

ελεγχθεί η σχέση μεταξύ των διαστάσεων της κάθε μεταβλητής στο σύνολό της 

(αντιληπτή ΣΝ, αντικειμενική ΣΝ, επαγγελματικό στρες, επαγγελματική 

ικανοποίηση, ψυχική υγεία, διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και επίδοση) και 

μεταξύ των γενικών μεταβλητών μεταξύ τους. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις έγιναν 

με το στατιστικό πακέτο SPSS  ν. 19.0.   

Τέλος για να προσδιοριστεί η προβλεπτική ισχύς και οι επιδράσεις των 

μεταβλητών που ελέγχθηκαν εφαρμόστηκε η ανάλυση διαδρομών (path analysis). Οι 

αναλύσεις αυτές έγιναν με το στατιστικό πακέτο AMOS 6. Πιο συγκεκριμένα, 

ελέγχθηκε πως προβλέπει ή επιδρά η αντιληπτή ΣΝ στην αντικειμενική ΣΝ και πως η 

κάθε μία τους ξεχωριστά στις άλλες μεταβλητές, δηλαδή στο επαγγελματικό στρες, 

στην ψυχική υγεία, στην επαγγελματική ικανοποίηση, στην διάθεση για παραμονή 

στο επάγγελμα και στην επίδοση των νοσηλευτών. Επίσης ελέγχθηκε  το πως 

προβλέπει και επιδρά το επαγγελματικό στρες στην ψυχική υγεία, στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, στην διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και στην 

επίδοση των νοσηλευτών. Στην συνέχεια ελέγχθηκε η πρόβλεψη και επίδραση της 

ψυχικής υγείας στην επαγγελματική ικανοποίηση, στην διάθεση παραμονής και στην 

επίδοση και τέλος η πρόβλεψη και επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης στην 

διάθεση παραμονής και στην επίδοση. 
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 Για την πιστοποίηση της καλής προσαρμογής του μοντέλου που εξετάστηκε 

σε κάθε κλίμακα, χρησιμοποιήθηκαν πέντε κριτήρια που συνιστώνται συχνά στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Τα κριτήρια αυτά είναι ο έλεγχος καλής προσαρμογής χ2, ο 

λόγος της τιμής χ2 προς τους βαθμούς ελευθερίας και οι δείκτες CFI (Comparative Fit 

Index, Bentler, 1990), TLI (Tucker-Lewis Index, Tucker & Lewis, 1973) RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation,  Bentler, 1995) και SRMR (Standardized 

Root-mean-square Residual, Browne & Cudeck’s, 1989). 

Συγκεκριμένα, καλή προσαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα 

προϋποθέτει μη στατιστικά σημαντική τιμή του χ2. Από πρακτικής όμως άποψης, η 

προϋπόθεση αυτή σπάνια επιβεβαιώνεται, ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του δείγματος 

είναι αρκετά μεγάλο ή όταν τα δεδομένα αποκλίνουν από την κανονική κατανομή 

(Byrne, 1994). Αντί αυτού, τιμές του λόγου χ2 προς τους βαθμούς ελευθερίας που 

κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3 δείχνουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο προσαρμόζεται 

ικανοποιητικά (Byrne, 1989. Kline, 1998). Όσον αφορά στους υπόλοιπους δείκτες, 

τιμές πάνω από .90 για το CFI και TLI και μικρότερο από .08 για το RMSEA 

συνηγορούν υπέρ της καλής προσαρμογής του μοντέλου. Νεότερες έρευνες φαίνεται 

να θέτουν πιο αυστηρά κριτήρια, τα οποία είναι γύρω στο .95 για το CFI και το TLI 

και γύρω στο .06 για το RMSEA (Hu & Bentler, 1999).  

 



 

5. Αποτελέσματα 

 

Οι στατιστικές αναλύσεις που έγιναν στην έρευνα ακολουθούν την σειρά των 

ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων που τέθηκαν στο τέλος του κεφαλαίου της 

μεθοδολογίας. Αρχικά έγινε έλεγχος για την κανονικότητα των κατανομών και 

πραγματοποιήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις και αναλύσεις αξιοπιστίας για όλα τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Ακολούθησαν οι σχετικές 

στατιστικές αναλύσεις για την διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών και 

εργασιακών παραγόντων που τέθηκαν. Στην συνέχεια έγιναν οι αναλύσεις συσχέτισης 

και τέλος εφαρμόστηκε  ανάλυση διαδρομών (path analysis) προκειμένου να 

διερευνηθεί η προβλεπτική ισχύς και η επίδραση όλων των μεταβλητών που 

ελέγχθηκαν. 

 

5.1   Διερεύνηση της Εσωτερικής Δομής και Αξιοπιστίας των Κλιμάκων 

Σε όλα τα ερωτηματολόγια εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων προκειμένου 

να διερευνηθούν οι λανθάνουσες διαστάσεις που τυχόν υπήρχαν σε κάθε κλίμακα. Σε 

όλες τις μεταβλητές της έρευνας διεξήχθη διερευνητική ανάλυση παραγόντων, εκτός 

από την μεταβλητή αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη που έγινε επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση. 

  Κλίμακα μέτρησης της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης. Για να 

ελεγχθούν οι διαστάσεις του ερωτηματολογίου WLEIS, χρησιμοποιήθηκε η 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Το μοντέλο που προέκυψε από την ανάλυση 

περιλαμβάνει  14 από τις 16 προτάσεις του ερωτηματολογίου. Αφαιρέθηκαν οι 

προτάσεις 3 και 10 γιατί δεν φόρτιζαν καλά (< 0.40).  Τα αποτελέσματα ανέδειξαν 
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τρεις παράγοντες  οι οποίοι ερμηνεύουν το 59.09% της συνολικής διακύμανσης και  

παρουσιάζονται στο Πίνακα 5.1:  Στον πρώτο παράγοντα φορτίζουν επτά προτάσεις 

που αναφέρονται στην «εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων» 

(ΕΣΕΑ). Αυτός ο παράγοντας εξηγεί το 23.8% της συνολικής  διακύμανσης του 

μοντέλουμ (α = 0.83). Στον δεύτερο παράγοντα φορτίζουν τέσσερις προτάσεις που 

αναφέρονται στην «ρύθμιση των συναισθημάτων» (ΡΣΕ). Ο παράγοντας αυτός 

ερμηνεύει το 21.6% της διακύμανσης, (α =0.85). Στον τρίτο παράγοντα φορτίζουν 

τρεις προτάσεις που αναφέρονται στην «χρήση των συναισθημάτων» (ΧΣ). Ο 

παράγοντας ερμηνεύει το 13.6% της διακύμανσης (α=0.60).  

Οι παράγοντες τους οποίους ανέδειξε η παραγοντική ανάλυση φαίνεται να 

συμφωνούν σε  ένα βαθμό με αυτούς που βρέθηκαν από τους Wong  & Law (2002) 

και Law και συν. (2004). Στην αρχική μορφή, στο WLEIS  διακρίνονται τέσσερις 

παράγοντες, η «εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού», η «εκτίμηση συναισθημάτων των 

άλλων», η «ρύθμιση συναισθημάτων» και η «χρήση συναισθημάτων». Στην παρούσα 

έρευνα, βρέθηκαν οι ίδιοι παράγοντες που υπήρχαν και στην αρχική μορφή του 

ερωτηματολογίου με την μόνη διαφορά ότι οι δύο πρώτοι («εκτίμηση συναισθημάτων 

εαυτού» και «εκτίμηση συναισθημάτων των άλλων»), αποτέλεσαν έναν ενιαίο 

παράγοντα, την «εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων». Επίσης οι δείκτες 

αξιοπιστίας και των τριών παραγόντων στην παρούσα έρευνα ήταν ικανοποιητικοί 

έως πολύ καλοί (.60-.85). Αυτό μας κάνει να συμπεράνουμε  ότι το WLEIS είναι ένα 

εργαλείο κατάλληλο για την μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 

των Ελλήνων νοσηλευτών.  
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Σχήμα 5.1. Το διάγραμμα ιδιοτιμών  από την ανάλυση παραγόντων για το WLEIS. 

Πίνακας 5.1.  Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση του 
(WLEIS). 
  Παράγοντες 
  ΕΣΕΑ    ΡΣ   ΧΣ 
6. Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων των 
άλλων 

  .790     

1. Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω τα 
συναισθήματά μου 

   .716     

9. Πάντα καταλαβαίνω πως αισθάνομαι πραγματικά    .709     
2. Πάντα μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι φίλοι 
μου 

   .694     

14.Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων των 
ανθρώπων 

   .640     

5. Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου    .613     
13. Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι    .480     
4. Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον θυμό μου   .872   
12. Όταν θυμώνω πάντα μπορώ να ηρεμήσω γρήγορα   .824   
8. Είμαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα συναισθήματά μου   .792   
16. Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου   .691   
7.Πάντα λέω στον εαυτό μου ότι είμαι άξιο και ικανό 
άτομο 

    .762 

11. Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα     .704 
15. Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το 
καλύτερο 

    .615 

% εξηγούμενης διακύμανσης                                               23.86%    21.60%  13.62%                              
ΜΟ (τυπική απόκλιση)                                                      5.7(.68)    4.9(1.26)  5.6(.77)             
Cronbach’s α                                                                            .83             .85          .60 
_____________________________________________________________________
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Σημείωση: ΕΣΕΑ = εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, ΡΣ=ρύθμιση 
συναισθημάτων, ΧΣ=χρήση συναισθημάτων. 
 

Μέτρηση  της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης. Για τη 

μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το 

Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence test  (MSCEIT). Για να διερευνηθεί η 

εσωτερική δομή του εργαλείου, τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση. Παρόμοια ανάλυση χρησιμοποιήθηκε και από τους Mayer, 

Salovey, Caruso, Sitarenios (2003) για την ανάλυση του MSCEIT V2.0 καθώς και 

από άλλους ερευνητές (Gardner & Qualter, 2011. Kranzler & Algina, 2008).   

Στο πρώτο βήμα, έγινε μια ομαδοποίηση των θεμάτων που αφορούν στον 

παράγοντα «κατανόηση συναισθημάτων» (parceling). Αυτό κρίθηκε αναγκαίο διότι ο 

συγκεκριμένος παράγοντας περιελάμβανε 20 θέματα και δεν ήταν δυνατό να μπουν 

όλα στην επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση αλλά έπρεπε να περιοριστεί ο αριθμός 

τους χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία τους. Η ομαδοποίηση (parceling) θεμάτων σε 

ένα ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιείται συχνά στην βιβλιογραφία των δομικών 

εξισώσεων (Bandalos & Finney, 2001), όταν χρειάζεται η συνένωση ή ο συνδυασμός 

πολλών θεμάτων ενός εργαλείου σε μικρότερες ομάδες. Σύμφωνα με τους Bandalos 

και Finney (2001), οι βασικές  αιτίες για τις οποίες οι ερευνητές χρησιμοποιούν την 

ομαδοποίηση θεμάτων είναι η αύξηση της σταθερότητας της παραμέτρου που 

εκτιμάται, η βελτίωση της μεταβλητής σε μια αναλογία μεγέθους δείγματος και η 

διόρθωση μικρού μεγέθους δείγματος. Επίσης, είναι δυνατόν να χρησιμεύσει για την 

ανάλυση πολλών δεδομένων σε μια ποικιλία προβλημάτων που παρουσιάζονται, 

όπως η μη κανονικότητα του δείγματος, μικρά μεγέθη δείγματος, μικρά μεγέθη 

δείγματος σε αναλογία μεταβλητής, μη σταθερές εκτιμήσεις παραμέτρων.  
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Η εφαρμογή της ομαδοποίησης (parceling) στην προκειμένη περίπτωση έγινε 

ως εξής: τα 20 θέματα  που αφορούν τον παράγοντα «κατανόηση συναισθημάτων» 

χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με βάση το εννοιολογικό περιεχόμενο τους. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα ενώθηκαν τα θέματα 2, 3, 5 και 6 τα οποία 

αναφέρονται σε θετικά συναισθήματα (π.χ. «Ο Κώστας ένιωσε ικανοποιημένος όταν 

σκέφτηκε τη ζωή του ………», «Η Δήμητρα αγαπούσε τον Αλέξανδρο, που ένιωθε ότι 

ανήκε μόνο σε αυτήν.  …….»). Στη δεύτερη ομάδα ενώθηκαν τα θέματα  1, 4, 7, 10,  

γιατί αναφέρονται σε αρνητικά συναισθήματα (π.χ. «Η Μαρία ένιωσε την ντροπή όλο 

και περισσότερο και άρχισε να νιώθει ότι δεν αξίζει σαν άτομο», «Ο Δημήτρης 

στενοχωρήθηκε με τα νέα από το σπίτι του, και θέλησε να εκφράσει την ειλικρινή του 

λύπη….»). Στην επόμενη ομάδα ομαδοποιήθηκαν τα θέματα 11, 12, 13, 14, 19, επειδή 

εκφράζουν «αρνητικές αλλαγές συναισθημάτων» (π.χ. «Μια γυναίκα που ένιωθε 

ασφαλής και αποδεκτή από τους άλλους, αργότερα έπεσε σε κατάθλιψη»). Τέλος, τα 

θέματα 15, 16, 17, 18, 20, ενώθηκαν σε μια τέταρτη ομάδα γιατί εκφράζουν «θετικές  

αλλαγές συναισθημάτων» (π.χ. «Ένας άντρας ξεκουραζόταν και μετά ένιωσε 

θαυμασμό για κάτι…»). 

Αφού έγινε η ομαδοποίηση των θεμάτων που αναφέρονται στην «κατανόηση 

συναισθημάτων» και πριν την εισαγωγή των μεταβλητών  στην ανάλυση, έγινε 

μετατροπή των τιμών τους σε τυποποιημένες τιμές (z-scores) ώστε να είναι 

συγκρίσιμες μεταξύ τους.  

Για την εκτίμηση του μοντέλου που προκύπτει από την επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιούνται απόλυτοι δείκτες, οι οποίοι εξετάζουν το 

βαθμό στον οποίο έχει αναπαραχθεί ο πίνακας διακύμανσης-συνδιακύμανσης του 

πληθυσμού. Οι  απόλυτοι δείκτες που εκτιμώνται είναι ο δείκτης καλής προσαρμογής 

(Goodness of Fit Index GFI), ο προσαρμοσμένος δείκτης καλής προσαρμογής 
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(Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), ο δείκτης ρίζα του τυποποιημένου μέσου 

τετραγωνικού υπολοίπου σφάλματος (Standardized Root-mean-square Residual, 

SRMR), καθώς και ο δείκτης ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος προσέγγισης 

(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA). Οι τιμές των GFI και AGFI 

κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ τιμές πάνω από .90 θεωρούνται ικανοποιητικές. Η τιμή 

του δείκτη SRMR είναι η τετραγωνική ρίζα της τυποποιημένης μέσης τιμής της 

διαφοράς των στοιχείων των πινάκων S και Σ. Είναι κατανοητό ότι όσο πιο μικρή 

είναι η τιμή του SRMR τόσο καλύτερα έχει αναπαραχθεί ο πίνακας Σ. Τιμές του 

SRMR μικρότερες του .05 αποτελούν ένδειξη καλής προσαρμογής του μοντέλου στα 

δεδομένα. Ο δείκτης RMSEA παριστάνει τη διαφορά των δύο πινάκων διακύμανσης-

συνδιακύμανσης S και Σ ανά βαθμό ελευθερίας. Εάν ένα μοντέλο έχει καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα, η τιμή αυτού του δείκτη αναμένεται να είναι μικρότερη 

του .05, ενώ τιμές μικρότερες του .08 είναι ενδεικτικές ικανοποιητικής προσαρμογής.  

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν τέσσερα  εναλλακτικά μοντέλα για την 

ερμηνεία της εσωτερικής δομής του MSCEIT. Αν και κάποια μοντέλα δεν 

υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία, θεωρήθηκε ότι ήταν απαραίτητο βήμα για την 

τεκμηρίωση της καταλληλότητας του μοντέλου που προτείνεται ως το επικρατέστερο 

για να περιγράψει τα δεδομένα μας. Το πρώτο μοντέλο περιελάμβανε τρεις 

ανεξάρτητους παράγοντες, το δεύτερο μοντέλο τρεις συσχετισμένους, 

αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες, το τρίτο μοντέλο περιελάμβανε τρεις 

συσχετισμένους παράγοντες, αλλά με δύο συσχετίσεις σφαλμάτων σε  ορισμένα 

θέματα. Τέλος, το τέταρτο ήταν  ένα μονοδιάστατο μοντέλο, που περιελάμβανε έναν 

και μόνο παράγοντα. Οι δείκτες προσαρμογής των μοντέλων παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.2.  
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Συγκεκριμένα, το πρώτο μοντέλο που περιελάμβανε  μη συσχετισμένους 

ανεξάρτητους παράγοντες, αν και εμφάνιζε καλύτερους δείκτες προσαρμογής σε 

σχέση με το μονοδιάστατο (τέταρτο) μοντέλο, δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια ενός 

αποδεκτού μοντέλου. Το δεύτερο μοντέλο που εξετάστηκε ήταν αυτό των τριών μη 

συσχετισμένων ανεξάρτητων παραγόντων που, αν και εμφάνιζε καλύτερους δείκτες 

προσαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, δεν ικανοποίησε τα κριτήρια 

ενός αποδεκτού μοντέλου. Το τρίτο μοντέλο περιελάμβανε, όπως και το 

προηγούμενο, τρεις συσχετισμένους παράγοντες. Από τους δείκτες της ανάλυσης 

(Πίνακας 5.3) προκύπτει ότι η προσαρμογή του μοντέλου αυτού στα δεδομένα είναι 

σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Τέλος, το τέταρτο μοντέλο δεν 

ανταποκρινόταν στα δεδομένα. Για να εξεταστούν πιθανές αιτίες που εμποδίζουν μια 

καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου 3 εξετάστηκαν οι δείκτες προσαρμογής (fit 

indices). Με βάση τις τιμές  τροποποίησης, στο τρίτο μοντέλο προστέθηκαν δύο 

συσχετίσεις σφαλμάτων (των θεμάτων 9 και 10 και των θεμάτων 2 και 4). Βρέθηκε 

ότι στη μορφή αυτή το μοντέλο ικανοποιεί τα κριτήρια της καλής προσαρμογής, ενώ 

είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το δεύτερο μοντέλο. Συνεπώς επιλέχθηκε το 

τρίτο μοντέλο  ως το πλέον κατάλληλο για να αντιπροσωπεύσει την δομή του 

MSCEIT. 

Στο Γράφημα 5.1 παρουσιάζεται το τρίτο μοντέλο που έγινε τελικά αποδεκτό 

με τις φορτίσεις σε κάθε παράγοντα. Όλες οι φορτίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές 

εκτός από την φόρτιση στο θέμα 10 στον παράγοντα διαχείριση συναισθημάτων 

(.07). 
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Πίνακας 5.2.  Τα  μοντέλα που εξετάστηκαν και οι τιμές των δεικτών προσαρμογής τους.  
 χ² df CFI SRMR RMSEA 
1ο μοντέλο 
3 μη 
συσχετισμένοι 
παράγοντες 

 
271.3 

 
65 

 
.685 

 
.147 

 
.109 

2ο  μοντέλο   
 3 συσχετισμένοι 
παράγοντες 

 
151.8 

 
62 

 
.863 

 
.085 

 
.073 

3ο μοντέλο 
3 συσχετισμένοι 
παράγοντες με 2 
συσχετίσεις 
σφαλμάτων 
(9-10, 2-4) 

 
 
118.3 

 
 
60 

 
 
.911 

 
 
.08 

 
 
.060 

4ο μοντέλο) 
Μονοδιάστατο  

327.2 65 .600 .112 .122 

 
 
   Αξίζει να αναφερθεί ότι στατιστικά σημαντικές ήταν και οι συσχετίσεις 

μεταξύ των τριών παραγόντων της αντικειμενικής ΣΝ, δηλαδή, της αντίληψης 

συναισθημάτων με την κατανόηση συναισθημάτων (r=.36), της αντίληψης 

συναισθημάτων με την διαχείριση συναισθημάτων (r=.29). H συσχέτιση στο τελευταίο 

ζεύγος μεταβλητών, της κατανόησης συναισθημάτων με την διαχείριση 

συναισθημάτων (r=.89) που ήταν και η υψηλότερη, συμφωνεί με την θεωρητική 

προσέγγιση των Mayer et al. (2000b) που αναφέρει ότι οι δύο αυτές υποκλίμακες της 

ΣΝ ανήκουν σε μια μεγαλύτερη περιοχή τη «Στρατηγική» ΣΝ.  

 

Πίνακας 5.3. Οι μέσοι όροι, οι διακυμάνσεις, η τυπική απόκλιση των παραγόντων  του 

MSCEIT με τους δείκτες αξιοπιστίας.  

                                                 Αντίληψη Σ.        Κατανόηση Σ.        Διαχείριση Σ. 

% εξηγούμενης διακύμανσης          .53%                 .36%                           .11%                                        

ΜΟ (τυπική απόκλιση)              .000(.729)            .018(.603)                 -.004(.341)                                     

_Rykov’s rho_______________    _.722_____        .614                           .644____  
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Όπως φαίνεται στο Πίνακα 5.3 οι δείκτες αξιοπιστίας των τριών παραγόντων 

του MSCEIT είναι τουλάχιστον αποδεκτοί. Οι μέσοι όροι δείχνουν ότι οι νοσηλευτές 

είχαν υψηλότερη επίδοση στην  «κατανόηση συναισθημάτων» (ΜΟ=.018), 

ακολούθως στην «αντίληψη συναισθημάτων» (ΜΟ=.000) και τέλος στη «διαχείριση 

συναισθημάτων» (ΜΟ= -.004). Οι μετρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς 

είναι η πρώτη φορά που γίνεται διερεύνηση της αντικειμενικής ΣΝ με την χρήση του 

MSCEIT σε Έλληνες νοσηλευτές.   
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Αντίληψη 

συναισθημάτων

   

       Πρόσωπο ε1

.60

 

     Πρόσωπο ε2
.61

     Πρόσωπο 

2

ε3
.83

 

Πρόσωπο
ε4 .31

Κατανόηση 
συναισθημά
των 

Μη 
Αλλαγή 
Συναισθ.  

 ε5

    Αλλαγή 
    συναισθη 
          μάτων

ε6

 

   Αρνητικά  

 συναισθήματα 

ε7

 

    Θετικά  

συναισθήματα 

ε8

.47

.48

.55

.56

.36

.89 

.29 

 

Διαχείριση 
συναισθημ. 

Διαχείριση     4

  

       4 

ε9

 Διαχείριση 3 ε10
.23

Διαχείριση 2 ε11

Διαχείριση  1 ε12

.40

.07

.52

.80

    Διαχείριση   5 

.59

ε13

.30
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Γράφημα 5.1.  Παρουσίαση του γραφήματος του  τρίτου μοντέλου των τριών 
συσχετισμένων παραγόντων με δύο συσχετίσεις σφαλμάτων (θέματα 2-4 και 9-10) με τις 
φορτίσεις σε κάθε παράγοντα. 
 

Η Κλίμακα του επαγγελματικού στρες.    Για να διερευνηθούν οι διαστάσεις 

του επαγγελματικού στρες που εξέταζε η κλίμακα Νursing stress scale-NSS, οι 

απαντήσεις των νοσηλευτών υποβλήθηκαν σε διερευνητική ανάλυση παραγόντων με 

ορθογώνια περιστροφή αξόνων.  Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2 ανέδειξε τέσσερις 

παράγοντες οι οποίοι  ερμηνεύουν το 50,6% της συνολικής διακύμανσης : Ο πρώτος 

παράγοντας ονομάσθηκε «ανεπαρκής προετοιμασία» και αναφέρεται στο στρες που 

έχουν οι νοσηλευτές όταν δεν αισθάνονται ικανοί ή δεν μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες των ασθενών τους (α =0.61). Ο δεύτερος παράγοντας ονομάστηκε «θάνατος 

ασθενούς», αναφέρεται στο στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές για τον επικείμενο 

θάνατο ή τη διαδικασία θανάτου ενός ασθενή (α=0.66). Ο τρίτος παράγοντας 

ονομάστηκε «εργασιακή υπερφόρτιση» και αναφέρεται στην εργασιακή υπερφόρτιση 

που βιώνουν οι νοσηλευτές (α =0 .68). Ο τέταρτος παράγοντας ονομάστηκε «έλλειψη 

υποστήριξης» αναφέρεται στο στρες που προκύπτει από την έλλειψη επικοινωνίας με 

άλλους συναδέλφους που αισθάνονται οι νοσηλευτές στο χώρο της εργασίας τους (α 

=0.66). Όπως δείχνουν οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν σε αποδεκτά επίπεδα για όλους 

τους παράγοντες του στρες. Οι Μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι διακυμάνσεις 

φαίνονται στον πίνακα 5.4. 

 Oι διαφορές με την ανάλυση των Gray-Toft και Anderson είναι ότι στην 

παρούσα έρευνα διακρίθηκαν τέσσερις παράγοντες από τους επτά που αναδείχθηκαν 

στην ανάλυση των Gray-Toft και Anderson (1981b).  (βλ. μεθοδολογία). Στην 

ανάλυση φάνηκε ότι οι νοσηλευτές βιώνουν περισσότερο στρες εξαιτίας του 

παράγοντα έλλειψη υποστήριξης, ενώ έχουν ίδια επίπεδα στρες από τους παράγοντες 
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ανεπαρκή προετοιμασία και θάνατος ασθενούς και αισθάνονται λιγότερο στρες από 

τον παράγοντα εργασιακή υπερφόρτιση σε σχέση με τους προηγούμενους παράγοντες. 

 

Component Number
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Σχήμα 5.2. Το διάγραμμα ιδιοτιμών  από την ανάλυση παραγόντων για το 
ερωτηματολόγιο του στρες των νοσηλευτών. 
 
Πίνακας 5.4.  Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση του NNS 
 
         Παράγοντες 
    1    2      3     4 
23. Δεν αισθάνομαι προετοιμασμένος να καλύψω ανάγκες του ασθενή .680       
19. Παίρνω απόφαση όταν ο γιατρός δεν είναι διαθέσιμος .670       
15. Αισθάνομαι ανεπαρκής να καλύψω συναισθηματικές ανάγκες οικογέν. .664       
18. Δέχομαι ερώτηση από ασθενή για την οποία δεν έχω απάντηση .599 

       

8. Αισθάνομαι στρες στο θάνατο ενός ασθενή   .765     
12. Στο θάνατο ασθενή που ανέπτυξα στενή σχέση   .734     
13. Δεν είναι παρών ο γιατρός όταν πεθαίνει ένας ασθενής   .598     
6.Ακούω ή μιλάω με ασθενή για το θάνατό του   .579     
21. Βλέπω ένα ασθενή να υποφέρει   .539 

     

28. Δεν υπάρχει χρόνος για παροχή συναισθηματικής στήριξης     .726   
27. Χρειάζεται να κάνω πολλά μη νοσηλευτικά καθήκοντα     .702   
34. Δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος     .689   
30. Δεν υπάρχει χρόνος να τελειώσω τα νοσηλευτικά καθήκοντα     .531 

   

7. Δεν έχω ευκαιρία να μιλήσω με άλλο συνάδελφο από άλλο τμήμα       .750
11. Δεν υπάρχει ευκαιρία να μοιραστώ εμπειρίες με άλλο προσωπικό       .710
16. Δεν έχω ευκαιρία να μοιραστώ τα συναισθήματά μου με άλλο 
συνάδελφο      .528

% εξηγούμενης διακύμανσης                                                                                 21.7    13.5     9.7     7.5                           

ΜΟ  (τυπική απόκλιση)                                                                            2.3(50)  2.3(52)  2.1(61) 3.2(29) 
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                                                                                                    .61        .66     .68     .66   
Σημείωση: Φορτίσεις κάτω από .40 δεν παρουσιάζονται. 1=ανεπαρκής 

προετοιμασία,2=θάνατος, 3=εργασιακή υπερφόρτιση, 4=έλλειψη υποστήριξης  

Cronbach’s α   

Κλίμακα μέτρησης ψυχικής  υγείας των Νοσηλευτών. Για να διερευνηθούν 

οι διαστάσεις της ψυχικής υγείας που εξέταζε το GHQ-12, οι απαντήσεις των 

νοσηλευτών υποβλήθηκαν σε διερευνητική ανάλυση παραγόντων με ορθογώνια 

περιστροφή αξόνων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν δύο παράγοντες 

ψυχικής υγείας (βλ. το διάγραμμα ιδιοτιμών στο σχήμα 5.3), αφού αφαιρέθηκαν δύο 

θέματα (9, 12) που δεν είχαν φορτίσεις  πάνω από 0.40. Οι παράγοντες αυτοί 

ερμηνεύουν το 48,5% της συνολικής διακύμανσης.  

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.5, στον πρώτο παράγοντα  φορτίζουν τέσσερα 

θέματα που αναφέρονται στο άγχος και την πίεση και στα αρνητικά συναισθήματα 

που αισθάνεται το άτομο εξαιτίας αυτών. Ο παράγοντας αυτός ονομάστηκε 

«άγχος/πίεση» (α= .72). Στον δεύτερο παράγοντα φορτίζουν έξι θέματα, τα οποία 

αναφέρονται σε ένα αίσθημα έλλειψης ικανότητας και αυτοαξίας ή έλλειψης 

εμπιστοσύνης στον εαυτό για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Ο 

παράγοντας αυτός ονομάστηκε «έλλειψη ικανότητας» (α.=.75). Οι δείκτες αξιοπιστίας 

και των δύο παραγόντων ήταν καλοί. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά πολλών ερευνητών που 

αναφέρουν ότι το GHQ-12 δεν έχει μονοδιάστατη δομή αλλά περιλαμβάνει δύο 

παράγοντες, το «στρες/κατάθλιψη» ή «γενική δυσφορία» (Politi Piccinelli, Wilkinson, 

1994) και την «κοινωνική δυσλειτουργία» (Smith, Fallowfield, Stark, Velikova & 

Jenkins, 2010). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι περιλαμβάνει τρεις παράγοντες, το 

«άγχος/κατάθλιψη»,  τη «κοινωνική δυσλειτουργία» και την «έλλειψη εμπιστοσύνης» 

(Graetz, 1991). Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα οι δύο παράγοντες που βρέθηκαν 

μοιάζουν με αυτούς  άλλων ερευνών (Politi et al., 1994. Smith et al., 2010. Graetz, 
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1991). Από την ανάλυση φάνηκε ότι οι νοσηλευτές έχουν περισσότερα ψυχικά 

προβλήματα εξαιτίας του παράγοντα άγχος/πίεση. 

  Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των θεμάτων που φόρτιζαν κάθε 

παράγοντα, το ποσοστό της εξηγούμενης διακύμανσης και οι δείκτες αξιοπιστίας των 

παραγόντων του ερωτηματολογίου φαίνονται στον πίνακα 5.5.  
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Σχήμα 5.3.  Το διάγραμμα ιδιοτιμών από την ανάλυση παραγόντων για το 
ερωτηματολόγιο της ψυχικής υγείας 
 

 
Πίνακας 5.5. Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση (GHQ-12) της. 
  

  Παράγοντες 

  

Άγχος/ 
πίεση 

Έλλειψη 
ικανότητας

5. Νιώθατε ότι είστε συνεχώς κάτω από πίεση .808   
2. Δεν μπορούσατε να κοιμηθείτε επειδή ανησυχούσατε για κάτι .779   
7. Μπορούσατε να ευχαριστηθείτε τις καθημερινές σας 
δραστηριότητες .714   

6. Νιώθατε ότι δεν μπορούσατε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες σας .654 
   

11. Σκεφτόσασταν τον εαυτό σας ως ένα πρόσωπο χωρίς αξία   .772
10. Νιώθατε ότι χάνετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας   .723
1. Μπορούσατε να συγκεντρωθείτε σε ότι κάνατε   .621
4.Νιώθατε ότι μπορούσατε να πάρετε αποφάσεις για διάφορα 
πράγματα   .588

3.Νιώθατε ότι παίζατε χρήσιμο ρόλο στα πράγματα γύρω σας   .529
8. Μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας   .432

% εξηγούμενης διακύμανσης                                                                       35.45             13.14 
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ΜΟ (τυπική απόκλιση)                                                                               2.3(.51)        1.9 (.39) 
                                                                                       .72           .75 

_____________________________________________________________________                             
Σημείωση: Φορτίσεις κάτω από .40 δεν παρουσιάζονται 

Cronbach   α  

   

Κλίμακα επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών. Οι 12 ερωτήσεις 

της κλίμακας των Brayfield και Rothe (1951) για την μέτρηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης υποβλήθηκαν σε διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Μια από τις 

ερωτήσεις (3) δε φόρτιζε καθόλου και για το λόγο αυτό δε συμπεριλήφθηκε στο 

τελικό μοντέλο Τα αποτελέσματα ανέδειξαν έναν παράγοντα,  ο οποίος ερμηνεύει το 

44,2% της συνολικής διακύμανσης, και αναφέρεται στην συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση των νοσηλευτών. Η εξέταση του γραφήματος ιδιοτιμών (σχήμα 5.4) 

επιβεβαίωσε την ανάδειξη ενός παράγοντα από το ερωτηματολόγιο. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας του παράγοντα ήταν πολύ καλός (α=.85). Στον πίνακα 5.6 αναφέρονται: ο 

μέσος όρος, η τυπική απόκλιση, η διακύμανση και ο δείκτης αξιοπιστίας της 

επαγγελματικής ικανοποίησης με ΜΟ=2.8, ΤΑ=.59. Οι νοσηλευτές φαίνεται να έχουν 

μέτρια επαγγελματική ικανοποίηση. 
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Σχήμα 5.4. Το διάγραμμα ιδιοτιμών  από την ανάλυση παραγόντων για το 
ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών. 
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Πίνακας 5.6. Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών. 

  
Επαγγελματική 
ικανοποίηση 

2. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος από την τωρινή δουλειά μου .812 
7_R.  Είμαι δυσαρεστημένος από τη δουλειά μου .775 
12. Της περισσότερες μέρες είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου .740 
4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή θα επέλεγα την ίδια δουλειά .716 
9. Είμαι ικανοποιημένος από την κοινωνική επαφή που έχω μέσω της δουλειάς 
μου .675 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές .636 
5_R. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου .609 
8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου .602 
11_R. Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ .505 
1. Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα .479 
6. Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου αισθάνομαι πως έχω κάνει κάτι 
αξιοσημείωτο .328 

% εξηγούμενης διακύμανσης                                                                              44.2    
ΜΟ (τυπική απόκλιση)                                                                                   2.8 (.59) 

    Σημείωση: Φορτίσεις κάτω από .40 δεν παρουσιάζονται  
Cronbach’s α ________________________________________________________.85_____   

 

Κλίμακα της διάθεσης για  παραμονή στο επάγγελμα  των νοσηλευτών. Για 

το ερωτηματολόγιο Nursing retention index-NRI έγινε διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση. Τα αποτελέσματα  ανέδειξαν έναν μόνο παράγοντα  με ιδιοτιμή μεγαλύτερη 

της μονάδος, ο οποίος ερμήνευε το 82,5% της συνολικής διακύμανσης. Στον πίνακα 

5.7 φαίνονται οι φορτίσεις κάθε θέματος στον παράγοντα. Η εξέταση του 

διαγράμματος  ιδιοτιμών επιβεβαίωσε την διατήρηση του ενός παράγοντα (Σχήμα 

5.5). Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν πολύ καλός (α=.96). Οι νοσηλευτές φαίνεται να 

έχουν μέτρια διάθεση να παραμείνουν στο επάγγελμά τους (ΜΟ=4.2).  Ο Μέσος 

όρος, η τυπική απόκλιση, η διακύμανση και ο δείκτης αξιοπιστίας φαίνονται στον 

πίνακα 5.7.  
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Σχήμα 5.5. Το γράφημα ιδιοτιμών  από την ανάλυση παραγόντων για το ερωτηματολόγιο της 
διάθεσης παραμονής στο επάγγελμα. 
 
 
 
Πίνακας 5.7. Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση στο 
ερωτηματολόγιο για την διάθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στο επάγγελμα  
  

  

Διάθεση 
παραμονής 
στο 
επάγγελμα 

4. Προσδοκώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι ως νοσηλευτής/τρια .946

5. Στόχος μου είναι να συνεχίσω με τη νοσηλευτική μου καριέρα όσο περισσότερο μπορώ .937

2. Θα ήθελα να μείνω στη νοσηλευτική όσο γίνεται περισσότερο .930

1. Η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω με τη νοσηλευτική μου καριέρα στο άμεσο μέλλον .901

6_R. Θα ήθελα να βρω άλλη εργασία αφήνοντας τη νοσηλευτική .866

3_R. Όσο πιο γρήγορα μπορέσω σκοπεύω να φύγω από το νοσηλευτικό επάγγελμα .865

% εξηγούμενης διακύμανσης                                                                                             82.46 
ΜΟ (τυπική απόκλιση)                                                                                                   4.2 (1.0) 

Σημείωση: Φορτίσεις κάτω από .40 δεν παρουσιάζονται  
Cronbach’s α____________________________________________________________.96__   

  

 

  Κλίμακα επαγγελματικής επίδοσης των νοσηλευτών. Οι έξι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της επίδοσης των νοσηλευτών υποβλήθηκαν σε διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν έναν παράγοντα, ο οποίος 

ερμηνεύει το 45% της συνολικής διακύμανσης και αναφέρεται στην προσωπική 

 219



εκτίμηση των νοσηλευτών για τη συνολική επίδοση στην εργασία τους.. Το 

διάγραμμα ιδιοτιμών στο σχήμα 5.6 λήφθηκε υπόψη  και επιβεβαίωσε τον καθορισμό 

του παράγοντα με και καλό δείκτη αξιοπιστίας α=.74 (πίνακας 5.8). Οι νοσηλευτές 

αξιολόγησαν υψηλά την επίδοσή τους (ΜΟ=8.5). 
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Σχήμα 5.6. Το scree plot  από την ανάλυση παραγόντων για το ερωτηματολόγιο της επίδοσης 
των νοσηλευτών.   
 

Πίνακας 5. 8.  Αποτελέσματα από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση των δεδομένων 
της έρευνας στο ερωτηματολόγιο για την επίδοση των νοσηλευτών. 
___________________________________________________________________ 

 επίδοση 
5. Αποτελεσματικότητα .781 
1. Συνεργασία με συναδέλφους .755 
2. Επικοινωνία με της ασθενείς .673 
4. Γνώση Αντικειμένου .663 
6. Δημιουργικότητα .590 
3. Διάθεση/Ενδιαφέρον για τη δουλειά .525 

% εξηγούμενης διακύμανσης                                                                                           45       
ΜΟ (τυπική απόκλιση)                                                                                              8.5 (.79)   

  Σημείωση: Φορτίσεις κάτω από .40 δεν παρουσιάζονται 
Cronbach’s α__________________________________________________________.74___  

  

 5.2.  Η Επίδραση των Δημογραφικών και Εργασιακών Παραγόντων   

 220
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 Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση των δημογραφικών-εργασιακών 

μεταβλητών σε κάθε μία από τις  μεταβλητές της έρευνας.  Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 

οι δημογραφικές μεταβλητές ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση, ενώ από τα 

εργασιακά χαρακτηριστικά ελέγχθηκαν η θέση εργασίας, η εκπαίδευση, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, το τμήμα και η πόλη που εργάζεται ο κάθε νοσηλευτής. 

   Για να ελεγχθεί η επίδραση της ηλικίας στις μεταβλητές της έρευνας  

εφαρμόστηκε ανάλυση  συσχέτισης. Βρέθηκε ότι η σχέση της ηλικίας με τις 

διαστάσεις της αντιληπτής και της αντικειμενικής ΣΝ δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές ενώ βρέθηκε ότι υπάρχει χαμηλή στατιστικά σημαντική σχέση με την 

υποκλίμακα του στρες ανεπαρκή προετοιμασία (r=.164, p=.007).  

Σε ότι αφορά την σχέση μεταξύ της ηλικίας με την ψυχική υγεία, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει χαμηλή στατιστικά σημαντική σχέση της ηλικίας με τις 

υποκλίμακες της ψυχικής υγείας άγχος/πίεση (r=.114, p=.005),  και την  έλλειψη 

ικανότητας (r=.171, p=.005), καθώς και  με τη συνολική ψυχική υγεία (r=.165, 

p=.007). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των νοσηλευτών αυξάνονται και 

τα προβλήματα ψυχικής υγείας των νοσηλευτών. Δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις της ηλικίας με τις υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας, όπως η 

αντιληπτή και η αντικειμενική ΣΝ, η επαγγελματική ικανοποίηση, η διάθεση για 

παραμονή στο επάγγελμα και η επίδοση των νοσηλευτών (βλ. Πίνακα 5.9).



Πίνακας 5.9.  Η ανάλυση συσχέτισης της ηλικίας με τις υποκλίμακες του στρες και της ψυχικής υγείας 
 
 ηλικία Στ- 

ανεπαρκής 
προετοιμασία 

Στ-θάνατος Στ-έλλειψη 
υποστήριξης 

Στ-
εργασιακή 
υπερφόρτιση 

ΨΥ-έλλειψη 
ικανότητας 

ΨΥ-στρες Συνολικό 
στρες 

ηλικία 1        
Στ- ανεπαρ 
προετοιμασία 

.164** 1       

Στ-θάνατος .062 .336** 1      
Στ-έλλειψη 
υποστήριξης 

-.084 .360** .096 1     

Στ-εργασιακή 
υπερφόρτιση 

.078 .428** .286** .200** 1    

ΨΥ-έλλειψη 
ικανότητας 

.171** .379** .036 .262** .106 1   

ΨΥ-
άγχος/πίεση 

.114* .269** .060 .199** .392** .406** 1  

Συνολικό 
στρες 

.065 .752** .588** .668** .704** .289** .345** 1 

Συνολική ΨΥ .165** .377** .059 .269** .318** .790** .881** .381** 

**    Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο 0.01.  ΨΥ= Ψυχική Υγεία, Στ=στρες 
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Για την διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στις μεταβλητές της έρευνας 

διεξήχθη ο έλεγχος t-test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο έχει στατιστικά 

σημαντική επίδραση στην συνολική  ψυχική υγεία των νοσηλευτών (t = 2.9, df=268,  

p=.003, Cohen’s d =-0.5), καθώς οι γυναίκες (Μ = 2.1, ΤΑ= .37) αναφέρουν ότι 

έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από ότι οι άνδρες (Μ = 1.9, df=268, 

ΤΑ= .40). Επίσης οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής 

υγείας εξαιτίας των δύο παράγοντων της ψυχικής υγείας,  έλλειψη ικανότητας (t = -

3.11, df=268,  p=.002, Cohen’s d= -0.87) (γυναίκες Μ = 2.0, ΤΑ= .40, άνδρες Μ = 

1.7, ΤΑ= .27)  και άγχος/πίεση (t = -1.9, df=268,  p=.049, Cohen’s d=-0.3)  (άνδρες 

Μ = 2.1, ΤΑ= .27,  γυναίκες Μ = 2.3, ΤΑ= .49)  (βλ. Πίνακα 5.10). 

 
 Πίνακας 5.10.  Οι υποκλίμακες της ψυχικής υγείας για τους άνδρες και τις γυναίκες 
____________________________________________________________________ 
                                              _______         Φύλο________ 
                                             Άνδρες           γυναίκες                   t                 df_____d__ 
Έλλειψη                               1.7                    2.0                        -3.1**            268    -0.87 
ικανότητας                          (.27)                 (.40)     
 
Άγχος/πίεση                         2.1                    2.3                        -1.9*             268      
                                            (.63)                 (.49) 
 
Συνολική                              1.9                    2.1                         -2.9**           268    -0.5 
Ψυχική Υγεία                      (.40)                 (.37) 
                                         ________________________________________________                                
Σημείωση: * = p<.05, ** =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις 
παρενθέσεις κάτω από τους μέσους όρους, d = Cohen’s d, αναφέρονται οι τιμές που 
έχουν την μέτρια και υψηλότερη τιμή στατιστικής ισχύος.  
 

Στην κλίμακα NSS, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του 

φύλου στο συνολικό επαγγελματικό στρες (t = -2.3, df=268,  p=.018, Cohen’s d=-0.5) 

(άνδρες Μ = 2.2, ΤΑ= .42,  γυναίκες Μ = 2.4, ΤΑ= .39). Οι γυναίκες  αναφέρουν ότι 

βιώνουν περισσότερο επαγγελματικό στρες σχετικά με τον παράγοντα θάνατο 

ασθενούς σε σχέση με τους άνδρες (t = -2.3, df=268,  p=.027, Cohen’s d= -0.5) 

(άνδρες Μ = 2.1, ΤΑ= .49  γυναίκες Μ = 2.4, ΤΑ= .52) (βλ. Πίνακα 5.11).   
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Πίνακας 5.11.  Η ανάλυση διακύμανσης της κλίμακας του επαγγελματικού στρες σε 
σχέση με το φύλο 
                                              _______         Φύλο________ 
                                             Άνδρες           γυναίκες                   t                 df____d___ 
Ανεπαρκής                           2.1                   2.3                       -.1.9             268 
Προετοιμασία                     (.55)                 (.49)                     
 
Θάνατος ασθ.                      2.1                    2.4                       -2.2*              268   -0.5 
                                           (.49)                 (.52) 
 
Έλλειψη                              2.0                    2.2                        -1.1             268 
Υποστήριξης                      (.56)                (.72) 
 
Εργασιακή                          2.5                   2.7                         -1.3             268       
Υπερφόρτιση                     (.62)                 (.61) 
 
Συνολικό στρες                  2.2                    2.4                        -2.3*             268     -0.5 
                                          (.42)                 (.39)                                 
Σημείωση: * = p<.05, **  =p<.001 Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους d = Cohen’s d, αναφέρονται οι τιμές που έχουν την μέτρια και 
υψηλότερη τιμή στατιστικής ισχύος. 
 
 
 

Στην συνέχεια  βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του 

φύλου στον παράγοντα διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (t = 2.8, df=268, p=.004, 

Cohen’s d= 0.6), με τους άνδρες να αναφέρουν ότι έχουν περισσότερη διάθεση για 

παραμονή στο επάγγελμα από ότι οι γυναίκες (άνδρες Μ = 4.8, ΤΑ= .97, γυναίκες Μ 

= 4.2, ΤΑ=1.0). Υπάρχει επίσης στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου στην 

επίδοση των νοσηλευτών (t = 2.2, df=268, p=.029, Cohen’s d= 0.4), με τους άνδρες  

να αξιολογούν υψηλότερα την επίδοσή τους σε σχέση με τις γυναίκες (άνδρες Μ = 

8.8, ΤΑ= .67, γυναίκες Μ = 8.5, ΤΑ= .80) (βλ. Πίνακα 5.12). 
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Πίνακας 5.12. Η ανάλυση των κλιμάκων της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της 
επίδοσης σε σχέση με το φύλο 
_____________________________________________________________________ 
                                              _______         Φύλο________ 
                                             Άνδρες           γυναίκες                 t                 df______d__ 
Διάθεση για                          4.8                    4.2                      2.8**             268      0.6               
Παραμονή                           (.97)                 (1.0) 
 
Επίδοση                               8.8                    8.5                       2.2*               268     0.4 
____________________  _(.67)_________(.80)______________________________ 
 
Σημείωση: * = p<.05, ** =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις 
παρενθέσεις κάτω από τους μέσους όρους, d = Cohen’s d, αναφέρονται οι τιμές που 
έχουν την μέτρια και υψηλότερη τιμή στατιστικής ισχύος. 
 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης των 

νοσηλευτών στις μεταβλητές της έρευνας με μια σειρά από t-test.  Υπενθυμίζεται ότι 

αρχιικώς οι κατηγορίες της οικογενειακής κατάστασης άγαμοι, σε διάσταση, 

διαζευγμένοι και χήροι ενσωματώθηκαν σε μία, με αποτέλεσμα να γίνουν δύο ομάδες 

οικογενειακής κατάστασης (άγαμοι-χωρίς σύντροφο, έγγαμοι).  Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης στην χρήση του συναισθήματος (υποκλίμακα της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης) (t = -2.1, df=252, p=.035, Cohen’s d= -0.4). Οι 

άγαμοι φαίνεται να διαθέτουν σε χαμηλότερο βαθμό  αυτή την ικανότητα (Μ = 5.4, 

ΤΑ= .91) από ότι οι έγγαμοι (Μ = 5.6, ΤΑ= .73) (βλ. Πίνακα 5.13).  
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Πίνακας 5.13.  Η ανάλυση της κλίμακας της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης σε 
σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των νοσηλευτών. 
_____________________________________________________________________ 
                                            Οικογενειακή κατάσταση_ 
                                             Άγαμοι          Έγγαμοι                  t                 df____d____ 
ΕΣΕΑ                                  5.6                    5.7                    -.791            252 
                                           (.65)                 (.71) 
 
ΡΣ                                       4.8                    5.0                     -.778           252 
                                           (1.2)                 (1.2) 
 
ΧΣ                                      5.4                     5.6                      -2.1*           252      -0.4 
                                           (.91)                 (.73) 
 
Συνολική                            5.3                     5.4                      -1.1            252 
Αντιληπτή ΣΝ                   (.71)                (.72)________________________________ 
Σημείωση: *= p<.05, **=p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους. ΕΣΕΑ= εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, ΡΣ= ρύθμιση 
συναισθημάτων, ΧΣ= Χρήση συναισθημάτων, ΣΝ= συναισθηματική νοημοσύνη, d = Cohen’s d 
αναφέρονται οι τιμές που έχουν την μέτρια και υψηλότερη τιμή στατιστικής ισχύος. 
 

Ο έλεγχος που έγινε στην συνέχεια ως προς τις υποκλίμακες του 

επαγγελματικού στρες, και τον παράγοντα οικογενειακή κατάσταση έδειξε ότι η 

οικογενειακή κατάσταση έχει επίδραση στον παράγοντα του επαγγελματικού στρες, 

έλλειψη υποστήριξης (t = -2.2, df=252, p=.024, Cohen’s d=-0.3). Οι έγγαμοι 

νοσηλευτές (Μ = 2.2, ΤΑ= .70) βιώνουν λιγότερο επαγγελματικό στρες λόγω της 

έλλειψης υποστήριξης από ότι οι άγαμοι (Μ = 2.0, ΤΑ= .71) (βλ. Πίνακα 5.14).  



 

Πίνακας 5.14.  Η ανάλυση της κλίμακας του επαγγελματικού στρες ως προς την 
οικογενειακή κατάσταση των νοσηλευτών. 
_____________________________________________________________________ 
                                            Οικογενειακή κατάσταση 
                                             Άγαμοι          Έγγαμοι                  t                 df____d____ 
Ανεπαρκής                           2.3                   2.3                       .575             252 
Προετοιμασία                     (.49)                 (.48)                     
 
Θάνατος ασθ.                      2.3                    2.3                       -.260            252    
                                           (.58)                 (.51) 
 
Έλλειψη                              2.0                    2.2                        -2.2*            252     -0.3 
Υποστήριξης                      (.71)                 (.70) 
 
Εργασιακή                          2.6                    2.7                         -.532            252       
Υπερφόρτιση                     (.62)                 (.60) 
 
Συνολικό στρες                  2.3                     2.4                        -1.1               252 
                                          (.44)                   (.37)_______________________________                               
Σημείωση: * = p<.05, **  =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους d = Cohen’s d. 
 
 

Επίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης στη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (t=2.2, df=252, p=.023, Cohen’s 

d=0.4), με τους άγαμους νοσηλευτές να  έχουν περισσότερη διάθεση παραμονής στο 

επάγγελμα (MO= 4.5, ΤΑ=.93)  από ότι οι έγγαμοι (MO= 4.1, ΤΑ=1.0) (βλ. Πίνακα 

5.15). 

 

Πίνακας 5.15.  Η ανάλυση της κλίμακας για την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα 
και την οικογενειακή κατάσταση των νοσηλευτών 
_____________________________________________________________________ 
                                           Οικογενειακή κατάσταση 
                                             Άγαμοι          Έγγαμοι                  t                df___ d_____ 
Διάθεση για                           4.5                   4.2                     2.3*            252    0.4 
Παραμονή στο                     (1.0)                (1.0) 
Επάγγελμα 
                                         ________________________________________________                               
Σημείωση: * = p<.05, **  =p<.001 Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους, d = Cohen’s d.  
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             Για τον έλεγχο της επίδρασης του επιπέδου εκπαίδευσης των 

νοσηλευτών στις μεταβλητές της έρευνας εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA).  Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της εκπαίδευσης 

στην ικανότητα εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων-ΕΣΕΑ (F2, 267= 7.2, 

p=.001, η2 =.05). Η ΕΣΕΑ στους νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Μ = 6.0, 

ΤΑ= .29) ήταν υψηλότερη από αυτή των νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και τεχνολογικής εκπαίδευσης (Μ = 5.4, ΤΑ= .88 Μ = 5.7, ΤΑ= .65). Επίσης, 

στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση της εκπαίδευσης στη συνολική αντιληπτή ΣΝ, 

καθώς φάνηκε ότι οι νοσηλευτές ΠΕ έχουν υψηλότερη συνολική αντιληπτή ΣΝ από 

τους νοσηλευτές ΤΕ και ΔΕ (F2, 267= 4.6, p=.011, η2=.03)  (ΠΕ Μ = 5.7, ΤΑ= .53,  ΔΕ 

Μ = 5.2, ΤΑ= .82 ΤΕ Μ = 5.4, ΤΑ= .70). Ακόμη βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

επίδραση της εκπαίδευσης στην ικανότητα χρήση συναισθήματος με τους νοσηλευτές 

ΠΕ και πάλι να υπερτερούν από τους νοσηλευτές ΤΕ και ΔΕ (F2, 267= 2.8, p=.059),   

(ΠΕ Μ = 5.8, ΤΑ= .48 ΔΕ Μ = 5.4, ΤΑ= .85 ΤΕ Μ = 5.6, ΤΑ= .79 (βλ, Πίνακα 5.16). 

Πίνακας 5.16. Η ανάλυση διακύμανσης της κλίμακας της αντιληπτής 
συναισθηματικής νοημοσύνης  ως προς την εκπαίδευση 

  Εκπαίδευση    
 ΔΕ ΤΕ ΠΕ    

F 
p            η2 

ΕΣΕΑ 5.4 
(.88) 
 

5.7 
(.65) 

6.0 
(.29)

7.2** .001        .05 

ΡΣ 4.7 
(1.3) 
 

5.0 
(1.2) 

5.2 
(1.2)

1.3 .266 

ΧΣ 5.4 
(.85) 
 

5.6 
(.79) 

5.8 
(.48)

2.8 .059 

Συνολική 
αντιληπτή 
ΣΝ 

5.2 
(.82) 

5.4 
(.70) 

5.7 
(.53)

4.5* .011        .03 

Σημείωση: *= p<.05, **=p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις 
κάτω από τους μέσους όρους. ΕΣΕΑ= εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, 
ΡΣ=ρύθμιση συναισθημάτων, ΧΣ=χρήση συναισθήματος, ΔΕ=δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ΤΕ=τεχνολογική εκπαίδευση, ΠΕ=πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

 228



Όσον αφορά την επίδραση της  εκπαίδευσης στην αντικειμενική ΣΝ, βρέθηκε 

βρέθηκε ότι ήτανν στατιστικά σημαντική στην ικανότητα διαχείριση συναισθήματος  

(F2, 267= 3.6, p=.029, η2 =.03). Oι νοσηλευτές ΠΕ φαίνεται να είχαν καλύτερη 

διαχείριση συναισθήματος (Μ = .290, ΤΑ= .52) από ότι οι νοσηλευτές ΤΕ (Μ = -

.0299, ΤΑ= .59) και οι νοσηλευτές ΔΕ (Μ = .0417, ΤΑ= .65). Βρέθηκε επίσης 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην συνολική αντικειμενική ΣΝ (F2, 267= 2.9, 

p=.056). Συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές ΠΕ (Μ =.1601, ΤΑ= .30)  φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερη ικανότητα αντικειμενικής ΣΝ από τους νοσηλευτές ΔΕ (Μ =-.058, ΤΑ= 

.48) και ΤΕ (Μ = .0010, ΤΑ= .37). Υπενθυμίζεται ότι οι μέσοι όροι της 

αντικειμενικής ΣΝ έχουν μετατραπεί σε z-scores (βλ. Πίνακα 5.17).  

 

Πίνακας 5.17.  Η ανάλυση της κλίμακας της αντικειμενικής με την εκπαίδευση των 
νοσηελυτών. 

  Εκπαίδευση    
 ΔΕ ΤΕ ΠΕ F p              η2 

αντίληψη -2.3 
(.91) 

 

.047 
(.70) 

             .07 
           (.54) 

       2.8 .061 

διαχείριση .04 
(.65) 

 

-.022 
(.59) 

            .29 
           (.52) 

      3.5* .029        .03 

κατανόηση .018 
(.32) 

 

-.022 
(.34) 

            .113 
           (.30) 

       2.1 .120 

Συνολική 
αντικειμενική 
ΣΝ 

.058 
(.48) 

.001 
(.37) 

.160 
           (.30)   

       2.9 .056 

Σημείωση: *= p<.05, **=p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις 
κάτω από τους μέσους όρους. (ΔΕ=Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΤΕ=Τεχνολογική 
Εκπαίδευση, ΠΕ=Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση). 
 

 Σχετικά με την επίδραση της  εκπαίδευσης στο επαγγελματικό στρες των 

νοσηλευτών, βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση στο συνολικό στρες (F2, 267= 

6.6, p=.002, n2  =.05) καθώς επίσης και στην  εργασιακή υπερφόρτιση (F2, 267= 7.9, 

p=.000, n2 =.06) και στην έλλειψη υποστήριξης (F2, 267= 3.4, p=.035). Συγκεκριμένα, 
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οι νοσηλευτές ΤΕ φαίνεται να έχουν περισσότερο στρες που προέρχεται από την 

έλλειψη υποστήριξης  (Μ = 2.2, ΤΑ= .74) από τους νοσηλευτές ΔΕ (Μ = 1.9, ΤΑ= .52)  

και τους  νοσηλευτές ΠΕ (Μ = 2.1, ΤΑ= .64). Επίσης οι νοσηλευτές ΤΕ φαίνεται να 

έχουν περισσότερο στρες που προέρχεται  από εργασιακή υπερφόρτιση (Μ = 2.7, ΤΑ= 

.60) σε σχέση με τους νοσηλευτές ΔΕ (Μ = 2.5, ΤΑ= .66)  και τους νοσηλευτές ΠΕ 

(Μ = 2.3, ΤΑ= .46). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της εκπαίδευσης 

στον παράγοντα ανεπαρκής προετοιμασία (F2, 267= 2.9, p=.057),  με τους νοσηλευτές 

ΤΕ πάλι να υπερέχουν ελαφρά (Μ = 2.3, ΤΑ= .50) έναντι των ΔΕ (Μ = 2.1, ΤΑ= .52)  

και ΠΕ (Μ = 2.2, ΤΑ= .44) (βλ. Πίνακα 5.18).  Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

επίδραση της εκπαίδευσης σε καμία υποκλίμακα της  ψυχικής υγείας,  της  

επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της 

επίδοσης των νοσηλευτών. 

 

Πίνακας 5.18.  Η ανάλυση της κλίμακας του επαγγελματικού στρες με το επίπεδο 
εκπαίδευσης των νοσηλευτών 

  Εκπαίδευση    
 ΔΕ ΤΕ ΠΕ F p               η2 

Ανεπαρκής 
προετοιμασία 

2.1 
(.52) 

 

2.3 
(.50) 

2.2 
(.44) 

2.9 .057 

Θάνατος 
ασθενούς 

2.3 
(.51) 

 

2.4 
(.53) 

2.2 
(.48) 

 

1.4 .248 

Έλλειψη 
υποστήριξης 

1.9 
(.52) 

 

2.2 
(.74)  

2.1 
(.64) 

3.4* .035        .02 

Εργασιακή 
υπερφόρτιση 

2.5 
(.66) 

 

2.7 
(.60) 

2.3 
(.46) 

7.9** .000        .06 

Συνολικό 
στρες 

2.2 
(.38) 

2.4 
(.39) 

2.2 
(.37) 

6.6** .002        .05 

Σημείωση: * = p<.05, **=p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις 
παρενθέσεις κάτω από τους μέσους όρους. (ΔΕ=Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΤΕ=Τεχνολογική 
Εκπαίδευση, ΠΕ=Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση). 
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Ακολούθως, εξετάστηκε η επίδραση των εργασιακών χαρακτηριστικών των 

νοσηλευτών στις μεταβλητές της έρευνας με μια σειρά από ανάλυσεις διακύμανσης 

(ANOVA).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το τμήμα εργασίας των νοσηλευτών επιδρά  

στην διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (F2, 267= 8.3, p=.000, n2= .06). Οι 

νοσηλευτές που εργάζονται σε Εξωτερικά Ιατρεία ή άλλα τμήματα (Μ = 4.7, ΤΑ= .96) 

έχουν υψηλότερη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται σε παθολογικά/χειρουργικά τμήματα (Μ = 4.0, ΤΑ= .99)  και με αυτούς 

που εργάζονται σε μονάδες εντατικής (Μ = 4.3, ΤΑ= 1.00). Το τμήμα επιδρά επίσης 

και στην αντιληπτή επίδοση των νοσηλευτών (F3, 266= 5.3, p=.005, n2=. 04) καθώς οι 

νοσηλευτές που εργάζονται στα Εξωτερικά ιατρεία ή άλλα τμήματα αναφέρουν ότι 

έχουν υψηλότερη επίδοση (Μ = 8.8, ΤΑ= .68) σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε 

παθολογικά/χειρουργικά τμήματα (Μ = 8.4, ΤΑ= .84) και  σε μονάδες  εντατικής (Μ = 

8.5, ΤΑ= .71) (βλ Πίνακα 5.19).  

 
 
Πίνακας 5.19. Η ανάλυση της κλίμακας για την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα 
ως προς το τμήμα εργασίας των νοσηλευτών 
           Τμήμα    
 Παθολογικό/ 

χειρουργικό 
Μονάδες Ε.Ι. ή άλλα 

τμήματα  
    F p            η2 

Διάθεση για 
παραμονή 

4.0 
(.99) 

4.3 
(1.0) 

4.7 
(.96) 
 

8.3** .000     .06 

Επίδοση 8.4 
(.84) 

8.5 
(.71) 

8.8 
(.68) 

5.3** .005     .04 

Σημείωση: *=p<.05, **=p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους. E.I.= εξωτερικά ιατρεία 
 
 

Για την διερεύνηση της επίδρασης του, νοσοκομείου στο οποίο εργάζονται οι 

νοσηλευτές στις μεταβλητές της έρευνας, εφαρμόστηκε μια σειρά από ανάλυσεις 

διακύμανσης.  Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορίες του της μεταβλητής νοσοκομείο, 

(Αθήνα, Θεσ/νίκη, επαρχία) ενσωματώθηκαν σε δύο ομάδες (πρωτεύουσα και 
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επαρχία).  Όσον αφορά στην επίδραση του νοσοκομείου στην αντιληπτή ΣΝ 

διαπιστώθηκε ότι είναι στατιστικά σημαντική στην εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού 

και άλλων (F1, 268= 6.1, p=.014, η2 =.02). Συγκεκριμένα, oι νοσηλευτές που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της επαρχίας φαίνεται να έχουν υψηλότερη ΕΣΕΑ (Μ = 

5.7, ΤΑ= .61) από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία  της Αθήνας (Μ = 

5.5, ΤΑ= .91). Υπήρχε, επίσης, στατιστικά σημαντική επίδραση του νοσοκομείου στη 

ρύθμιση συναισθημάτων (F1, 268= 6.7, p=.010, η2 =.02), με τους νοσηλευτές που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της  επαρχίας να έχουν υψηλότερη ΡΣ (Μ = 5.0, ΤΑ= 1.2) 

από ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται  στην Αθήνα (Μ = 4.5, ΤΑ= 1.2). Τέλος, 

στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση του νοσοκομείου στην συνολική αντιληπτή ΣΝ 

(F1, 268= 6.1, p=.014, η2=.02). Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της 

επαρχίας είχαν λίγο υψηλότερη συνολική αντιληπτή ΣΝ (Μ = 5.5, ΤΑ= .69) από ότι οι 

νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της Αθήνας (Μ = 5.2, ΤΑ= .75) (βλ. 

Πίνακα 5.20). 

Πίνακας 5.20.   Η ανάλυση του ερωτηματολογίου της αντιληπτής ΣΝ με το 
παράγοντα νοσοκομείο. 
  Νοσοκομείο   
 Αθήνα επαρχία F p              η2 
ΕΣΕΑ 5.5 

(.91) 
5.7 
(.61) 
 

6.1* .014        .022 

ΡΣ 4.5 
(1.2) 

5.0 
(1.2) 
 

6.7* .010        .024           

ΧΣ 5.5 
(.82) 

5.6 
(.77) 
 

.78 .377   

Συνολική 
αντιληπτή ΣΝ 

5.2 
(.75) 

5.5 
(.69) 

6.9** .009         .025 

Σημείωση: * = p<.05,   **  =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις κάτω 
από τους μέσους όρους. ΕΣΕΑ= εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, ΡΣ=ρύθμιση 
συναισθημάτων, ΧΣ=χρήση συναισθήματος. 
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Όσον αφορά την επίδραση του νοσοκομείου στο ερωτηματολόγιο του 

επαγγελματικού στρες βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σημαντική στην υποκλίμακα της 

ανεπαρκούς προετοιμασίας  (F1, 268= 6.2, p=.013, η2=.023), καθώς  οι νοσηλευτές που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της επαρχίας (Μ = 2.3, ΤΑ=.50)  φαίνεται να έχουν 

περισσότερο στρες εξαιτίας της ανεπαρκούς προετοιμασίας από τους νοσηλευτές που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας (Μ = 2.1, ΤΑ= .47). Επίσης υπάρχει 

στατιστικά σημαντική επίδραση του νοσοκομείου στο συνολικό στρες  (F1, 268= 5.7, 

p=.018, η2=.021). Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της επαρχίας 

αναφέρουν περισσότερο συνολικό στρες (Μ = 2.4, ΤΑ= .39) από αυτούς που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας (Μ = 2.2, ΤΑ= .40) (βλ. Πίνακα 5.21). 

 

Πίνακας 5.21.  Η ανάλυση της κλίμακας του επαγγελματικού στρες ως προς το 
νοσοκομείο που εργάζονται οι νοσηλευτές 
  Νοσοκομείο   
 Αθήνα επαρχία F P               n2 
Ανεπαρκής 
προετοιμασία 

2.1 (.47) 2.1(.50) 6.2* .013        .02 

Θάνατος ασθ. 2.2 (.62) 2.4 (.50) 2.2 .135 
Έλλειψη 
υποστήριξης 

2.0 (1.0) 2.2 (.61) 2.5 .114 

Εργασιακή 
υπερφόρτιση 

2.5 (1.0) 2.6 (.63) 1.0 .314 

Συνολικό 
στρες 

2.2 (.40) 2.4 (.39) 5.7* .018         .02 

Σημείωση: * = p<.05, ** =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις δίπλα 
από τους μέσους όρους. 
 

 Η επίδραση του νοσοκομείου στο ερωτηματολόγιο GHQ-12 της ψυχικής 

υγείας, βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σημαντική στην έλλειψη ικανότητας (F1, 268= 6.0, 

p=.014, η2=.02). Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της επαρχίας έχουν 

περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας εξαιτίας της έλλειψης ικανότητας (Μ = 2.0, 

ΤΑ= .38) από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της Αθήνας (Μ = 1.8, 

ΤΑ= .41) (βλ. πίνακας 5.22). 
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Πίνακας 5.22. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου της ψυχικής υγείας με το 
νοσοκομείο. 
  Νοσοκομεία   
 Αθήνα Επαρχία F    p             η2 
Έλλειψη 
ικανότητας 

1.8 (.41) 2.0 (.38) 6.0* .014          .02 

Στρες 2.4 (.60) 2.3 (.48) 2.7 .101 
Συνολική 
Ψυχική υγεία 

2.1 (46) 2.2 (.36) .028 .868 

Σημείωση: * = p<.05, **  =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις δίπλα 
από τους μέσους όρους. 
 

 Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του νοσοκομείου 

στην διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (F1, 268= 15.1, p=.000, η2=.05). Οι 

νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της Αθήνας δηλώνουν ότι έχουν 

περισσότερη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (Μ = 4.7, ΤΑ= .69), από τους 

νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία της επαρχίας (Μ = 4.1, ΤΑ= .1.0) (βλ. 

πίνακα 5.23). Στις μεταβλητές επαγγελματική ικανοποίηση και επίδοση το νοσοκομείο 

δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση. 

 

Πίνακας 5.23. Η ανάλυση της κλίμακας για τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα με 
το νοσοκομείο. 
  Νοσοκομεία   
 Αθήνα Επαρχία F    p            η2 
Διάθεση για 
παραμονή  

4.7 (.69) 4.1 (1.0) 15.1** .000        .05 

Σημείωση: * = p<.05, **  =p<.001. Οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις παρενθέσεις δίπλα 
από τους μέσους όρους. 
 

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι συσχετίσεις της μεταβλητής χρόνια 

προϋπηρεσίας, στις μεταβλητές της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι η προϋπηρεσία έχει 

μια χαμηλή και αρνητική σχέση με την εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων 

(r=-.130, p=.033) και με την συνολική αντιληπτή ΣΝ (r=-.134, p=.028). Δηλαδή όσο 
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αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας των νοσηλευτών τόσο περισσότερο μειώνεται η  

ΕΣΕΑ και η συνολική αντιληπτή ΣΝ των νοσηλευτών (βλ. Πίνακα 5.24). 

 
Πίνακας 5.24.  Συσχέτιση μεταξύ της αντιληπτής ΣΝ και των χρόνων προϋπηρεσίας 
των νοσηλευτών. 
 Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
ΕΣΕΑ ΡΣ ΧΣ 

Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

1    

ΕΣΕΑ -.130* 1   
ΡΣ -.118 .425** 1  
ΧΣ -.062 .413** .377** 1 
Συνολική 
αντιληπτή ΣΝ 

-.134** .725** .864** .716** 

Σημείωση: *   = η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο 0.05, **   = η συσχέτιση είναι 
σημαντική για επίπεδο 0.01.  ΕΣΕΑ= εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, ΡΣ= 
ρύθμιση συναισθημάτων, ΧΣ= χρήση συναισθήματος 
 

Ως προς την αντικειμενική ΣΝ, βρέθηκε ότι  υπάρχει μια χαμηλή  αρνητική, 

σχέση της προϋπηρεσίας με την διαχείριση συναισθήματος (r=-.123, p=.044). Αυτό 

σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τόσο μειώνεται η ικανότητα 

διαχείρισης συναισθήματος των νοσηλευτών (βλ. πίνακα 5.25). 

Πίνακας 5.25.  Η συσχέτιση μεταξύ της αντικειμενικής ΣΝ και των χρόνων 
προϋπηρεσίας των νοσηλευτών. 
 Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
Αντίληψη Σ. Διαχείριση Σ. Κατανόηση Σ. 

Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

1    

Αντίληψη Σ. -.055 1   
Διαχείριση Σ. -.123* .142* 1  
Κατανόηση Σ. -.047 .098 .505** 1 
Συνολική 
αντικειμενική 
ΣΝ 

-.110 .718** .745** .608** 

Σημείωση: *= p < .05, **= p < .01, ***= p < .001. N =   270 για όλες τις αναλύσεις 
  

Οι συσχετίασεις των χρόνων προϋπηρεσίας με το ερωτηματολόγιο του 

επαγγελματικού στρες έδειξαν ότι υπάρχει χαμηλή σχέση των χρόνων προϋπηρεσίας 

με την ανεπαρκή προετοιμασία  (r=.137, p=.024), την εργασιακή υπερφόρτιση (r=.135, 
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p=.026)  και  το συνολικό επαγγελματικό στρες (r=.141, p=.021). Αυτό δείχνει ότι 

όσο αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας μεγαλώνει και το στρες των νοσηλευτών 

(βλ. Πίνακα 5.26). 

 

Πίνακας 5.26.  Η σχέση μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας και του στρες 
 Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
Ανεπαρκής 
προετοιμασία 

Θάνατος ασθ. Έλλειψη 
υποστήριξης 

Εργασιακή 
υπερφόρτιση 

      
Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

1     

Ανεπαρκής 
προετοιμασία 

.137* 1    

Θάνατος ασθ. .011 .336** 1   
Έλλειψη 
υποστήριξης 

.094 .360** .096 1  

Εργασιακή 
υπερφόρτιση 

.135* .428** .286** .200** 1 

Συνολικό 
στρες 

.141* .752** .588** .668** .704** 

Σημείωση:    *= p < .05, **= p < .01, ***= p < .001. N =   270 για όλες τις αναλύσεις 
 

 
Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας είχαν στατιστικά 

σημαντική σχέση και με την ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα υπήρχε,  χαμηλή στατιστικά 

σημαντική σχέση με την  έλλειψη ικανότητας (r=.147, p=.016), με το άγχος/πίεση 

(r=.199, p=.001) και την  συνολική ψυχική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνονται 

τα χρόνια προϋπηρεσίας, αυξάνονται και τα προβλήματα ψυχικής υγείας των 

νοσηλευτών (βλ. Πίνακα 5.27). Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας και των μεταβλητών  επαγγελματική ικανοποίηση,  

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και  επίδοση των νοσηλευτών. 
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Πίνακας 5.27.  Η σχέση των χρόνων προϋπηρεσίας με την ψυχική υγεία των 
νοσηλευτών 
 Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
Έλλειψη 
ικανότητας 

Άγχος/πίεση

    
Χρόνια 
προϋπηρεσίας 

1   

Έλλειψη 
ικανότητας 

.147* 1  

Άγχος/πίεση .199** .406** 1 
Συνολική 
Ψυχική υγεία 

.210** .790** .881** 

 
Σημείωση:    *= p < .05, **= p < .01. N =   270 για όλες τις αναλύσεις 
 
 

Ο εργασιακός  παράγοντας θέση εργασίας, που περιελάμβανε δύο κατηγορίες: 

νοσηλευτές και προϊστάμενοι.  Δεν βρέθηκε να έχει καμία στατιστικά σημαντική 

επίδραση στις μεταβλητές τις έρευνας.     

              Σύνοψη των δημογραφικών-εργασιακών αποτελεσμάτων. Από τις 

αναλύσεις που έγιναν στην έρευνα, κατ’αρχήν θα πρέπει να ειπωθεί ότι επειδή οι 

δείκτες των συσχετίσεων και αναλύσεων διακύμανσης ήταν αρκετά χαμηλοί, θα 

πρέπει τα αποτελέσματα στο μεγαλύτερο μέρος τους να αντιμετωπιστούν με 

επιφυλακτικότητα. Ωστόσο αυτό που φάνηκε από τις αναλύσεις όσον αφορά την 

επίδραση των δημογραφικών-εργασιακών χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν στην 

έρευνα, είναι ότι  όσο αυξάνεται η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας των 

νοσηλευτών, έχουν και περισσότερο στρες και προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Επιπλέον, η μεγαλύτερη προϋπηρεσία φάνηκεν ότι επηρεάζει την αντιληπτή και την 

αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη. Οι γυναίκες νοσηλεύτριες φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο  ως προς το στρες  και τα προβλήματα ψυχικής υγείας από 

τους άνδρες, ενώ οι άνδρες έχουν περισσότερη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

και εκτιμούν ότι έχουν υψηλότερη επίδοση από τις γυναίκες. Οι άγαμοι νοσηλευτές 

έχουν χαμηλότερη αντιληπτή ΣΝ, ενώ έχουν λιγότερο στρες και περισσότερη διάθεση 
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για παραμονή στο επάγγελμα από τους έγγαμους. Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε 

νοσοκομεία της επαρχίας φαίνεται να έχουν υψηλότερη αντιληπτή ΣΝ, αλλά έχουν 

περισσότερο στρες και προβλήματα ψυχικής υγείας από τους νοσηλευτές που 

εργάζονται σε νοσοκομεία της Αθήνας. Όσον αφορά την επίδραση της εκπαίδευσης 

των νοσηλευτών, οι νοσηλευτές ΠΕ έχουν υψηλότερη αντιληπτή και αντικειμενική 

ΣΝ από τους νοσηλευτές ΤΕ  και ΔΕ. Αντίθετα, οι νοσηλευτές ΤΕ αναφέρουν ότι 

έχουν περισσότερο στρες από τις άλλες δύο κατηγορίες εκπαίδευσης νοσηλευτών. 

Τέλος οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Εξωτερικά ιατρεία και λοιπά τμήματα 

δηλώνουν ότι έχουν περισσότερη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και  

καλύτερη επίδοση από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε παθολογικά/χειρουργικά 

τμήματα και μονάδες εντατικής θεραπείας. 

    

5.3 Ανάλυση Συσχετίσεων  

Για να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, δηλαδή των μετρήσεων της αντιληπτής ΣΝ, της 

αντικειμενικής ΣΝ, του επαγγελματικού στρες, της ψυχικής υγείας, της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της 

επίδοσης, και των διαστάσεών τους (όπου αυτές διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν) 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης Pearson. Τα αποτελέσματα αυτών των 

αναλύσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.28 και 5.29. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 

5.28 δείχνει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ όλων των υποκλιμάκων των 

μεταβλητών ενώ ο Πίνακας 5.29 δείχνει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ όλων 

των μεταβλητών στο σύνολό τους. 
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 Η  Σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Όπως δείχνει ο Πίνακας 5.28 υπάρχει χαμηλή στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ ορισμένων διαστάσεων της αντιληπτής ΣΝ και  της αντικειμενικής ΣΝ. 

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων (ΕΣΕΑ) σχετίζεται με τις 

υποκλίμακες της αντικειμενικής ΣΝ, κατανόηση συναισθημάτων (r=.177, p=.004) και 

διαχείριση συναισθημάτων (r=.243, p=.000). Η ρύθμιση συναισθημάτων σχετίζεται με 

την διαχείριση συναισθημάτων  (r=171, p=.005) και με την κατανόηση 

συναισθημάτων (r=.134, p=.027). Η χρήση συναισθημάτων σχετίζεται με την 

διαχείριση συναισθημάτων (r=.144, p=.018) και με την κατανόηση συναισθημάτων 

(r=.196, p=.001). Τέλος η συνολική αντιληπτή ΣΝ είχε χαμηλή αλλά στατιστικά 

σημαντική σχέση με την αντικειμενική ΣΝ  (r=.204, p=.001) (Πίνακας 5.28).   

Η Σχέση της αντιληπτής αυναισθηματικής νοημοσύνης με  το 

επαγγελματικό στρες,  την ψυχική υγεία, την  επαγγελματική ικανοποίηση,  τη 

διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επαγγελματική επίδοση  των 

νοσηλευτών. Όσον αφορά την σχέση μεταξύ της αντιληπτής ΣΝ, και των διαστάσεων 

του επαγγελματικού στρες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει χαμηλή αλλά 

αρνητική στατιστικά σημαντική σχέση της ρύθμισης συναισθημάτων με την εργασιακή 

υπερφόρτιση (r= -.186, p=.002).  

 Σχετικά με την σχέση της ψυχικής υγείας με την αντιληπτή ΣΝ, βρέθηκε μια 

αρνητική συσχέτιση του άγχους/πίεση (διάσταση της ψυχικής υγείας) με  την  ρύθμιση 

συναισθημάτων (r= -.224, p=.000).  

Για τη σχέση μεταξύ της αντιληπτής ΣΝ και  της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι θετική στατιστικά σημαντική για τη 

ρύθμιση συναισθημάτων (r=.223, p=.000)  και την χρήση συναισθημάτων (r=.142, 

p=.020). 
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Επίσης, διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει αρνητική συσχέτιση της εκτίμησης 

συναισθημάτων εαυτού και άλλων και της ρύθμισης συναισθημάτων, με την διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα (r= -.229, p=.000), (r= -.232, p=.000).   Τέλος όσον αφορά 

την συνολική αντιληπτή ΣΝ, βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

συνολική επαγγελματική ικανοποίηση (r= .189, p=.002), και μια αρνητική συσχέτιση 

με την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα (r=-.249, p=.000) (Πίνακες 5.28 και 5.29).   

 Τέλος, βρέθηκε μια θετική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης με 

την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση (r=.349, p=.000), (r=.310, 

p=.000).  Επίσης,  μέτρια θετική σχέση υπάρχει μεταξύ της διάθεσης  για παραμονή 

στο επάγγελμα και της επίδοσης (r=.445, p=.000)  (Πίνακας 5.29). 

 Η Σχέση της  αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης με το 

επαγγελματικό  στρες, την ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επαγγελματική επίδοση των 

νοσηλευτών. Από την ανάλυση φάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ της αντικειμενικής ΣΝ με καμία από τις άλλες μεταβλητές της 

έρευνας και των διαστάσεων τους (Πίνακες 5.28 και 5.29). 

 Η Σχέση  του Επαγγελματικού Στρες με την Ψυχική Υγεία, την 

Επαγγελματική Ικανοποίηση, την Διάθεση για  Παραμονή στο Επάγγελμα και την 

Επαγγελματική Επίδοση των Νοσηλευτών.  Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι δύο 

από τους παράγοντες του στρες, η ανεπαρκής προετοιμασία και η έλλειψη υποστήριξης 

έχουν αρνητικές και μάλλον χαμηλές συσχετίσεις με την επαγγελματική ικανοποίηση 

(r= -.198, p=.045), την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (r= -.177, p=.004)  και 

την επίδοση των νοσηλευτών (r= -.261, p=.045). 
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 Η ανεπαρκής προετοιμασία,  έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους 

δύο παράγοντες  της ψυχικής υγείας, έλλειψη ικανότητας (r=.379, p=.000) και 

άγχος/πίεση (r=.269, p=.000).  

Ο παράγοντας του στρες, έλλειψη υποστήριξης έχει θετική συσχέτιση με τους 

δύο παράγοντες της ψυχικής υγείας  έλλειψη ικανότητας (r=.262, p=.000) και 

άγχος/πίεση (r=.199, p=.001), ενώ ο ίδιος παράγοντας, δηλαδή η έλλειψη 

υποστήριξης, έχει αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση (r= -.202, 

p=.001),  την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (r= -.192, p=.001) και την επίδοση 

(r= -.204, p=.001). 

Ο παράγοντας θάνατος ασθενούς έχει χαμηλή συσχέτιση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση (r=.122, p=.045), ενώ η εργασιακή υπερφόρτιση με τον παράγοντα της 

ψυχικής  υγείας, άγχος/πίεση (r=.392, p=.000).  

Η Σχέση  της ψυχικής υγείας με την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

διάθεση για  παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των νοσηλευτών. Βρέθηκε 

ότι η έλλειψη ικανότητας έχει μέτρια αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση (r= -.295, p=.000), σχετικά υψηλή αρνητική συσχέτιση με την διάθεση 

για παραμονή στο επάγγελμα (r= -.447, p=.000) και την επίδοση των νοσηλευτών (r= -

.465, p=.000). Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άγχος/πίεση έχει χαμηλή 

αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση (r= -.178, p=.003) και την 

επίδοση (r= -.131, p=.032). Η ψυχική υγεία στο σύνολό της σχετίζεται με την 

επαγγελματική ικανοποίηση (r= -.272, p=.000), την διάθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα (r= -.269, p=.000)  και την επίδοση (r= -.329, p=.000) (βλ. Πίνακες 5.28 

και 5.29). 
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 Η Σχέση  της επαγγελματικής ικανοποίησης με την  διάθεση για  παραμονή 

στο επάγγελμα και την επαγγελματική  επίδοση των νοσηλευτών. Η επαγγελματική 

ικανοποίηση έχει μέτρια συσχέτιση με την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

(r=.349, p=.000) και την επίδοση (r=.310, p=.000) (πίνακες 5.28 και 5.29). 

Η Σχέση  της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της 

επαγγελματικής  επίδοσης των νοσηλευτών. Η διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

έχει σχετικά υψηλή συσχέτιση  με την επίδοση των νοσηλευτών (r=.445, p=.000) και 

η επίδοση με την επαγγελματική ικανοποίηση (r=.310, p=.000)  και την διάθεση για 

παραμονή στο επάγγελμα (r=.445, p=.000) (Πίνακες 5.28 και 5.29). 

Σύνοψη αποτελεσμάτων των σχέσεων των μεταβλητών. Συμπερασματικά, 

όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι υπάρχει μια χαμηλή θετική σχέση της αντιληπτής ΣΝ με την αντικειμενική ΣΝ. 

Επίσης  η αντιληπτή ΣΝ σχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίηση και αρνητικά 

με την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα. Από την άλλη, η αντικειμενική ΣΝ δεν 

φαίνεται να σχετίζεται με κάποια άλλη μεταβλητή της έρευνας. Το στρες σχετίζεται 

θετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έχει αρνητική σχέση με την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την 

επίδοση των νοσηλευτών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προβλήματα  ψυχικής υγείας, 

που όσο αυξάνονται, επηρεάζουν αρνητικά την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των νοσηλευτών. Τέλος, η 

επαγγελματική ικανοποίηση έχει θετική σχέση και με την διάθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα και με την επίδοση. Με βάση τα αποτελέσματα των συσχετίσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και για να εξεταστεί η προβλεπτική ισχύς και επίδραση 

όλων των μεταβλητών μεταξύ τους εφαρμόστηκε ανάλυση διαδρομών, τα 

αποτελέσματα της οποίας περιγράφονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.



Πίνακας 5.28.  Οι συντελεστές συσχέτισης των διαστάσεων όλων των μεταβλητών. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.  ΕΣΕΑ 
 

              

2.  ΡΣ 
 

.435**              

3.  ΧΣ 
 

.413** .377**             

4. αντίληψη 
 

.033 .041 .017            

5.διαχείριση 
 

.248** .171** .144* .142*           

6.κατανόηση 
 

.177** .134* .196** .098 .505**          

7. Ανεπαρκής  
Προετοιμασία 
 

.000 -.080 .009 .050 .063 .103         

8. Θάνατος 
 

.072 .086 .012 -.008 -.008 -.002 .336**        

9. Έλλειψη  
Υποστήριξης 
 

.105 -.038 .100 .023 .028 .001 .360** .096       

10. Εργασιακή 
Υπερφόρτιση 
 

-.029 -.186 .053 .027 -.021 .005 .428** .286** .200**      

11. Ικανότητα 
 

.033 .056 -.013 -.109 .093 .039 .379** .036 .262** .106     

12. Άγχος 
 

-.067 -.224** .036 -.082 -.096 -.045 .269** .060 .199** .392** .406**    

13.Επαγγελματ. 
Ικανοποίηση 
 

.020 .223** .142* -.045 .024 .022 -.198** .122* -.202** -.113 -.295** -.178**   

14. Διάθεση  
Παραμονής 
 

-.229** -.232** -.108 .015 -.040 -.070 -.177** -.003 -.195** .030 -.447** -.056 .349**  

15. Επίδοση 
 

.072 .063 .089 .011 -.014 -.006 -.261** .071 -.204** .005 -.465** -.131* .310** .445** 

** =p< .001 (δίπλευρη). *=p<  0.05 (δίπλευρη). .ΕΣΕΑ= εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, ΡΣ= ρύθμιση συναισθημάτων., ΧΣ= χρήση συναισθημάτων     
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  Πίνακας 5.29. Συντελεστές συσχέτισης των συνολικών μεταβλητών.  
 

   Αντιληπτή ΣΝ 
   Αντικειμενική 
                ΣΝ                    Στρες 

       Ψυχική  
         υγεία 

   Επαγγελματική 
       ικανοποίηση 

     Διάθεση 
        παραμονής 

Αντιληπτή ΣΝ 
(συνολική) 

   

      
      
Αντικειμενική   
ΣΝ (συνολική) 

 .204**

     
     
Στρες (συνολικό)  -.005 .042  
     
        
Ψυχική Υγεία 
(συνολική) 

 -.074 -.080 .381**

      
       
Επαγγελματική 
ικανοποίηση 

 .189** -.009 -.155* -.272**  

     
        
Διάθεση 
παραμονής 

 -.249** -.032 -.132* -.269** .349**  

    
       
Επίδοση  .093 -.002 -.148* -.329** .310** .445**
   
        

**  Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο 0.01 (2-πλευρη). 
* Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο 0.05 (2-πλευρη). 
. 



5.4  Η Διερεύνηση της Επίδρασης της  Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

 Για να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο η αντιληπτή ΣΝ και η αντικειμενική ΣΝ 

προβλέπουν το επαγγελματικό στρες, την ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, 

την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των νοσηλευτών, 

εφαρμόστηκε η ανάλυση διαδρομών. Ταυτόχρονα, ελέγχθηκε η προβλεπτική ισχύς του 

επαγγελματικού στρες και της ψυχικής υγείας στην επαγγελματική ικανοποίηση, την 

διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την επίδοση. Τέλος ελέγχθηκε κατά πόσο η 

επαγγελματική ικανοποίηση προβλέπει την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και 

την επίδοση των νοσηλευτών.  

Για την διεξαγωγή της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα AMOS 

(version 7)   Η προσαρμογή του αρχικού μοντέλου ήταν ικανοποιητική,  χ2 = 5.9 df = 7, 

CFI= 1.00, RMSA=.000, (CI90% =  .00 - .067), SRMR= .026, AIC= 47.85. Ωστόσο, από 

την εξέταση των σχέσεων και των διαδρομών προέκυψε ότι τέσσερις  σχέσεις δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές στο αρχικό μοντέλο. Αυτές ήταν η σχέση της αντιληπτής ΣΝ με 

την επίδοση, και με το επαγγελματικό στρες,  η σχέση της αντικειμενικής ΣΝ με το 

στρες, και τέλος, η σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης με το στρες. Οι σχέσεις 

αυτές αφαιρέθηκαν και η ανάλυση έγινε ξανά. Η προσαρμογή του νέου μοντέλου στα 

δεδομένα ήταν καλύτερη, όπως δείχνουν οι στατιστικοί δείκτες:  χ2 = 7.6 df = 11, CFI= 

1.00, RMSA=.000, (CI90% =  .00 - .046), SRMR= .03, AIC= 41.64.  Το μοντέλο αυτό 

παρουσιάζεται  στο σχήμα 5.7. 

 Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι συνολικές μεταβλητές Στο σχήμα 5.7 

απεικονίζεται η επίδραση της μιας μεταβλητής στις άλλες αλλά και το ποσό αυτής της 
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επίδρασης. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα που 

απεικονίζονται στο σχήμα είναι στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 0.01. 

Αναλυτικά,  φαίνεται ότι η αύξηση της αντιληπτής ΣΝ αυξάνει και την 

επαγγελματική ικανοποίηση  κατά 0.17, ενώ η συνολική διακύμανση είναι 0.10 δηλαδή 

το πόσο η συνολική αντιληπτή ΣΝ, ευθύνεται για την αύξηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Επίσης φάνηκε ότι η αύξηση της αντιληπτής ΣΝ προβλέπει την μείωση 

της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα κατά -0.34, ενώ φαίνεται να υπάρχει μια 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ, δηλαδή η μια προβλέπει 

την άλλη και το αντίστροφο κατά 0.20.   

Στη συνέχεια η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, προβλέπει την αύξηση 

της επίδοσης των νοσηλευτών κατά 0.24, καθώς και την αύξηση της διάθεσης για 

παραμονή στο επάγγελμα κατά 0.36. Φαίνεται μια έμμεση προβλεπτική ικανότητα της 

αντιληπτής ΣΝ για την επίδοση μέσω της  σχέσης της με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Επίσης όσο περισσότερο αυξάνεται η αντιληπτή ΣΝ των νοσηλευτών 

προβλέπεται ότι μειώνει την διάθεσή τους να παραμείνουν στο επάγγελμά τους.  

Η αύξηση του στρες, φάνηκε από την ανάλυση ότι προβλέπει την αύξηση των 

προβλημάτων ψυχικής υγείας κατά 0.38, και η συνολική διακύμανση  των δύο ήταν 0.15, 

ενώ αντίθετα η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας προβλέπει  κατά -0.19 την 

μείωση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα με συνολική διακύμανση 0.27. 

Επίσης τα προβλήματα ψυχικής υγείας των νοσηλευτών φαίνεται να προβλέπουν την 

έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης κατά -0.26 και την χαμηλή επίδοση των 

νοσηλευτών κατά -0.26 και συνολική διακύμανση 0.16. Το στρες φαίνεται ότι έμμεσα, 

και μέσω της σχέσης του με τα προβλήματα ψυχικής υγείας,  προβλέπει την έλλειψη 
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επαγγελματικής ικανοποίησης, την χαμηλή διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την 

χαμηλή επίδοση των νοσηλευτών.  

Συνολικά αυτό που φαίνεται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι ότι 

υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο τύπων συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως 

αναφέρουν και οι περισσότερες έρευνες. Φαίνεται επίσης να έχουν διαμορφωθεί δύο 

ομάδες μεταβλητών, αυτές που ανήκουν στην ίδια ομάδα σχετίζονται μεταξύ τους θετικά 

ενώ επιδρούν  στην άλλη ομάδα μεταβλητών αρνητικά. Συγκεκριμένα, το στρες έχει 

άμεση θετική σχέση με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και η ψυχική υγεία με τη σειρά 

της προβλέπει την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης, την έλλειψη διάθεσης για 

παραμονή και την χαμηλή επίδοση. Αντίθετα η αντιληπτή ΣΝ προβλέπει και έχει θετική 

σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση η οποία με την σειρά της προβλέπει την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των νοσηλευτών, όπως 

αναφέρουν και οι περισσότερες έρευνες. Τέλος φαίνεται ότι υπάρχουν δύο έμμεσες 

επιδράσεις, η μία αφορά την αντιληπτή ΣΝ, η οποία φαίνεται ότι μέσω της σχέσης της με 

την επαγγελματική ικανοποίηση, προβλέπει την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

και την επίδοση των νοσηλευτών και από την άλλη  το επαγγελματικό στρες, μέσω της 

σχέσης του με την ψυχική υγεία προβλέπει την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης, 

την έλλειψη διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και την χαμηλή επίδοση των 

νοσηλευτών.  

 

 

 Σχήμα 5.7.  Η ανάλυση διαδρομών με τις φορτίσεις σε κάθε μεταβλητή 
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Σχήμα 5.7. Οι επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε όλες τις μεταβλητές 
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Αντιληπτή 

     ΣΝ 

Αντικειμενική 

    ΣΝ 

Στρες

.10 

  Επαγγελματ. 

 Ικανοποίηση 

.15

Ψυχική 

υγεία 

.27

  Διάθεση 

παραμονής

.16 

επίδοση 

.17

.38

‐.19

.20

ε2

ε3

.38

ε4

.36 

.24

ε5

‐.26

‐.34

‐.26
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6. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση, σχολιασμός και  τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα με τη σειρά  που τέθηκαν οι στόχοι της έρευνας. Το 

πρώτο κεφάλαιο αφορά την περιγραφή των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών των 

ερωτηματολογίων που εξετάστηκαν, με αναφορά και σχολιασμό για τους μέσους όρους 

όλων των μεταβλητών και των παραγόντων τους. Η επίδραση των δημογραφικών και 

εργασιακών χαρακτηριστικών στις μεταβλητές της έρευνας σχολιάζεται στην συνέχεια. 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ανάλυση των στατιστικά σημαντικών σχέσεων 

μεταξύ των παραγόντων, που αναδείχθηκαν από τις αναλύσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί 

η συζήτηση και τα συμπεράσματα των αποτελέσματων της ανάλυσης σχετικά με την 

επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε όλες τις μεταβλητές. Τέλος αναφέρονται 

οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 

6.1. Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίων και Μέσοι Όροι των 

Μεταβλητών που Εξετάστηκαν 

 Ένας από τους στόχους της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθούν τα επίπεδα  της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, του επαγγελματικού στρες, της ψυχικής υγείας, της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της αυτό-

αποτελεσματικότητας των Έλληνων κλινικών νοσηλευτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία μέτρησης σε Έλληνες 

νοσηλευτές αν και κάποια από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, 

στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους κλπ. Επειδή λοιπόν τα εργαλεία μέτρησης 

χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά στους Έλληνες κλινικούς νοσηλευτές, αξίζει να 
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αναφερθούν και σχολιασθούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά των εργαλείων και να 

γίνει σύγκρισή τους με αποτελέσματα άλλων ερευνών. 

6.1.1  Η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη στους Έλληνες νοσηλευτές 

Για τη μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο WLEIS  (Wong & Law Emotional Intelligence 

Scale) των Wong & Law (2002) και είναι το μόνο εργαλείο που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί 

στο συγκεκριμένο δείγμα (Τσικούρας, 2011). Τα αποτελέσματα της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι πρόκειται για ένα έγκυρο εργαλείο, με αποδεκτή 

εσωτερική συνοχή, για την αξιολόγηση των διαστάσεων της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ανάλυση ανέδειξε τρεις παράγοντες  αντί για τέσσερις 

που αναφέρουν οι κατασκευαστές:  την «εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων»  

την «ρύθμιση συναισθημάτων» και την «χρήση συναισθημάτων». Ο παράγοντας 

«εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων» εμπερικλείει τους δύο παράγοντες που 

αναφέρονται από τους κατασκευαστές του ερωτηματολογίου «εκτίμηση συναισθημάτων 

εαυτού» και «εκτίμηση συναισθημάτων των άλλων». Οι  δείκτες αξιοπιστίας κυμάνθηκαν 

σε  αποδεκτά, ικανοποιητικά επίπεδα (α=0.60-0.85) για τους τρεις παράγοντες της 

αντιληπτής ΣΝ, αν και προηγούμενες έρευνες αναφέρουν και υψηλότερες τιμές (α=0.80-

0.93) σε παρόμοιο δείγμα (Τσικούρας, 2011).  

Σχετικά με την δομική εγκυρότητα του εργαλείου, από την εξέταση των 

συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων  του WLEIS γίνεται φανερό ότι αυτές έχουν την 

αναμενόμενη θεωρητική σχέση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η «εκτίμηση 

συναισθημάτων εαυτού και άλλων» έχει μέτρια θετική σχέση με την «ρύθμιση 

συναισθημάτων» και την «χρήση συναισθημάτων»  (r = .435 και r = .413) ενώ η «ρύθμιση 
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συναισθημάτων» σχετίζεται επίσης θετικά με την «χρήση συναισθημάτων» (r = .377). Τα 

ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με αυτά άλλων ερευνών όπου αναφέρονται μέτριες ως 

και υψηλές συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου (Law, et al., 

2004, r=0.33–0.54 και Kok-Mun, Wang, Zalaquett, Bodenhorn, 2007, r=0.44–0.73). 

Στην έρευνα των Wong και Law (2002), όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, 

αναφέρονται χαμηλές ως μέτριες συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων του 

ερωτηματολογίου για το ένα δείγμα   (r=0.13–0.42) και υψηλές συσχετίσεις όσον αφορά 

το άλλο δείγμα (r=0.60–0.76). Το συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας 

συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες όσον αφορά τη σχέση των παραγόντων της 

αντιληπτής ΣΝ και το εργαλείο φαίνεται και εδώ να έχει την αναμενόμενη δομική 

εγκυρότητα.  

Από την εξέταση των μέσων όρων των παραγόντων, διαπιστώνεται  ότι οι 

νοσηλευτές  έχουν υψηλή αντιληπτή ΣΝ, με υψηλότερη τιμή στην «εκτίμηση 

συναισθημάτων εαυτού και άλλων» (ΜΟ=5.7) ακολουθεί η «χρήση συναισθημάτων» 

(ΜΟ=5.6) και τέλος η «ρύθμιση συναισθημάτων» (ΜΟ=4.9). Τα ευρήματα της παρούσης 

έρευνας δείχνουν υψηλότερες τιμές σε όλους τους παράγοντες της αντιληπτής ΣΝ σε 

σχέση με τις έρευνες των Amarneh και συν. (2009) και του Τσικούρα (2011), η οποία 

έγινε σε Έλληνες νοσηλευτές, όπου χρησιμοποιήθηκε το WLEIS  για την μέτρηση της 

αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης και βρέθηκε ότι το 92% των συμμετεχόντων 

νοσηλευτών παρουσίασαν μέτρια προς υψηλά επίπεδα αντιλητπής συναισθηματικής 

νοημοσύνης (ΜΟ=3.73-4.14) με την «ρύθμιση των συναισθημάτων» να έχει και εδώ την 

χαμηλότερη τιμή και την «εκτίμηση συναισθημάτων του εαυτού» να έχει την υψηλότερη.  
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Το γεγονός ότι οι τιμές όλων των παραγόντων της αντιληπτής ΣΝ κυμαίνονται σε 

υψηλά επίπεδα στην παρούσα έρευνα σημαίνει ότι οι νοσηλευτές δηλώνουν ότι 

αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα συναισθήματά τους. Είναι σημαντικό επίσης ότι η 

εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων είναι υψηλότερη καθώς δείχνει ότι οι 

νοσηλευτές φαίνεται να κατανοούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους αλλά και 

των άλλων. Για ένα επάγγελμα όπως η νοσηλευτική όπου είναι σημαντική η κατανόηση 

των συναισθημάτων των ασθενών ή των συγγενών τους, οι νοσηλευτές δηλώνουν ότι 

έχουν αυτή την ικανότητα σε υψηλό βαθμό. Οι νοσηλευτές έρχονται καθημερινά σε 

επαφή με τα συναισθήματά τους και αυτά των ασθενών τους και αυτό πιθανόν να 

αυξάνει αυτήν την ικανότητα.  Οι νοσηλευτές επίσης δηλώνουν ότι έχουν αρκετά υψηλή 

την ικανότητα της χρήσης συναισθημάτων που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούν 

τα συναισθήματά τους με εποικοδομητικό τρόπο, αυξάνοντας την ατομική επίδοση, ενώ 

με τη ρύθμιση των συναισθημάτων οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται  ότι έχουν την 

ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 

6.1.2  Η αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη Ελλήνων νοσηλευτών 

Για την μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης 

χρησιμοποιήθηκε το MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, Emotional Intelligence Test) 

των Mayer, Salovey & Caruso, (2002). Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής 

παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με αποδεκτή εσωτερική 

συνοχή για την αξιολόγηση των τριών διαστάσεων της αντικειμενικής ΣΝ που 

εξετάστηκαν στην έρευνα. Όσον αφορά στη δομική του  εγκυρότητα, από  την 

παραγοντική ανάλυση αναδείχθηκαν και οι τρεις διαστάσεις της αντικειμενικής ΣΝ που 

αξιολογήθηκαν στην έρευνα, όπως αναφέρονται στο θεωρητικό πλαίσιο της 
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αντικειμενικής ΣΝ. Αυτές ήταν η «αντίληψη συναισθημάτων», η «κατανόηση 

συναισθημάτων» και η  «διαχείριση συναισθημάτων». Οι δείκτες αξιοπιστίας και των 

τριών διαστάσεων ήταν ικανοποιητικοί (α=0.64-0.72). Οι Mayer και συν. (2003) βρήκαν 

χαμηλότερη εσωτερική συνοχή για ορισμένες υποκλίμακες (α=.55-.88), ενώ άλλοι 

ερευνητές αναφέρουν και υψηλότερες τιμές (Brackett & Mayer, 2003. Palmer, et al., 

2005). Έρευνες σε κλινικούς νοσηλευτές αναφέρουν υψηλότερους δείκτες αξιοπιστίας 

(α=0.70-0.90) όσον αφορά τις διαστάσεις της αντικειμενικής ΣΝ (Codier et al., 2009). 

 Οι μέσοι όροι των τριών διαστάσεων έδειξαν ότι οι νοσηλευτές έχουν μέτρια 

επίπεδα αντικειμενικής ΣΝ, με υψηλότερη την «κατανόηση συναισθημάτων», ακολουθεί 

η «αντίληψη συναισθημάτων» και τέλος η «διαχείριση συναισθημάτων» χωρίς στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα που να συγκρίνει τις τιμές 

της ΣΝ σε διαφορετικά επαγγέλματα. Σε έρευνα της Codier (2006) σε κλινικούς 

νοσηλευτές στις Η.Π.Α. βρέθηκαν επίσης μέτριες τιμές και στις τέσσερις διαστάσεις της 

αντικειμενικής ΣΝ. Ωστόσο οι ικανότητες αυτές είναι απαραίτητες για το νοσηλευτικό 

επάγγελμα και θα μπορούσε να αναμένει κανείς υψηλότερα σκορ στην αντικειμενική ΣΝ 

από τους νοσηλευτές, με βάση τη λειτουργία και την ίδια τη φύση του επαγγέλματος ή 

ακόμη και εξαιτίας των υψηλών τιμών της αντιληπτής ΣΝ που βρέθηκαν στην παρούσα  

έρευνα όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι 

νοσηλευτές αντιλαμβάνονται να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα ΣΝ από ότι φαίνεται να 

έχουν πραγματικά.  Οι μέτριες τιμές μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες 

όπως στην ίδια την εκπαίδευση των νοσηλευτών, στο εργασιακό περιβάλλον, στο τρόπο 

με τον οποίο προσλαμβάνονται οι νοσηλευτές, στην ίδια την μεθοδολογία του εργαλείου 
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ή σε θέματα που σχετίζονται με την ίδια τη δομή της αντικειμενικής συναισθηματικής 

νοημοσύνης.   

Στη νοσηλευτική εκπαίδευση γενικότερα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην 

αξιολόγηση της υγείας των ασθενών, στην εκμάθηση νοσηλευτικών πρακτικών και 

παρεμβάσεων παρά στην συναισθηματική κατάσταση των ασθενών, των συγγενών τους 

ή των ίδιων των νοσηλευτών. Το ίδιο  περίπου συμβαίνει και στον εργασιακό χώρο, όπου 

οι νοσηλευτές παραπονούνται συχνά για φόρτο εργασίας και πολλά ωράρια. Από την 

άλλη, οι νοσηλευτές ασχολούνται περισσότερο με την νοσηλευτική φροντίδα των 

ασθενών ή με το να καλύψουν τα νοσηλευτικά καθήκοντά τους σε ένα συγκεκριμένο 

ωράριο και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την συναισθηματική κατάσταστη των 

ασθενών τους. Αυτό το επιχείρημα υποστηρίζει και η έρευνα του Budnick (2003) όπου 

αναφέρει ότι όσο αυξάνεται η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών μειώνεται η 

ΣΝ τους. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν και θέματα που αφορούν την μεθοδολογία του 

εργαλείου στο νοσηλευτικό πληθυσμό. Οι νοσηλευτές είναι συνηθισμένοι να 

αντιλαμβάνονται τις λεκτικές και συμπεριφορικές συναισθηματικές αντιδράσεις των 

ασθενών και λιγότερο μη λεκτικές συμπεριφορές. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φόρτος 

εργασίας πολλές φορές τους κάνει να ασχολούνται περισσότερο με την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και δεν δίνουν έμφαση στην αξιολόγηση της έκφρασης των ασθενών 

τους.  Η αντίληψη των συναισθημάτων στην παρούσα  έρευνα αξιολογήθηκε από τις 

εκφράσεις προσώπων σε φωτογραφίες. Είναι πιθανό λοιπόν οι νοσηλευτές να μην έχουν 

μάθει να αξιολογούν την έκφραση του προσώπου προκειμένου να αντιληφθούν 

συναισθήματα. Σε αυτή τη περίπτωση δημιουργώνται ερωτήματα για την ανάγκη 

περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με την καταλληλότητα του MSCEIT ως εργαλείο 
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μέτρησης της αντικειμενικής ΣΝ στους νοσηλευτές. Πέρα από τα παραπάνω η 

βιβλιγραφία αναφέρει ότι η ΣΝ αυξάνεται με την εκπαίδευση, την πρακτική και την 

εμπειρία. Όταν λοιπόν οι νοσηλευτές εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου δεν 

αξιολογούνται θετικά συγκεκριμένες συναισθηματικές ικανότητες, αλλά ούτε 

διδάσκονται, ούτε ενθαρρύνονται, είναι επόμενο τα άτομα να γίνονται λιγότερο επιδέξια 

σε αυτές. 

Το γεγονός ότι η  «κατανόηση συναισθήματος» βρέθηκε να έχει υψηλότερη τιμή 

από τις άλλες δύο διαστάσεις της αντικειμενικής ΣΝ, δείχνει ότι οι νοσηλευτές δείχνουν 

να έχουν μια πιο γνωστική προσέγγιση στα συναισθήματα. Φαίνεται ότι έχουν 

περισσότερο την ικανότητα να κατανοούν, μέσα από το επάγγελμά τους, τον τρόπο με 

τον οποίο εναλλάσονται τα συναισθήματα αλλά και το πώς και πότε ένα συναίσθημα 

ακολουθεί ένα άλλο, από την αντίληψη και διαχείριση των συναισθημάτων. 

Δεν βρέθηκε να υπάρχει συγκλίνουσα εγκυρότητα του MSCEIT καθώς φαίνεται  

ότι η συνολική αντικειμενική ΣΝ  σχετίζεται χαμηλά με την αντιληπτή ΣΝ (r=.209). Πιο 

συγκεκριμένα, η «κατανόηση συναισθημάτων» έχει χαμηλή σχέση και με τις τρεις 

διαστάσεις της αντιληπτής ΣΝ (r=.134-.196). Η «διαχείριση συναισθημάτων»  έχει 

επίσης χαμηλές σχέσεις με τις τρεις διαστάσεις της αντιληπτής ΣΝ (r=.144-.248). Η 

«αντίληψη συναισθημάτων» δεν σχετίζεται με κανένα παράγοντα της αντιληπτής ΣΝ. 

Αυτή η έστω και  χαμηλή σχέση μεταξύ των δύο τύπων ΣΝ δηλώνει ότι οι νοσηλευτές 

μπορεί να έχουν μια μικρή αντίληψη της πραγματικής τους ΣΝ και ικανότητας. Η 

χαμηλή σχέση μεταξύ των δύο εκφάνσεων της ΣΝ συνηγορεί με τις περισσότερες 

έρευνες που αναφέρουν, γενικά, ότι η αντιληπτή ΣΝ έχει  θετική σχέση με την 

αντικειμενική ΣΝ αν και η συνάφειά τους εμφανίζεται συνήθως χαμηλή (Πλατσίδου, 
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2011).  Σε άλλες έρευνες που έγιναν  σε φοιτητές της ιατρικής και ελέγχθηκε η σχέση 

των δύο τύπων ΣΝ με την χρήση των ίδιων ερωτηματολογίων με αυτών της παρούσης 

έρευνας, αναφέρονται ακόμη χαμηλότερες τιμές στις σχέσεις των δύο εργαλείων μεταξύ 

τους (Brannick et al., 2009. Goldin et al., 2008).  

Το MSCEIT, αντίθετα με το WLEIS δεν παρουσιάζει προβλεπτική εγκυρότητα 

καθώς δεν βρέθηκε να προβλέπει καμία από τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν στην 

έρευνα,  και θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, όπως π.χ. 

την επαγγελματική ικανοποίηση, την επίδοση, την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα, 

το στρες ή τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Αντίθετα, δεδομένα άλλων ερευνών, όπου 

έγινε χρήση του MSCEIT για την μέτρηση της αντικειμενικής ΣΝ σε κλινικούς 

νοσηλευτές, έδειξαν ότι σχετίζεται και με τη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και 

με την επίδοσή τους (Codier, 2009). Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη μέχρι στιγμής, από 

όσο γνωρίζουμε που εξετάζει την αντικειμενική ΣΝ σε Έλληνες νοσηλευτές. Ωστόσο η 

έλλειψη συσχέτισης του MSCEIT με τις άλλες μεταβλητές της έρευνας, είναι πιθανό να 

συμβαίνει επειδή η θεωρητική δομή της αντικειμενικής ΣΝ είναι διαφορετική και 

αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί με αντικειμενικά κριτήρια σε αντίθεση με 

τα άλλα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και αποτελούν αυτοαναφορές.   Αξίζει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου MSCEIT αρκετοί 

νοσηλευτές παραπονέθηκαν ότι θα μπορούσαν να βάλουν και περισσότερες απαντήσεις 

από μια σε ορισμένα θέματα και κάποιες φορές ανέφεραν ότι δεν κατανοούσαν την 

ερώτηση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα διάφορα προβλήματα στον τρόπο 

αξιολόγησης του ερωτηματολογίου που κατά καιρούς εντοπίστηκαν και αναφέρονται 

από διάφορους ερευνητές (Petrides, 2011) θα μπορούσαν να θέσουν θέματα προς 
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μελλοντική διερεύνηση, για την διαμόρφωση ενός εργαλείου μέτρησης της 

αντικειμενικής ΣΝ πιο κατάλληλου για το νοσηλευτικό επάγγελμα, με ερωτήσεις που να 

αναφέρονται σε συνθήκες και καταστάσεις που βιώνουν οι νοσηλευτές μέσα στο πλαίσιο 

εργασίας τους.  

6.1.3  Το επαγγελματικό στρες των Ελλήνων νοσηλευτών 

Για την μέτρηση του επαγγελματικού στρες χρησιμοποιήθηκε το NSS (Nursing 

Stress Scale) των  Gray-Toft και Anderson (1981). Είναι ένα εργαλείο μέτρησης που 

πρώτη φορά χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για την μέτρηση του στρες των νοσηλευτών 

και τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία για την 

λειτουργία του εργαλείου σε ελληνικό πληθυσμό. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

έδειξε ότι πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης του στρες των 

Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών, με ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας (α=.61-.68). 

Αναδείχτηκαν τέσσερις παράγοντες του στρες από τους επτά που ανέφερε η αρχική δομή 

του ερωτηματολογίου (βλ. μεθοδολογία) οι οποίοι ήταν: η  «ανεπαρκής προετοιμασία», ο 

«θάνατος ασθενούς», η «εργασιακή υπερφόρτιση» και η «έλλειψη υποστήριξης». 

Οι νοσηλευτές φαίνεται να έχουν μέτρια ως υψηλά επίπεδα στρες (ΜΟ=2.3-3.2). 

Η «έλλειψη υποστήριξης» φαίνεται να δημιουργεί περισσότερο στρες στους νοσηλευτές 

σε σχέση με τους άλλους τρεις παράγοντες. Αυτό δείχνει ότι οι νοσηλευτές θεωρούν την 

έλλειψη ευκαιριών να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους νοσηλευτές και να 

εκφράσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα θυμού και ματαίωσης, ότι τους δημιουργεί 

έντονο στρες. Φαίνεται ότι έχουν ανάγκη να επικοινωνούν και να εκφράζονται με τους 

συναδέλφους τους και να μοιράζονται τα συναισθήματά τους. Πιθανόν γιατί αισθάνονται 

ότι οι συνάδελφοί τους θα τους καταλάβουν καλύτερα και θα τους βοηθήσουν.  
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Η διαπίστωση σχετικά με την επίδραση της έλλειψης υποστήριξης που προκύπτει 

από την έρευνα, συμφωνεί με την θεωρία της οργανωτικής ενδυνάμωσης και την 

επίτευξη ισορροπίας των εργαζομένων όταν συμμετέχουν σε επίσημα και ανεπίσημα 

συστήματα εξουσίας του οργανισμού. Η ανεπίσημη εξουσία απορρέει από τις θετικές και 

υποστηρικτικές σχέσεις συμμαχίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων με 

συναδέλφους και συνεργάτες, ανώτερους, κατώτερους και ίσους ιεραρχικά, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα λειτουργικές και αποδοτικές συνεργασίες ως προς τους στόχους 

του οργανισμού (Kanter 1993). Σύμφωνα με την Kanter (1993) όταν οι εργαζόμενοι 

έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται και να υποστηρίζονται από συναδέλφους, 

συνεργάτες και ανωτέρους, έχουν πρόσβαση στην λήψη αποφάσεων και στην 

πληροφόρηση, αυτό αυξάνει την επαγγελματική τους ικανοποίηση, την παραγωγικότητά 

τους και μειώνει την τάση αποχώρησής τους από τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. 

Για τους άλλους τρεις παράγοντες, «ανεπαρκής προετοιμασία», «θάνατος 

ασθενούς» και «εργασιακή υπερφόρτιση» αναδείχθηκαν μέτρια επίπεδα στρες για τους 

νοσηλευτές. Αυτό σημαίνει ότι οι νοσηλευτές κατά κάποιο τρόπο έχουν τη δυνατότητα 

να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται από μόνοι τους το στρες που προκύπτει από την 

αίσθηση της ανεπάρκειας που αισθάνονται προκειμένου να καλύψουν συναισθηματικές 

και ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών και των συγγενών τους. Φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν επίσης το στρες που προκύπτει από τη διαχείριση ασθενών που 

πρόκειται να καταλήξουν ή δεν βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας τους και από τις 

επίπονες νοσηλευτικές παρεμβάσεις που χρειάζεται να κάνουν σε αυτούς τους ασθενείς 

και τέλος οι νοσηλευτές δείχνουν να μπορούν να διαχειρίζονται την εργασιακή 

υπερφόρτιση που προκύπτει από την έλλειψη προσωπικού, τα πολλά ωράρια, την πίεση 
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του χρόνου για την ολοκλήρωση των καθημερινών καθηκόντων και την έλλειψη 

δυνατότητας συναισθηματικής υποστήριξης των ασθενών. Είναι πιθανό επίσης τα μέτρια 

επίπεδα στρες των νοσηλευτών να οφείλονται στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές εστιάζουν 

στον εκτελεστικό ρόλο του έργου τους, να μην εμπλέκονται συναισθηματικά με τα 

περιστατικά που αντιμετωπίζουν και όλο αυτό να αποτελεί μια μαθημένη συμπεριφορική 

αντίδραση, η οποία τους κάνει να μπορούν να διαχειρίζονται το στρες που προκύπτει. 

Όλοι οι παράγοντες του στρες μεταξύ τους είχαν μέτριες θετικές συσχετίσεις 

(r=.200-.428). Η έρευνα έδειξε ότι το NSS έχει ικανοποιητική εγκυρότητα, καθώς 

σχετίζεται θετικά με τους δύο παράγοντες της ψυχικής υγείας, «έλλειψη ικανότητας» και 

«άγχος/πίεση» και αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση για 

παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των νοσηλευτών, όπως αναμενόταν σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία. Προηγούμενες έρευνες αναφέρουν ότι υψηλά επίπεδα στρες 

μειώνουν την επίδοση των εργαζόμενων, την επαγγελματική τους ικανοποίηση και 

οδηγούν σε πολλές ανατροπές και εργασιακές αλλαγές  (AbuAlRub, 2004. Davis, 1974. 

Kramer, 1974. Gray-Toft & Anderson, 1981. Lazarus, 1966). Τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας δείχνουν ότι το στρες των νοσηλευτών σχετίζεται με την ψυχική υγεία θετικά 

και αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα 

και την επίδοση . 

 Γενικά, από την έρευνα φάνηκε, ότι NSS είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο 

εργαλείο μέτρησης του στρες των Ελλήνων κλινικών νοσηλευτών. Σε μελλοντικές 

έρευνες το NSS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  για την μέτρηση του στρες και σε 

άλλους νοσηλευτές στην Ελλάδα (κοινοτικούς, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές 

κλπ), ή ακόμη να ερευνηθεί σε σχέση και με άλλες παραμέτρους, όπως είναι η κοινωνική 
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υποστήριξη, οι στρατηγικές αντιμετώπισης  του στρες, ο προσανατολισμός στόχων, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ή 

να περιληφθεί η διάσταση μέτρησης της έντασης του στρες που βιώνει το άτομο. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και φυσιολογικές μετρήσεις του στρες για 

την εγκυρότητα και επέκταση της κλίμακας. 

 

6.1.4  Η ψυχική υγεία των Ελλήνων νοσηλευτών 

Για τη μέτρηση της ψυχικής υγείας χρησιμοποιήθηκε  το  GHQ-12 (General 

Health Questionnaire) που δημιουργήθηκε από τους Goldberg και  Blackwell (1970) και 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά από  τους Moutzoukis, Adamopoulou, Garyfallos και 

Karastergiou, (1990). Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες σε ελληνικό 

πληθυσμό με καλούς δείκτες αξιοπιστίας (Karademas, Kalatzi-Azizi, 2004. Karademas, 

Sideridis, Kafetsios, 2008). Η ανάλυση στη παρούσα έρευνα έδειξε ικανοποιητικούς 

δείκτες αξιοπιστίας, για τους δύο παράγοντες που ξεχώρισαν, το «άγχος/πίεση» και την 

«έλλειψη ικανότητας» (α=0.72-0.75). Οι μέσοι όροι έδειξαν ότι οι νοσηλευτές έχουν σε 

μέτριο βαθμό προβλήματα ψυχικής υγείας με το «άγχος/πίεση» να έχει υψηλότερη τιμή 

από την «έλλειψη ικανότητας».  

Παρά την συντομία του το GHQ12, αν και όπως αναφέρουν  οι περισσότερες 

έρευνες προοριζόταν για μονοδιάστατο εργαλείο, απεδείχθη ότι είναι ένα πολυδιάστατο 

εργαλείο με δύο ή και τρεις παράγοντες σύμφωνα με στοιχεία που βρέθηκαν μετά από 

σειρά επιβεβαιωτικών και διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων. Οι παράγοντες που 

συνήθως αναφέρονται στις έρευνες είναι η «γενική δυσφορία» ή «άγχος/κατάθλιψη» που 

περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στο άγχος και την κατάθλιψη και η 
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«κοινωνική δυσλειτουργία» ή «καθημερινή αποδιοργάνωση» που περιλαμβάνει θέματα 

που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες και την ικανότητα αντιμετώπισης 

προβληματικών καταστάσεων στην εργασία (Hankins, 2008. Politi, et al., 1994. Smith, et 

al., 2010). Οι παράγοντες που βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα ταιριάζουν με αυτούς που 

βρέθηκαν σε προηγούμενες έρευνες, καθώς ο παράγοντας που ονομάστηκε 

«άγχος/πίεση» αναφέρεται στο άγχος, την πίεση και στα αρνητικά συναισθήματα που 

αισθάνεται εξαιτίας αυτών το άτομο, ενώ ο παράγοντας που ονομάστηκε «έλλειψη 

ικανότητας»  αναφέρεται σε ένα αίσθημα έλλειψης ικανότητας και αυτοαξίας ή έλλειψης 

εμπιστοσύνης στον εαυτό, για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Άρα και η 

παρούσα έρευνα συμφωνεί με την πολυδιάστατη μορφή του GHQ-12 που αναφέρουν 

προηγούμενες έρευνες.  

 Οι δύο υποκλίμακες της ψυχικής υγείας έχουν στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ τους.  

Από την ανάλυση φάνηκε ότι το GHQ-12 έχει ικανοποιητική αποκλίνουσα και 

προβλεπτική εγκυρότητα καθώς σχετίζεται θετικά με το στρες, και αρνητικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση, 

όπως προβλεπόταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Οι έρευνες αναφέρουν ότι τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας σε επαγγελματικούς χώρους πολύ συχνά προκύπτουν από 

έντονο στρες (Hardy, Shapiro, Borill, 1997. Weinberg, et al., 2000). Επίσης, η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας  προβλέπουν την έλλειψη 

επαγγελματικής ικανοποίησης, την μείωση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα 

και την χαμηλή επίδοση των νοσηλευτών. Άλλες έρευνες σε νοσηλευτές αναφέρουν ότι 

τα ψυχολογικά προβλήματα και η κατάθλιψη που προέρχονται από την εργασιακή 
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υπερφόρτιση προκαλούν την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης, την αίσθηση της 

πίεσης στην δουλειά, παράπονα από ασθενείς και τους συγγενείς τους, έλλειψη ελέγχου 

στην εργασία και χαμηλή εμπλοκή στην λήψη αποφάσεων (Aasland, Olff, Falkum, 1997. 

Weinberg, Creed, 2000. Williams, Michie, Pattani, 1998.). Γενικά, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι η παρούσα έρευνα, η οποία έγινε σε νοσηλευτικό πληθυσμό, παρέχει στήριξη 

στο επιχείρημα ότι το GHQ-12 είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο με δύο βασικούς 

παράγοντες. Επίσης δείχνει ότι είναι ένα έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της 

ψυχικής υγείας των νοσηλευτών. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνες θα μπορούσαν να 

εξετάσουν τη χρήση του GHQ-12 και σε άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας, για να 

γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρούσα έρευνα, αλλά και για να 

επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά του σε ελληνικό πληθυσμό. 

 

6.1.5 Η Επαγγελματική Ικανοποίηση των Ελλήνων Νοσηλευτών 

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

των Brayfield και Rothe (1951) η οποία μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά 

από τους Kafetsios και Loumakou, (2007).  Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου 

ήταν πολύ καλή (α =.85) όπως και στην έρευνα των Kafetsios και Loumakou (2007) η 

οποία έγινε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος της 

επαγγελματικής ικανοποίησης δείχνει ότι οι Έλληνες νοσηλευτές έχουν μέτρια 

ικανοποίηση από την εργασία τους. Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

νοσηλευτών είναι χαμηλότερο από αυτό των  Ελλήνων εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν 

στην έρευνα των  Kafetsios & Loumakou (2007). Δεν υπάρχουν έρευνες σε νοσηλευτές 

που να έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη κλίμακα για να μπορούν να γίνουν 
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συγκρίσεις. Μέτρια επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης βρέθηκαν και στην έρευνα 

της Καρανικόλα (2006) που έγινε σε κλινικούς νοσηλευτές, χρησιμοποιώντας άλλο 

εργαλείο μέτρησης. Από τα ευρήματα της παρούσης έρευνας προκύπτει ότι η κλίμακα 

μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης. Επίσης 

σχετίζεται με την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και την επίδοση των 

νοσηλευτών, όπως αναμενόταν, και  με τους παράγοντες της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης «εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων» και 

«ρύθμιση συναισθημάτων»,  ενώ έχει αρνητική σχέση με τις δύο διαστάσεις της ψυχικής 

υγείας, «άγχος/πίεση» και «έλλειψη ικανότητας», και με τους παράγοντες του στρες 

«ανεπαρκή προετοιμασία», «έλλειψη υποστήριξης» και «εργασιακή υπερφόρτιση», ενώ με 

τον παράγοντα του στρες «θάνατος ασθενούς» έχει θετική σχέση. Τα δεδομένα αυτά 

συμφωνούν με τις περισσότερες έρευνες που θέλουν την επαγγελματική ικανοποίηση να 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με συμπεριφορές ανταπόκρισης προς την εργασία, όπως η τάση 

παραμονής ή αποχώρησης από αυτήν, η παραγωγικότητα, το στρες και η επαγγελματική 

εξουθένωση, το χαμηλό ηθικό και η απουσία από την εργασία (Coon, 1998. Kalliath & 

Morris, 2002. Shields & Ward, 2001). Από την άλλη, η θεωρία αναφέρει ότι οι πηγές 

επαγγελματικής ικανοποίησης μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Στην παρούσα 

έρευνα φάνηκε ότι οι νοσηλευτές επηρεάζονται από τις αρνητικές εργασιακές συνθήκες 

όπως την «έλλειψη υποστήριξης» του προσωπικού, την «εργασιακή υπερφόρτιση» και την 

«ανεπαρκή προετοιμασία», καθώς επίσης και από τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό 

σημαίνει ουσιαστικά ότι οι νοσηλευτές δίνουν βάση στις σχέσεις μεταξύ τους, στις 

σχέσεις με τους ασθενείς  καθώς και στο γεγονός ότι αισθάνονται μεγάλη ευθύνη 

απέναντι στους ασθενείς τους όταν δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να 
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αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα ευρήματα δείχνουν 

ότι η επαγγελματική ικανοποίηση στους νοσηλευτές, καθορίζεται περισσότερο από 

εσωτερικούς παράγοντες που αφορούν τις ίδιες τις εργασιακές συνθήκες και το πώς τις 

βιώνουν οι νοσηλευτές.  Επίσης, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο ελέγχου 

εργασιακών απαιτήσεων  των Karasek και Theorell (1990) που περιγράφει την 

επαγγελματική ικανοποίηση σε συνάρτηση με τις συνθήκες έντασης που επικρατούν σε 

έναν επαγγελματικό χώρο, ερμηνεύεται η σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης με 

τους δύο παράγοντες της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι υψηλές 

απαιτήσεις διαταράσσουν τη φυσιολογική ψυχοσωματική λειτουργία του εργαζόμενου 

που εκδηλώνεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού και άνοδο της αδρεναλίνης. 

Μάλιστα, όταν οι εργαζόμενοι έχουν περιορισμένο πεδίο ελέγχου, η ένταση αυτή δεν 

μπορεί να διοχετευτεί προς μια παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο 

βαθμός και η διάρκεια της ψυχολογικής έντασης προκαλώντας εξάντληση, άγχος, 

κατάθλιψη και σωματικές ασθένειες (Karasek & Theorell 1990). Ιδιαίτερα, ερευνητικά 

δεδομένα καταδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής έντασης όπως 

περιγράφεται από τους Karasek και Theorell (1979) και της επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Landsbergis, et al., 1992. Munro, et al., 1998. Parkes et al., 1994). Έχει 

φανεί πως οι νοσηλευτές που βιώνουν έντονη ψυχολογική ένταση στην εργασία τους και 

ταυτόχρονα έχουν περιορισμένο έλεγχο και πεδίο λήψης πρωτοβουλιών έχουν 

μεγαλύτερη διάθεση να αποχωρήσουν από την εργασία τους και είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από αυτή (Fox, et al., 1993. Landsbergis, 1988. Munro, et al., 1998. 

Spence-Laschinger, et al., 2001a). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας, όπου φαίνεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται με 
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παράγοντες που προκαλούν στρες στους νοσηλευτές όπως η εργασιακή υπερφόρτιση, η 

έλλειψη συνεργασίας και υποστήριξης από τους συναδέλφους και τη διοίκηση και η 

αίσθηση ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν ανάγκες συναισθηματικές και 

πληροφόρησης των ασθενών τους. Επίσης, τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αφορούν 

την ένταση που προκαλείται από την εργασία και το στρες μειώνουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των νοσηλευτών. Αντίθετα, όταν οι νοσηλευτές έχουν επαγγελματική 

ικανοποίηση, έχουν και μεγαλύτερη διάθεση να παραμείνουν στο επάγγελμά τους και 

αυτό συμβάλλει και στην αύξηση της επίδοσής τους.    

 Η θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και στον 

παράγοντα του στρες που σχετίζεται με το θάνατο του ασθενούς, πιθανόν να πηγάζει από 

το γεγονός ότι οι νοσηλευτές αισθάνονται επαρκείς  όταν ασχολούνται με την 

υποστήριξη των ασθενών τους, ακόμη και όταν αυτοί είναι σε τελικό στάδιο ή 

υποφέρουν από χρόνιες και επίπονες ασθένειες. Επίσης η τελική έκβαση της κατάστασης 

χρόνιων ασθενών που έχουν υποφέρει πολύ και καταλήγουν, βιώνεται από τους 

νοσηλευτές ως μια κατάσταση λύτρωσης όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους 

ίδιους τους νοσηλευτές, καθώς δεν θα βλέπουν πλέον τους ασθενείς τους να υποφέρουν. 

 

6.1.6  Η Διάθεση για Παραμονή στο Επάγγελμα των Ελλήνων Κλινικών Νοσηλευτών 

Για την μέτρηση της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα NRI (Nursing retention index) της Cowin (2002). Η διάθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα των νοσηλευτών είναι η πρώτη φορά που ελέγχεται στην Ελλάδα και τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα δώσουν τα πρώτα στοιχεία για το παράγοντα αυτό. Τα 

αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι η κλίμακα 
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αποτελείται από έναν παράγοντα που σημαίνει ότι όλα τα θέματα της κλίμακας 

προτίθενται να μετρήσουν την ίδια έννοια. Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν αρκετά υψηλός 

(α=.95). Τα αποτελέσματα αποτελούν μια ισχυρή υποστήριξη των ψυχομετρικών 

χαρακτηριστικών του NRI και είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών (Cowin, 2002. Cowin, 2005) που χρησιμοποίησαν το ίδιο εργαλείο μέτρησης. 

Aπό την άλλη, η εγκυρότητα της κλίμακας φαίνεται και από επιβεβαίωση της σχέσης της 

με έννοιες που, όπως έδειξαν προηγούμενες έρευνες, αναφέρονται με την διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα, όπως είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και η επίδοση. 

Όπως αναφέρεται σε πολλές έρευνες οι οποίες συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

παρούσας, όσο περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι νοσηλευτές από την εργασία τους, 

τόσο πιθανότερο είναι να θέλουν να παραμείνουν σε αυτή και  έχουν καλύτερη απόδοση 

(Alexander, et al., 1998. Cangelosi, et al. 1998. Ellenbecker, 2003. Klemm & Schreiber, 

1992. Leveck & Jones, 1996. Ο’Boyle, et al., 1999. Pan, et al. 1995. Shader, et al. 2001. 

Tai, et al. 1998. Taunton, et al. 1997).  

 

6.1.7   Η Αυτοαποτελεσματικότητα των Ελλήνων Κλινικών Νοσηλευτών 

Για την αξιολόγηση της αυτοαποτελεσματικότητας δημιουργήθηκε ένα νέο 

εργαλείο το οποίο στηρίχθηκε: α) στο ερωτηματολόγιo του Schwirian (1978) που ελέγχει 

την επαγγελματική επίδοση των κλινικών νοσηλευτών και β) στο φύλλο αξιολόγησης 

του νοσηλευτικού προσωπικού που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο από όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας. Μετά από μια πιλοτική έρευνα, βρέθηκε ότι έξι θέματα θα 

μπορούσαν να περιληφθούν στο εργαλείο για την αξιολόγηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας των νοσηλευτών.  Τα θέματα αυτά αξιολογούσαν: την 
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επικοινωνία των νοσηλευτών με τους ασθενείς, την συνεργασία των νοσηλευτών με άλλο 

νοσηλευτικό/ιατρικό/παραϊατρικό προσωπικό, την δημιουργικότητα, την γνώση του 

αντικειμένου, την αποτελεσματικότητα, την διάθεση/ενδιαφέρον για την εργασία. Από την 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση αναδείχτηκε ένας παράγοντας με ικανοποιητικό 

δείκτη αξιοπιστίας (α=.74).  

Ένα στοιχείο που συνηγορεί υπερ της εγκυρότητας της συγκεκριμένης κλίμακας 

είναι η σχέση της με άλλες έννοιες που αξιολογήθηκαν στην έρευνα (συγκλίνουσα και 

αποκλίνουσα εγκυρότητα). Για παράδειγμα, από την ανάλυση συσχέτισης βρέθηκε ότι η 

αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση (r = .310) 

και την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα (r = .445), ενώ έχει αρνητική σχέση με το 

παράγοντα της ψυχικής υγείας, έλλειψη ικανότητας (r = -.465). Πολλές έρευνες 

αναφέρουν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζεται θετικά από την επαγγελματική 

ικανοποίηση (McConnell, 2003. Tzeng, 2004) και την διάθεση για παραμονή στο 

επάγγελμα ενώ επηρεάζεται αρνητικά από το επαγγελματικό στρες (AbuAlRub, 2004) 

και τα προβλήματα ψυχικής υγείας (Larrbee et al., 2004). Ωστόσο μελλοντικοί ερευνητές 

που θα επιλέξουν αυτό το εργαλείο μέτρησης για την αξιολόγηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας των νοσηλευτών θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί. Αν και 

στην παρούσα έρευνα  τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει ανάγκη η 

παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου να επιβεβαιωθεί και από άλλες έρευνες.  

Οι νοσηλευτές αυτοαξιολογούνται υψηλά όσον αφορά την επίδοσή τους. 

Θεωρούν ότι συνεργάζονται ικανοποιητικά με τους συναδέλφους τους, ότι έχουν καλή 

επικοινωνία με τους ασθενείς, ότι γνωρίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους, ότι 

γενικά καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται στη δουλειά τους 
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και ότι έχουν διάθεση και ενδιαφέρον για την εργασία τους. Αυτό συμφωνεί με άλλες 

έρευνες,  όπου αναφέρουν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αυτοαξιολογείται υψηλά 

(Amarneh et al., 2009. Mrayyan & Al-Faouri, 2008.). 

 

6.2  Η Επίδραση των Δημογραφικών και Εργασιακών Παραγόντων στις Μεταβλητές 
της Έρευνας 
 Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να ελεγχθεί  η επίδραση μιας σειράς 

δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών που τέθηκαν στην έρευνα σε σχέση με 

όλες τις μεταβλητές. Από τα δημογραφικά-ατομικά χαρακτηριστικά ελέγχθηκαν η ηλικία, 

το φύλο και  η οικογενειακή κατάσταση. Από τα εργασιακά χαρακτηριστικά ήταν η 

εκπαίδευση, η θέση εργασίας, το τμήμα, η πόλη, τα χρόνια προυπηρεσίας. 

6.2.1   Η Επίδραση των δημογραφικών-ατομικών χαρακτηριστικών  

 Όσον αφορά τον παράγοντα ηλικία, η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε πολύ 

χαμηλές σχέσεις με τους δύο παράγοντες της ψυχικής υγείας και τον παράγοντα του 

στρες ανεπαρκή προετοιμασία.   Δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις αυτές 

εξαιτίας των χαμηλών τιμών των συσχετίσεων. Εάν όμως δεχτούμε ότι υπάρχει μια μικρή 

τάση όσο αυξάνεται η ηλικία των νοσηλευτών να βιώνουν περισσότερα προβλήματα 

ψυχικής υγείας, σε αυτό συμφωνούν αρκετές έρευνες οι οποίες αναφέρουν ότι όσο 

αυξάνεται η ηλικία των νοσηλευτών και τα χρόνια προϋπηρεσίας, αντιμετωπίζουν και 

περισσότερα προβλήματα στρες και ψυχικής υγείας (Bar-on, et al., 2000. Extremera, et 

al., 2003. Goleman, 1995. Landa, et al., 2007 Nikolaou & Tsaousis, 2002).   

Όσον αφορά την επίδραση του φύλου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες 

νοσηλευτές έχουν μεγαλύτερη διάθεση να παραμείνουν στο επάγγελμα από ότι οι 

γυναίκες. Σε έρευνα των Ingersoll και συν. (2002) βρέθηκε ότι οι άνδρες έχουν 
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υψηλότερη επίδοση από τις γυναίκες, όπως και στην έρευνα των Dassen και συν. (1990) 

όπου οι άνδρες είχαν υψηλότερη επίδοση στις μονάδες εντατικής θεραπείας από ότι οι 

γυναίκες. Στην έρευνα όμως των Green και Heywood (2008)  αμφισβητείται το γεγονός 

ότι το φύλο  επηρεάζει την επαγγελματική επίδοση. Ωστόσο θα μπορούσε να σημειωθεί 

αυτό που αναφέρθηκε και στην έρευνα των Ingersoll και συν. (2002), ότι οι γυναίκες 

έχουν λιγότερα κίνητρα στον εργασιακό χώρο από ότι οι άνδρες επειδή οι περισσότερες 

προσπάθειές τους είναι αφιερωμένες στο σπίτι και τα παιδιά τους, ενώ οι άνδρες 

θεωρείται ότι είναι πιο προσανατολισμένοι στην εργασία τους. Επίσης, οι άνδρες 

επιθυμούν να μείνουν περισσότερο στη δουλειά τους καθώς για αυτούς υπάρχει 

μεγαλύτερη κοινωνική πίεση για την συνεισφορά στην συντήρηση της οικογένειας από 

ότι στις γυναίκες. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν, ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερο  

στρες εξαιτίας του παράγοντα που έχει σχέση με το θάνατο ασθενούς, αλλά και 

περισσότερο συνολικό στρες από ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους.  Η επίδραση του φύλου 

ωστόσο φάνηκε και στην ψυχική υγεία, καθώς η  ανάλυση έξειξε, ότι οι γυναίκες 

υποφέρουν από περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την 

έλλειψη ικανότητας να διαχειριστούν καθημερινά προβλήματα στην εργασία τους. 

Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με το επαγγελματικό στρες των νοσηλευτών είναι 

αρκετές αλλά δεν αναφέρεται σε πολλές η επίδραση του φύλου. Ωστόσο σε αυτές που 

αναφέρεται, οι γυναίκες δηλώνουν υψηλότερο στρες από ότι οι άνδρες (Adeb-Saeedi, 

2002). Ένας παράγοντας που μπορεί να εξηγεί το γεγονός ότι το φύλο δεν  επιδρά στις 

έρευνες που αφορούν τους νοσηλευτές είναι ότι είναι ένα επάγγελμα που κατά βάση 

εργάζονται περισσότερες γυναίκες και συχνά το δείγμα που λαμβάνει μέρος σε μια 

τέτοια έρευνα δεν είναι ίσο ανάμεσα στα φύλα. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος γιατί 
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δεν παρουσιάζονται συχνά στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικές με το φύλο. Το ίδιο 

πρέπει να αναφερθεί και για την παρούσα έρευνα καθώς οι γυναίκες αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας σε σχέση με τους άνδρες  (90,4% του 

δείγματος ήταν γυναίκες ενώ 9,3% άνδρες). Αυτό περιορίζει την γενίκευση 

συμπερασμάτων που αφορούν την επίδραση του φύλου και στην συγκεκριμένη έρευνα. 

Η οικογενειακή κατάσταση αν και φάνηκε να έχει κάποια επίδραση σε ορισμένες 

μεταβλητές της έρευνας, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα, επειδή δεν βρέθηκε να 

έχουν στατιστική ισχύ δεν θα σχολιαστούν στο παρόν κεφάλαιο.   

6.2.2  Η επίδραση των εργασιακών παραγόντων 

Οι εργασιακοί παράγοντες που ελέγχθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν το τμήμα 

εργασίας, η εκπαίδευση, το νοσοκομείο  (αφορά τα νοσοκομεία στην πρωτεύουσα και 

αυτά στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις), τα χρόνια προϋπηρεσίας και η θέση εργασίας που 

κατέχουν οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο που εργάζονται. Από αυτούς τους παράγοντες η 

θέση εργασίας μόνο δεν βρέθηκε να έχει καμμία στατιστικά σημαντική σχέση.  

Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι ο παράγοντας τμήμα επιδρά στους νοσηλευτές 

και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μελέτη. Στην παρούσα έρευνα, υπήρχαν 

τρεις κατηγορίες σε αυτόν το παράγοντα: α) τα Εξωτερικά ιατρεία και λοιπά τμήματα, β) 

οι μονάδες εντατικής θεραπείας και γ) τα παθολογικά/χειρουργικά τμήματα. Η ανάλυση 

διακύμανσης έδειξε ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Εξωτερικά Ιατρεία και λοιπά 

τμήματα έχουν περισσότερη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και υψηλότερη 

αυτοαποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε παθολογικά/χειρουργικά 

τμήματα και σε μονάδες.  
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Σε έρευνα των Ingersoll και συν. (2002) αναφέρεται ότι οι νοσηλευτές των 

εντατικών μονάδων και χειρουργικών ειδικοτήτων είχαν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής επίδοσης. Στην έρευνα των Mrayyan και Al-Faouri (2008) αναφέρεται 

ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται σε «τμήματα» έχουν υψηλότερη επίδοση από αυτούς 

που εργάζονται σε «μονάδες». Σε αυτή την έρευνα βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές των 

«τμημάτων» αξιολογούσαν θετικά το γεγονός ότι μπορούσαν να επικοινωνούν καλύτερα 

με τις οικογένειες των ασθενών και τους ίδιους τους ασθενείς, ενθαρρύνοντας τις 

οικογένειες να συμμετέχουν στην φροντίδα της υγείας του ασθενή και βρίσκοντας ή 

προτείνοντας διάφορες κοινοτικές δομές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τις 

οικογένειες και τον ίδιο τον ασθενή.  Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ «ανοιχτών» 

(παθολογικών, χειρουργικών και λοιπών τμημάτων) και «κλειστών» τμημάτων (μονάδες 

εντατικής) καθώς οι νοσηλευτές που εργάζονται σε «ανοιχτά» τμήματα, χρειάζεται να 

επικοινωνούν περισσότερο με τις οικογένειες των ασθενών, τους ίδιους τους ασθενείς 

καθώς και άλλους επαγγελματίες. Αυτό επιδρά στον τρόπο επικοινωνίας και οργάνωσης 

του κάθε εργαζόμενου (Fort & Voltero, 2004. McCloskey & McCain, 1987. McNeese-

Smith, 2000. Tzeng, 2004). Αναφέρεται ότι η αλληλεπίδραση με οικογένειες και η 

συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες συνδέεται με καλή εργασιακή επίδοση 

(McCloskey & McCain, 1987). Ωστόσο αναφέρονται πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν και  καθορίζουν την επίδοση των νοσηλευτών στα διάφορα τμήματα και 

αυτοί έχουν να κάνουν συχνά και με τα χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος. Οι μονάδες 

εντατικής νοσηλείας π.χ. είναι τμήματα υψηλών αναγκών και φροντίδας. Τα 

παθολογικά/χειρουργικά τμήματα είναι μεγάλα,  με πολλούς ασθενείς να νοσηλεύονται 

αλλά και να έρχονται καθημερινά, σε αυτά γίνεται μεγάλη διακίνηση, με διαγνωστικές 
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εξετάσεις  αλλά και ποικίλες θεραπευτικές παρεμβάσεις,  καθώς έχουν να 

αντιμετωπίσουν πλήθος νοσημάτων και χειρουργικών περιστατικών. Οι μονάδες και τα 

παθολογικά/χειρουργικά τμήματα έχουν την ιδιαιτερότητα ότι οι ασθενείς παραμένουν 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στις μονάδες εντατικής νοσηλείας, από την άλλη, 

βιώνεται συχνά το αίσθημα της ματαίωσης, καθώς, παρά τις προσπάθειες των 

νοσηλευτών να φροντίσουν τους ασθενείς, αυτοί συχνά καταλήγουν. Αντίθετα τα 

εξωτερικά ιατρεία έχουν την υποδοχή έκτακτων και τακτικών περιστατικών, τα οποία 

δεν φιλοξενούνται ούτε παραμένουν στο τμήμα, με αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να μην 

έχουν το χρόνο να γνωρίζουν ή να αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς με τους 

ασθενείς τους. Στα «λοιπά τμήματα», αναφέρονται τα τμήματα συγκεκριμένων 

ειδικοτήτων όπως ουρολογικά, οφθαλμολογικά, γυναικολογικά κτλ. Εκεί νοσηλεύονται 

ασθενείς με συγκεκριμένα προβλήματα και δεν υπάρχει η πληθώρα των ασθενειών και η 

μεγάλη διακίνηση που υπάρχει συνήθως στα παθολογικά τμήματα. Τα Εξωτερικά ιατρεία 

και τα τμήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων θεωρούνται από τους νοσηλευτές ότι δεν 

έχουν τόσο πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας όπως τα τμήματα των  μονάδων και τα 

παθολογικά/χειρουργικά. 

 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι οι νοσηλευτές 

που εργάζονται σε τμήματα που χαρακτηρίζονται πιο «ελαφρά», όπως τα εξωτερικά 

ιατρεία και τα τμήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε σχέση με τις μονάδες και τα 

παθολογικά/χειρουργικά, αποδίδουν καλύτερα. Ο φόρτος εργασίας που υπάρχει στα 

«βαρύτερα» τμήματα, μαζί και με άλλους παράγοντες, όπως  η έλλειψη υποστήριξης και 

συνεργασίας με συναδέλφους και προϊσταμένους, η μη συμμετοχή στη λήψη 
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αποφάσεων, θα μπορούσαν να αποτελούν αιτία χαμηλότερης αξιολόγησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των νοσηλευτών και διάθεσής τους να αλλάξουν επάγγελμα. 

Η εκπαίδευση των νοσηλευτών περιελάμβανε τρεις κατηγορίες: α) νοσηλευτές 

ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), β) νοσηλευτές ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης) και 

γ) νοσηλευτές ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

νοσηλευτές ΠΕ είχαν υψηλότερη εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων, χρήση 

συναισθήματος και συνολική αντιληπτή ΣΝ, σε σχέση με τους ΤΕ και ΔΕ νοσηλευτές. 

Επίσης οι ΠΕ νοσηλευτές είχαν υψηλότερη τη διαχείριση του συναισθήματος και τη 

συνολική αντικειμενική ΣΝ σε σχέση με τους ΤΕ και ΔΕ. Οι ΤΕ νοσηλευτές βρέθηκε να 

έχουν υψηλότερο συνολικό στρες αλλά και στρες που προκύπτει από την εργασιακή 

υπερφόρτιση. 

Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να αναφέρουν διαφορές στα επίπεδα ΣΝ όσον 

αφορά την εκπαίδευση  των νοσηλευτών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η 

εκπαίδευση των νοσηλευτών δεν αποτελείται πάντα από τρία επίπεδα όπως στην Ελλάδα 

αλλά είναι διαφορετική ανά χώρα. Ωστόσο οι έρευνες που αναφέρουν κάποια στοιχεία 

δείχνουν ότι οι νοσηλευτές με περισσότερα εκπαιδευτικά προσόντα φαίνεται να έχουν 

και υψηλότερη ΣΝ (Por et al., 2010). Αυτό συμφωνεί με την παρούσα έρευνα και δείχνει 

ότι η εκπαίδευση επιδρά θετικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΣΝ. Το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη της ΣΝ μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό στοιχείο 

και συμφωνεί με έρευνες στο παρελθόν που αναφέρουν το ίδιο. Εάν θεωρηθεί λοιπόν ότι 

οι ικανότητες της ΣΝ είναι σημαντικές για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, της 

αυτοαποτεσματικότητας ή της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών, η 
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εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση βελτίωσης αυτών των παραμέτρων 

στους νοσηλευτές.  

Στην παρούσα έρευνα επίσης βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές ΤΕ βιώνουν 

περισσότερο στρες από νοσηλευτές σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει γιατί οι νοσηλευτές ΤΕ αφενός αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία 

σήμερα που στελεχώνουν τα νοσοκομεία της χώρας, αλλά και αυτή που ασχολείται με 

όλα τα καθήκοντα που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι υποχρεώσεις αυτών των 

νοσηλευτών συχνά ξεπερνούν τα βασικά νοσηλευτικά τους καθήκοντα. Εκτός από τη 

νοσηλεία (δηλαδή τη χορήγηση φαρμάκων), μπορεί να έχουν και θέσεις ευθύνης όταν 

λείπουν οι προϊστάμενοι (π.χ. στα απογευματινά και νυχτερινά ωράρια), ή/και να έχουν 

τη διοικητική ή γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων (ραντεβού για εξετάσεις 

ασθενών, βεβαιώσεις, παραπεμπτικά, αιματολογικές εξετάσεις, κλπ). Αντίθετα οι 

νοσηλευτές ΠΕ εκτός του ότι έχουν τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν θέσεις που 

θεωρούνται πιο ευνοϊκές, καθώς δεν χρειάζεται να μπαίνουν στο κυκλικό ωράριο και 

ασχολούνται μόνο με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης (π.χ. σε ένα γραφείο 

εκπαίδευσης, στο γραφείο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του νοσοκομείου, οργάνωση 

σεμιναρίων, ημερίδων, κλπ), είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι έχουν από την αρχή 

περισσότερες προοπτικές εξέλιξης.  Τέλος, οι ΔΕ νοσηλευτές δεν ασκούν διοικητικά ή 

γραμματειακά καθήκοντα και η εργασία τους  συνήθως έχει ένα πιο εκτελεστικό ρόλο με 

αποτέλεσμα να μην εμπλέκονται συνήθως με πολλαπλά, διαφορετικά καθήκοντα. 

Το γεγονός ότι οι ΤΕ νοσηλευτές φάνηκε ότι έχουν περισσότερο στρες σε σχέση 

με τις άλλες δύο κατηγορίες εκπαίδευσης είναι σημαντικό και αποκαλύπτει ουσιαστικά 

την υπερφόρτιση αυτού του προσωπικού σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, γεγονός το 
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οποίο πρώτη φορά αναδεικνύεται ερευνητικά στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί την 

αναγκαιότητα ενίσχυσης ή υποστήριξης αυτού του προσωπικού, καθώς η αύξηση των 

χρόνων υπηρεσίας, η ηλικία σε συνδυασμό με το συνεχή φόρτο εργασίας, είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε επαγγελματική εξουθένωση αυτούς τους νοσηλευτές. Θα πρέπει οι 

νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων να προγραμματίζουν από 

νωρίς την ενίσχυση και υποστήριξη αυτών των νοσηλευτών με προγράμματα 

εκπαίδευσης, με παροχή κινήτρων για την εργασία και να φροντίζουν για την καλή 

στελέχωση των τμημάτων με προσωπικό, έτσι ώστε να μοιράζονται ανάλογα και τα 

καθήκοντα.  

Ο παράγοντας νοσοκομεία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, τα νοσοκομεία που 

βρίσκονται στην Αθήνα και η κατηγορία αυτή ονομάστηκε πρωτεύουσα και τα 

νοσοκομεία που βρίσκονται σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και η κατηγορία αυτή 

ονομάστηκε επαρχία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν οι νοσηλευτές που 

εργάζονται στην πρωτεύουσα δηλώνουν ότι έχουν περισσότερη διάθεση για παραμονή 

στο επάγγελμα. Δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν ελέγξει τον συγκεκριμένο 

παράγοντα για να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων, ωστόσο είναι πολύ 

πιθανό τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας να είναι πιο οργανωμένα και με καλύτερη 

στελέχωση από αυτά της επαρχίας, έτσι γίνεται δυνατή η καλύτερη διαχείριση του 

φόρτου εργασίας. Αξίζει να  αναφερθεί ότι το 2009 που διεξήχθη η έρευνα σχεδόν όλα 

τα νοσοκομεία της Αθήνας είχαν ηλεκτρονική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και αυτό 

έλυνε πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις. Αντίθετα στα νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης μόλις είχε ξεκινήσει η διαμόρφωση αυτής της μηχανοργάνωσης σε 

κάποια νοσοκομεία, χωρίς όμως να λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη. Επίσης,  σε θέματα 
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που αφορούσαν την εσωτερική οργάνωση του νοσοκομείου, όπως π.χ. δικαιώματα 

εργαζομένων, αποδοχές υπερωριών,  ωράρια, κ.α., τα νοσοκομεία της Αθήνας είχαν 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία, σε αντίθεση με τα νοσοκομεία της επαρχίας που 

εφαρμόζονταν κατά περίπτωση και σε πολύ λίγα. Αυτά τα ευρήματα είναι επίσης 

σημαντικά καθώς τονίζουν την διαφορά μεταξύ πρωτεύουσας και επαρχίας η οποία είναι 

η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ερευνητικά. Τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι πιο 

καλά στελεχωμένα με προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης στην Αθήνα 

υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές, γίνεται 

διοργάνωση περισσότερων σεμιναρίων και συνέδριων, υπάρχει το πανεπιστημιακό 

τμήμα νοσηλευτικής σχολής και οι νοσηλευτές που εργάζονται στην πρωτεύουσα έχουν 

δυνατότητες μετάβασης και συνέχισης της εκπαίδευσής τους μέσα από μεταπτυχιακές ή 

διδακτορικές σπουδές. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι επίσης στην πρωτεύουσα και 

πιο εύκολα προσεγγίζονται από τους εργαζόμενους εκεί όσον αφορά την διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους. Όλα αυτά αναδεικνύουν τις ελλείψεις και αδυναμίες που έχουν οι 

νοσηλευτές στα επαρχιακά νοσοκομεία και αναδεικνύεται επίσης η αναγκαιότητα 

ενίσχυσης και υποστήριξης αυτών νοσοκομείων και των νοσηλευτών. Η ενίσχυση της 

υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση των επαρχιακών νοσοκομείων με προσωπικό, η 

παροχή κινήτρων στους νοσηλευτές, η ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού, η 

συμμετοχή των νοσηλευτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, η αναγνώριση του έργου 

τους από την διοίκηση μπορεί να αποτελέσουν μερικές προτάσεις που θα αυξήσουν την 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα και των νοσηλευτών της επαρχίας.  
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6.3. Οι Σχέσεις των Μεταβλητών Μεταξύ τους  

 Η επόμενη υπόθεση της έρευνας αφορά τον έλεγχο της σχέσης των μεταβλητών 

μεταξύ τους.  

 6.3.1  Η σχέση μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Κατ’αρχήν ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ των δύο τύπων συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ  των  διαστάσεων των δύο τύπων ΣΝ, αλλά 

και της συνολικής αντικειμενικής και αντιληπτής ΣΝ, έδειξε χαμηλές συνάφειες  μεταξύ 

τους. Πιο συγκεκριμένα, η  αντιληπτή  εκτίμηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων 

σχετίζεται με την διαχείριση και την κατανόηση συναισθημάτων που αποτελούν 

ικανότητες της αντικειμενικής ΣΝ. Η αντιληπτή ρύθμιση συναισθημάτων σχετίζεται με 

την διαχείριση και την κατανόηση συναισθημάτων που αποτελούν διαστάσεις της 

αντικειμενικής ΣΝ. Η αντιληπτή χρήση συναισθημάτων, συσχετίζεται με την διαχείριση 

και την κατανόηση συναισθημάτων της αντικειμενικής ΣΝ. Τέλος, η συνολική αντιληπτή 

ΣΝ σχετίζεται χαμηλά με την συνολική αντικειμενική ΣΝ. 

 Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι υπάρχει μια χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της 

αντιληπτής και της αντικειμενικής ΣΝ (Πλατσίδου, 2011). Το ίδιο έδειξαν και έρευνες 

που έχουν εξετάσει τους δύο τύπους ΣΝ με τα ίδια εργαλεία μέτρησης με αυτά της 

παρούσας έρευνας σε δείγμα φοιτητών ιατρικής. Στις έρευνες αυτές, όπως και στην 

παρούσα φαίνεται ότι η υψηλότερη στατιστικά σημαντική σχέση είναι αυτή μεταξύ της 

εκτίμησης συναισθημάτων εαυτού  και της διαχείρισης συναισθημάτων (Brannick, et al., 

2009. Goldin, et al., 2008).  
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 Παρά το γεγονός λοιπόν ότι εξετάστηκε η ΣΝ με δύο εργαλεία μέτρησης που 

αποτελούνται από τέσσερις παρόμοιους παράγοντες ΣΝ, καθώς  το WLEIS βασίστηκε 

στο μοντέλο των Mayer, Salovey (1990), το αποτέλεσμα συμφωνεί με προηγούμενες 

έρευνες που αναφέρεται ότι οι σχέσεις μεταξύ αντιληπτής και αντικειμενικής ΣΝ 

κυμαίνονται χαμηλές ή μέτριες (Austin, 2004. Bracket et al., 2006. Ciarrochi et al., 2000. 

Mayer et al., 2000b, 2004. Petrides & Furnham, 2000). Όπως φαίνεται  λοιπόν από την 

παρούσα έρευνα,  η πραγματική συναισθηματική ικανότητα η οποία είναι ένα είδος 

νοημοσύνης και αφορά εγγενείς ικανότητες και προδιαθέσεις, δεν σχετίζεται με την 

αντίληψη που έχει το άτομο για χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του ή 

μαθημένες δεξιότητες που βασίζονται στην εμπειρία του ατόμου που έχει σχέση με 

συναισθήματα (Zeidner, Matthews, Roberts & McCann, 2003).  Ωστόσο τα 

αποτελέσματα ενισχύουν τις διαφορές που επισημαίνονται στη θεωρία των δύο 

εκφάνσεων της ΣΝ, όπου η αντικειμενική ΣΝ αφορά την πραγματική ικανότητα ενός 

ατόμου να αντιλαμβάνεται, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί πληροφορίες με 

συναισθηματικό περιεχόμενο, ενώ η αντιληπτή ΣΝ αφορά προσωπικές εκτιμήσεις και 

διαθέσεις που έχει κάποιος για την συναισθηματική του κατάσταση και λειτουργικότητα 

οι οποίες ενέχουν πάντα την υποκειμενική κρίση.  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που 

προκύπτει  από τη διαφορά των δύο τύπων ΣΝ είναι ότι το κάθε εργαλείο μετρήσης 

βασίζεται σε μια συγκεκριμένη θεωρητική δομή και αυτή επίσης παίζει ένα καθοριστικό 

ρόλο στη διαφορά των δύο εκφάνσεων ΣΝ. Η αντικειμενική ΣΝ με βάση τη θεωρία της 

χρειάζεται να αξιολογείται με αντικειμενική μέτρηση ενώ η αντιληπτή ΣΝ με 

αυτοαναφορές. Αυτό σημαίνει, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, ότι  ο τρόπος με 
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τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος, κατανοεί και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και 

αυτά των άλλων δεν αντιπροσωπεύει με την πραγματική του αυτή ικανότητα.  

 6.3.2  Σχέση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης με τις άλλες 

μεταβλητές της έρευνας 

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε  η σχέση της αντιληπτής ΣΝ με τις άλλες μεταβλητές 

της έρευνας. Βρέθηκε μέτρια θετική σχέση της αντιληπτής ΣΝ με την επαγγελματική 

ικανοποίηση και αρνητική σχέση με την διάθεση παραμονής στο επάγγελμα. 

Προηγούμενες έρευνες αναφέρουν  ότι η αντιληπτή ΣΝ σχετίζεται θετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα, την επίδοση και 

αρνητικά με το στρες και τα προβλήματα ψυχικής υγείας (Akerjordet &  Severinsson, 

2004. Cowin et al.,  2008. Por et al., 2011).  Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι οι 

νοσηλευτές που αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους φαίνεται να έχουν μια μικρή 

επαγγελματική ικανοποίηση, ωστόσο δεν έχουν διάθεση να παραμείνουν στο επάγγελμά 

τους.  

   6.3.3  Σχέση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης με τις άλλες 

μεταβλητές της έρευνας 

Στον έλεγχο της σχέσης της αντικειμενικής ΣΝ με το επαγγελματικό στρες, την 

ψυχική υγεία, την επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα 

και την αυτοαποτελεσματικότητα, φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

της αντικειμενικής ΣΝ με κανένα από τους παραπάνω παράγοντες. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με βάση τη βιβλιογραφία όπου αναφέρεται 

ότι η αντικειμενική ΣΝ σχετίζεται αρνητικά με το στρες και τα προβλήματα ψυχικής 

υγείας και θετικά με  την επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση παραμονής στο 

επάγγελμα και την αυτοαποτελεσματικότητα.  
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6.3.4  Η σχέση του επαγγελματικού στρες με τις μεταβλητές της έρευνας 

Στον έλεγχο της σχέσης του επαγγελματικού στρες με τις μεταβλητές της έρευνας 

βρέθηκε ότι ο παράγοντας του στρες ανεπαρκής προετοιμασία  έχει θετική στατιστικά 

σημαντική σχέση και με το παράγοντα της ψυχικής υγείας, έλλειψη ικανότητας, και ο 

παράγοντας εργασιακή υπερφόρτιση, σχετίζεται με το παράγοντα άγχος/πίεση της ψυχικής 

υγείας. Ενώ το συνολικό επαγγελματικό στρες σχετίζεται με την συνολική ψυχική υγεία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες όπου αναφέρουν 

ότι το στρες επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε καμμία 

αρνητική επίδραση του στρες  στην επαγγελματική ικανοποίηση, στη διάθεση των 

νοσηλευτών να παραμείνουν στην εργασία τους και στην αυτοαποτελεσματικότητα. Οι 

έρευνες που αφορούν το επάγγελμα των νοσηλευτών αναφέρουν ότι οι συνέπειες του 

στρες στην επαγγελματική ζωή είναι χαμηλότερα ποσοστά υγείας, λιγότερη 

επαγγελματική ικανοποίηση  και, κατά συνέπεια, χαμηλότερη επίδοση (Budge et al., 

2003. Lindop, 1999. Kalliath & Morris, 2002).  

Η ανεπαρκής προετοιμασία, αφορά την αντίληψη της ανεπάρκειας που 

αισθάνονται οι νοσηλευτές, προκειμένου να διαχειριστούν τις ψυχολογικές, 

συναισθηματικές ή ακόμη και τις ανάγκες πληροφόρησης των ασθενών τους και η 

αίσθηση αυτή της ανεπάρκειάς τους ως επαγγελματίες, τους δημιουργεί την αίσθηση της  

έλλειψης ικανότητας και αυτοαξίας.  Φαίνεται ότι οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται την 

σχέση με τους ασθενείς ως μια σχέση ευθύνης, όπου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε οτιδήποτε αφορά τις επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις. Εκτός λοιπόν από το πρακτικό μέρος της παροχής νοσηλευτικής 

 281



φροντίδας, οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται ότι και οι συναισθηματικές και ψυχολογικές 

ανάγκες των ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της δικής τους αρμοδιότητας 

που θα πρέπει να ασχοληθούν, προκειμένου να παρέχουν ποιοτική νοσηλευτική 

φροντίδα. Η ποιότητα παροχής της νοσηλευτικής φροντίδας,  επηρεάζει την ικανοποίηση 

των ασθενών από την φροντίδα υγείας που τους παρέχεται καθώς και την υγεία τους 

(Larrbee, et al., 2004). Αυτό σημαίνει ότι όταν οι νοσηλευτές αισθάνονται επαρκείς όσον 

αφορά τις νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς τους, αυτό συνεπάγεται 

και ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα αλλά και ουσιαστική παρέμβαση στην έκβαση της 

υγείας των ασθενών.  Είναι λογικό η αντίληψη της ανεπάρκειας στην κάλυψη αναγκών 

των ασθενών να οδηγεί τους νοσηλευτές σε αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, 

όπως είναι η αίσθηση της έλλειψης ικανότητας και της μειωμένης αυτοαξίας καθώς 

αισθάνονται ότι είναι ανεπαρκείς ως προς την κάλυψη των επαγγελματικών τους 

υποχρεώσεων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην διαμόρφωση των 

εργασιακών συνθηκών στα νοσοκομεία. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 

ώστε οι νοσηλευτές να έχουν το χρόνο, την ικανότητα και τη γνώση να διαχειρίζονται 

και να ασχολούνται με τους ασθενείς τους γενικότερα και όχι μόνον να ασχολούνται με 

την κατάσταση της υγείας τους. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως τη 

μείωση του φόρτου εργασίας, την συμμετοχή των νοσηλευτών σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα που αφορούν θέματα ψυχολογίας της υγείας και των ασθενών, τη 

διεπιστημονική προσέγγιση, την παροχή ευκαιριών έκφρασης των νοσηλευτών 

συζήτησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και επίλυσής τους.   

Η εργασιακή υπερφόρτιση, η οποία περιλαμβάνει στρεσογόνες καταστάσεις οι 

οποίες προκύπτουν από μια σειρά συνθηκών όπως η έλλειψη προσωπικού, τα πολλά 
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ωράρια, η ανεπάρκεια χρόνου στο να τελειώσουν τα καθήκοντά τους, φαίνεται από τα 

αποτελέσματα ότι επιφορτίζει τους νοσηλευτές με περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα 

που σχετίζονται με το άγχος και την πίεση που αισθάνονται στην αντιμετώπιση 

καθημερινών καταστάσεων στην εργασία τους.  Oι έρευνες αναφέρουν ότι το 

επαγγελματικό στρες σχετίζεται θετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας και αυτό είναι 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας. Οι σχέσεις μεταξύ στρες και 

ψυχικής υγείας που βρέθηκαν, συμφωνούν με το μοντέλο του στρες, καταλληλότητα 

ατόμου-περιβάλλοντος, το οποίο έχει τις ρίζες του πολύ παλιά (Lewin, 1935), αλλά 

πρόσφατες αναφορές του μοντέλου έγιναν από τον Edwards (1998). Το μοντέλο 

αναφέρει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου περιβάλλοντος είναι το κλειδί για την 

κατανόηση των γνωστικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών αντιδράσεων των 

ατόμων. Στη βιβλιογραφία που αφορά το επαγγελματικό στρες και την ψυχική υγεία η 

έννοια της καταλληλότητας χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: α) το βαθμό 

καταλληλότητας ή σχέσης μεταξύ των απαιτήσεων που έχει να αντιμετωπίσει το άτομο 

στην εργασία του και των ικανοτήτων που έχει για να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις 

και η σχέση αυτή αναφέρεται ως σχέση απαιτήσεων-ικανοτήτας, β) τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ των αναγκών του ατόμου (περιλαμβάνονται οι φυσικές και ψυχο-κοινωνικές 

ανάγκες) και των δυνατοτήτων που έχει στο να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες και 

αναφέρεται ως σχέση αναγκών-δυνατοτήτων. Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, 

εάν η ανεπαρκής προετοιμασία αναφέρεται σε μια ανάγκη των νοσηλευτών να καλύπτουν 

ψυχολογικές και συναισθηματικές  ανάγκες των ασθενών τους, η ανεπάρκεια αυτής της 

δυνατότητας δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη της σχέσης αναγκών-δυνατοτήτων και αυτό 

βλάπτει την ψυχική υγεία των νοσηλευτών δημιουργώντας τους την αίσθηση ότι δεν 
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έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους που αφορούν 

την κάλυψη αναγκών των ασθενών τους. Παρόμοια συμβαίνει και στην εργασιακή 

υπερφόρτιση όπου φαίνεται ότι είναι περισσότερες οι ανάγκες των νοσηλευτών να 

καλύψουν τα καθήκοντά τους. Όταν υπάρχει όμως εργασιακή υπερφόρτιση οι 

δυνατότητές των νοσηλευτών δεν επαρκούν ως προς τη κάλυψη αυτών των αναγκών και 

έτσι βιώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας εξαιτίας του άγχους και της πίεσης που 

προκύπτει. 

6.3.5  Οι σχέσεις της ψυχικής υγείας με τις άλλες μεταβλητές της έρευνας 
 

 Από τη διερεύνηση των σχέσεων της ψυχικής υγείας με τις μεταβλητές της 

έρευνας βρέθηκε ότι ο παράγοντας της ψυχικής υγείας, έλλειψη ικανότητας, επιδρά  

αρνητικά στην επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση παραμονής στο  επάγγελμα και 

την αυτοαποτελεσματικότητα. Από την έρευνα φάνηκε δηλαδή ότι οι νοσηλευτές που 

έχουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα, είναι αυτοί που δεν είναι ικανοποιημένοι 

από την εργασία τους, δεν έχουν διάθεση να παραμείνουν σε αυτή και κατά συνέπεια 

αποδίδουν λιγότερο. Στις περισσότερες έρευνες, τα προβλήματα ψυχικής υγείας στο 

επάγγελμα των νοσηλευτών, αλλά και σε άλλα επαγγέλματα, αναφέρεται ότι 

προέρχονται από παράγοντες που προκαλούν στρες (Lambert et al., 2004). Πολλές 

έρευνες αναφέρουν ότι οι εργασιακές συνθήκες, οι διαπροσωπικές σχέσεις, το θέμα του 

θανάτου, καθώς και η επαφή με τους ασθενείς προκαλούν ψυχολογικά προβλήματα και 

συναισθηματική ένταση στους νοσηλευτές (Garyfallos et al., 1993).   Οι έρευνες επίσης 

αναφέρουν ότι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης προκαλεί στρες και συνέπειες 

που βλάπτουν την υγεία και την ευημερία του ατόμου  (Rahman & Sen, 1987). Στην 

παρούσα έρευνα επιβεβαιώνεται ότι τα άτομα που έχουν ψυχολογικά προβλήματα δεν 
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προσλαμβάνουν ικανοποίηση από την εργασία τους, δεν θέλουν να παραμείνουν σε αυτή 

και δεν μπορούν να αποδώσουν.   

6.3.6  Οι σχέσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης, της διάθεσης παραμονής στο 

επάγγελμα και της αυτοαποτελεσματικότητας  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε επίσης ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 

έχει θετική στατιστικά σημαντική σχέση,  με την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

και την αυτοαποτελεσματικότητα όπως ήταν αναμενόμενο στις αρχικές υποθέσεις, ενώ η 

διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα έχει  θετικά στατιστικά σημαντική σχέση με την 

αυτοαποτελεσματικότητα. Οι έρευνες αναφέρουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 

σχετίζεται με την εργασιακή επίδοση (Landeweerd & Boumans, 1988). Αυτό έχει 

διεγείρει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών προκειμένου να διερευνηθούν από την μια οι 

παράγοντες που επιδρούν είτε αρνητικά ή θετικά στην επαγγελματική ικανοποίηση αλλά 

να εξεταστεί και η επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης στην επίδοση των 

νοσηλευτών (Burnard et al., 1999). Από την άλλη έχει διερευνηθεί σε πολλές χώρες το 

πρόβλημα της μετακίνησης και αλλαγής επαγγέλματος των νοσηλευτών, ώστε να 

εντοπιστούν οι αιτίες και οι λόγοι που κάνουν τους νοσηλευτές να θέλουν να φύγουν από 

το επάγγελμά τους. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς τους λόγους 

οφείλονται  σε αιτίες που προκαλούν έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης (Shields & 

Ward, 2001). Τα δεδομένα ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

καθώς φαίνεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στο πως διαμορφώνεται η διάθεσή τους απέναντι στο επάγγελμα αλλά και η 

επίδοσή τους. 
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6.4  Η Επίδραση  της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

 Το τελευταίο από τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσε τον έλεγχο της σχέσης και 

της προβλεπτικής ισχύος της ΣΝ προς τις υπόλοιπες μεταβλητές καθώς και η σχέση και 

προβλεπτική ισχύς όλων των μεταβλητών μεταξύ τους.  Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η 

επίδραση των δύο τύπων ΣΝ στο επαγγελματικό στρες, την ψυχική υγεία, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την 

αυτοαποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια μέτρια επίδραση 

της αντικειμενικής ΣΝ στην αντιληπτή ΣΝ και το αντίστροφο και ότι η μια προβλέπει 

μέτρια την άλλη. Ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει από τα αποτελέσματα της έρευνας και 

έρχεται σε αντίθεση με τα προσδοκώμενα, είναι ότι η αντικειμενική ΣΝ δεν επιδρά σε 

καμμία άλλη μεταβλητή της έρευνας. Αντίθετα, η αντιληπτή ΣΝ έχει μια χαμηλή θετική 

επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση ενώ επιδρά αρνητικά στη διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα. Η επαγγελματική ικανοποίηση προβλέπει τη διάθεση 

παραμονής στο επάγγελμα και την αυτοαποτελεσματικότητα ενώ η διάθεση παραμονής 

προβλέπει και επιδρά θετικά στην αυτοαποτελεσματικότητα.     

Οι έρευνες όπως αναφέρθηκε και στο παραπάνω κεφάλαιο αναφέρουν ότι οι δύο 

τύποι ΣΝ έχουν χαμηλή σχέση μεταξύ τους (Goldin, et al., 2008. Brannick, et al., 2009. 

Petrides, et al., 2007). To γεγονός ότι και στη παρούσα έρευνα φάνηκε μια μέτρια με 

χαμηλή σχέση μεταξύ των δύο τύπων ΣΝ, κατ’αρχήν επιβεβαιώνει την αρχική μας 

υπόθεση όπου αναμενόταν αυτή η σχέση με βάση όσα ανέφερε η βιβλιογραφία. Το 

συμπέρασμα που βγαίνει με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι υπάρχει 

διάκριση μεταξύ των δύο τύπων της ΣΝ και αυτό σημαίνει ότι οι θεωρίες τους 

αναπτύσσονται ανεξάρτητα, ότι η λειτουργικότητα του ενός τύπου δεν εμπλέκεται με τη 
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λειτουργικότητα του άλλου. Στη συγκεκριμένη έρευνα το WLEIS, που αφορά την 

μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ, φάνηκε να έχει καλύτερη αποκλίνουσα και προβλεπτική 

εγκυρότητα από ότι το MSCEIT. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι και τα άλλα 

ερωτηματολόγια ήταν αυτοαναφορών ενώ το MSCEIT είναι το μόνο που περιέχει 

αντικειμενική μέτρηση. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή  από μελλοντικούς ερευνητές στην επιλογή του κατάλληλου 

εργαλείου μέτρησης της ΣΝ καθώς φαίνεται ότι η αντικειμενική ΣΝ δεν αλληλεπιδρά με 

μεταβλητές που εκτιμώνται με βάση την αντίληψη ή υποκειμενική κρίση των ατόμων. Οι 

ερευνητές στο μέλλον θα πρέπει να  αξιολογούν τους παράγοντες που θα ελέγξουν σε 

σχέση με τη ΣΝ. Αν και σχετίζονται μεταξύ τους οι δύο αυτές εκφάνσεις της ΣΝ, δεν 

ταυτίζονται, καθώς όπως αναδεικνύεται και από την παρούσα έρευνα η αντίληψη των 

συναισθημάτων  είναι υψηλότερη σε σχέση με την αντικειμενική ΣΝ.  

 Ωστόσο η έλλειψη σχέσης της αντικειμενικής ΣΝ με τις άλλες μεταβλητές, σε 

αντίθεση με την επαγγελματική ικανοποίηση που φαίνεται να επηρεάζει βασικές 

εργασιακές μεταβλητές όπως η διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και η 

αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να έχει και άλλη εξήγηση η οποία να προέρχεται από 

την ίδια την θεωρία της ΣΝ ή της επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι ίδιοι Mayer και συν., 

(2000) όρισαν ότι η ΣΝ είναι η ικανότητα αντίληψης, κατανόησης, ρύθμισης και ελέγχου 

των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων. Με απλά λόγια η ΣΝ έχει την ίδια 

σημασία με την αυτογνωσία, την αυτεπίγνωση και την γνώση των άλλων, όσον αφορά τα 

συναισθήματα. Η θεωρία ιεραρχίας των αναγκών του Maslow θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί ως μια από τις θεωρίες που σχετίζονται με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Ο Maslow πιστεύει ότι το χαμηλότερο επίπεδο αναγκών είναι οι φυσικές 
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ανάγκες και ασφάλεια και το υψηλότερο επίπεδο αναγκών είναι η αυτό-πραγμάτωση. 

Όπως αναφέρει ο Maslow, εάν οι ανάγκες του χαμηλότερου επιπέδου ικανοποιηθούν, 

εμφανίζονται και τονίζονται οι ανάγκες του υψηλότερου επιπέδου. Έτσι λοιπόν, στο 

εργασιακό περιβάλλον, εάν δεν ικανοποιηθούν ανάγκες όπως ο μισθός, η εργασιακή 

ασφάλεια, ο σεβασμός απέναντι στους συναδέλφους, προϊσταμένους και ασθενείς, δεν θα 

ικανοποιηθεί και το υψηλότερο επίπεδο αναγκών (π.χ. η αυτό-πραγμάτωση) και η 

προσοχή στον εαυτό. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν υπάρχει αρκετή οικονομική 

ανάπτυξη και διευκόλυνση, το επίπεδο των  χαμηλότερων αναγκών των εργαζομένων δεν 

θα ικανοποιηθεί ουσιαστικά. Συνεπώς, το επίπεδο των υψηλότερων αναγκών δεν 

τονίζεται, και οι ανάγκες των εργαζομένων παραμένουν στην επιδίωξη της κάλυψης του 

χαμηλότερου επίπεδου αναγκών και έτσι δεν θα φτάσουν ποτέ στην επιδίωξη  της 

κάλυψης του υψηλότερου επίπεδου αναγκών (Aghdasi, Kiamanesh, Ebrahim, 2011. 

Robbins, 2005).   Σήμερα, η ΣΝ αναγνωρίζεται ως μια από τις λύσεις ή προτάσεις για την 

αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, της θετικής διάθεσης απέναντι στην εργασία 

και της μείωσης του επαγγελματικού στρες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, η 

συναισθηματική αυτή ικανότητα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και ευεργετική εάν είναι 

ικανοποιημένο το επίπεδο των χαμηλότερων αναγκών. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, με 

βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές στο επάγγελμά τους, αλλά και με 

βάση συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της έρευνας που δείχνουν εμμέσως πλην 

σαφώς, ότι δεν είχαν ικανοποιηθεί οι ανάγκες του χαμηλότερου επιπέδου. Είναι πολύ 

πιθανό λοιπόν η έλλειψη αλληλεπίδρασης της αντικειμενικής ΣΝ με τις άλλες 

μεταβλητές της έρευνας να οφείλεται στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές εστιάζουν 

περισσότερο στη κάλυψη βασικών αναγκών στην εργασία τους που αφορούν την 
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επαγγελματική ικανοποίηση. Χαρακτηριστικά που οδηγούν στο παραπάνω συμπέρασμα, 

αφορούν τη δομή των νοσοκομείων, τον τρόπο λήψης-αποφάσεων που λαμβάνονται 

μόνο από ανώτερους (διοίκηση, γιατρούς) ενώ οι νοσηλευτές δεν συμμετέχουν σε αυτές, 

ο μισθός και οι υπερωρίες που δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε, η έλλειψη της αίσθησης 

ασφάλειας, οι μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, τα ωράρια και πολλά άλλα 

χαρακτηριστικά. Όταν καλύπτονται τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι νοσηλευτές θα έχουν 

την δυνατότητα να ασχοληθούν και με τα υψηλότερα επίπεδα αναγκών. Ένα θέμα το 

οποίο θα μπορούσε να τεθεί λοιπόν είναι το κατά πόσο ικανοποιούνται οι βασικές 

ανάγκες των εργαζομένων προκειμένου να κριθεί η επίδραση της ΣΝ σε άλλες 

μεταβλητές.  

Μια άλλη παράμετρος που βγαίνει από τα αποτελέσματα της έρευνας αφορά και  

τη σχέση της αντιληπτής ΣΝ με την επαγγελματική ικανοποίηση και την αρνητική σχέση 

της με τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα. Και εδώ τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας δεν συμφωνούν με αυτά προηγούμενων έρευνων. Οι περισσότερες έρευνες 

αναφέρουν μια άμεση θετική επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης  στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, την διάθεση παραμονής και την επίδοση (Cekmecelioglu, 

2012. Godier, 2007, 2009. Sy et al., 2006). Συγκεκριμένα, για την σχέση της αντιληπτής 

ΣΝ με την επαγγελματική ικανοποίηση, ένας αριθμός ερευνών αναφέρει χαμηλές με 

μέτριες σχέσεις μεταξύ των δύο μεταβλητών σε οργανωτικό πλαίσιο (Carmeli, 2003. 

Kafetsios & Loumakou, 2007. Vacola, Tsaousis, & Nikolaou, 2003) χρησιμοποιώντας 

όμως άλλα εργαλεία μέτρησης της ΣΝ (π.χ. EQi) από αυτά της παρούσας έρευνας. Το 

WLEIS έχει διαπιστωθεί ότι προβλέπει την επαγγελματική ικανοποίηση σε διαφορετικά 

εργασιακά πλαίσια (Κafetsios & Zampetakis, 2008. Law, et al., 2004. Sy, et al., 2006). Σε 
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έρευνα της Codier (2009) όπου χρησιμοποιήθηκε το MSCEIT για την μέτρηση της 

αντικειμενικής ΣΝ σε κλινικούς νοσηλευτές, βρέθηκαν θετικές στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης με την διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα 

και την επίδοση. Έρευνες που αναφέρονται στη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα αναφέρονται περισσότερο στο πλαίσιο 

της διερεύνησης της ΣΝ των διευθυντών και προϊσταμένων οργανισμών και της σχέσης 

αυτής, με  την διάθεση ή πρόθεση παραμονής των εργαζομένων στην εργασία τους. Οι 

έρευνες αυτές, έχουν  σκοπό  την βελτίωση της διάθεσης των εργαζομένων να 

παραμείνουν στην εργασία τους μέσω της ενίσχυσης των συναισθηματικών ικανοτήτων 

των διευθυντικών στελεχών. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών ήταν αντιφατικά 

(Stephens, 2011. Parker, 2006). Ωστόσο η έλλειψη επίδρασης της ΣΝ σε μεταβλητές 

όπως το στρες και την ψυχική υγεία, που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα, δείχνει ότι η 

ΣΝ δεν αποτελεί πάντα παράγοντα ενίσχυσης των εργαζομένων ως προς τις δυσμενείς 

συνθήκες που αντιμετωπίζουν στο επάγγελμά τους. Αντίθετα φαίνεται ότι όσο 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους οι νοσηλευτές, δεν θέλουν να παραμείνουν στην  

εργασία τους. Άρα η ενίσχυση της ΣΝ των νοσηλευτών μπορεί να δημιουργήσει 

αρνητική διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα. Όπως αναφέρουν οι Sevdalis και συν., 

(2007), οι νοσηλευτές που έχουν υψηλή ΣΝ βιώνουν και έντονα αρνητικά συναισθήματα 

όταν αντιμετωπίζουν ένα αρνητικό γεγονός. Με βάση αυτό, μια ερμηνεία  των 

αποτελέσματων της έρευνας μπορεί να είναι ότι οι νοσηλευτές που δηλώνουν ότι 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους, να αισθάνονται και πιο έντονα τα αρνητικά 

συναισθήματα που προκύπτουν ή προκαλούνται από συνθήκες ή καταστάσεις που 

υπάρχουν και αντιμετωπίζουν στην εργασία τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να 
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αισθάνονται και χαμηλότερη διάθεση να παραμείνουν σε αυτό.  Ωστόσο με βάση τα 

παραπάνω αποτελέσματα, δεν μπορεί να προκύψει πρόταση για τη διαμόρφωση 

προγραμμάτων ενίσχυσης της ΣΝ στους νοσηλευτές.  

6.4.1  Η επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης, του επαγγελματικού 

στρες, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της αυτοαποτελεσματικότητας 

Από την άλλη, η επαγγελματική ικανοποίηση φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, καθώς επιδρά θετικά και στην 

διάθεση παραμονής και στην αυτοαποτελεσματικότητα των νοσηλευτών. Σύμφωνα με το 

μοντέλο της Ellenbecker (2003) η διάθεση για παραμονή στο επάγγελμα των κοινοτικών 

νοσηλευτών σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση αλλά επιδρούν έμμεσα 

σε αυτή και τα ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών μέσω της πρόθεσης για 

παραμονή στο επάγγελμα.  Οι έρευνες αναφέρουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση έχει 

ισχυρή θετική  επίδραση στην διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και αυτό αφορά και το 

επάγγελμα των νοσηλευτών    (Borda & Norman, 1997a  . Shields & Ward, 2001). Αυτό 

που προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι ότι θα πρέπει να 

υπάρχει ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών. Η βελτίωση των 

συνθήκων εργασίας που τους δημιουργούν στρες και ψυχικά προβλήματα, η παροχή 

κινήτρων, η υποστήριξη και ενίσχυσή τους από τη διοίκηση μπορούν να αυξήσουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση.  Οι συνθήκες που βελτιώνουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση, αυξάνουν και τη διάθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στο επάγγελμά 

τους και την επίδοσή τους. 

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν, ότι το επαγγελματικό 

στρες επιδρά και προβλέπει μόνο την ψυχική υγεία  και καμμία άλλη μεταβλητή δεν 

επιδρά ή επηρεάζεται από αυτό. Αντίθετα τα προβλήματα ψυχικής υγείας προβλέπουν 
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χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, έλλειψη διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και 

χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα.  Η ψυχική υγεία φαίνεται να παίζει ένα 

διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του στρες  και μεταβλητών όπως της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, της διάθεσης για παραμονή στο επάγγελμα και της 

αυτοαποτελεσματικότητας. Οι νοσηλευτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 

ψυχική τους υγεία εξαιτίας υψηλού στρες δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, δεν έχουν διάθεση να παραμείνουν σε αυτή και αναφέρουν χαμηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα. 

Πoλλές έρευνες στο παρελθόν αναφέρουν ότι το επαγγελματικό στρες επηρεάζει 

την ψυχική υγεία των νοσηλευτών, (Cushway, 1998. Revicki & May, 1989. Tyler, et al., 

1991. Tyler & Tully, 2004), την επαγγελματική ικανοποίηση (Blegen, 1993) και αυξάνει  

το ρυθμό αλλαγής εργασίας, καθώς όλο και περισσότεροι νοσηλευτές φεύγουν από το 

νοσηλευτικό επάγγελμα (Shader, et al., 2001). Σε ανασκοπική έρευνα  των Lim, 

Bogossian, Ahern (2010) αναφέρεται ότι στις περισσότερες έρευνες που μελετήθηκαν, οι 

επιδράσεις του στρες στην υγεία των νοσηλευτών είναι εμφανείς. Σε αρκετές από αυτές 

τις έρευνες αναφέρουν οι ερευνητές της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε το NSS για την 

διερεύνηση του επαγγελματικού στρες και φάνηκε ότι υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενου 

στρες των νοσηλευτών σχετίζονται με μειωμένα επίπεδα ψυχικής υγείας, όπως και  το ότι 

η παρουσία στρες προέβλεπε χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας (Chang, et al., 2006. 

Healy & McKay, 2000. Lo, 2002. Pinikahana & Happell, 2004. Severinsson, 2003. 

Winwood, et al., 2006). Επιπλέον σε έρευνα των Lambert και συν., (2004) όπου 

διερευνήθηκε ποιοι παράγοντες του στρες προβλέπουν την ψυχική υγεία κλινικών 

νοσηλευτών σε διαφορετικές  χώρες και κουλτούρες, βρέθηκε ότι αν και ο ρόλος των 
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νοσηλευτών στις χώρες μπορεί να διαφέρει, ωστόσο υπήρχαν πολλοί όμοιοι παράγοντες 

του στρες που προέβλεπαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Συνολικά, οι έρευνες αναφέρουν 

ότι τα αυξημένα επίπεδα στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές τους οδηγούν στην επιλογή 

να αλλάζουν επάγγελμα και να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά νοσηλευτών που να θέλουν 

να φύγουν από το επάγγελμά τους (Lim, et al., 2010).   Επιπρόσθετα σε αυτές τις 

συνέπειες, οι έρευνες επίσης αναφέρουν ότι υψηλά επίπεδα επαγγελματικού στρες 

μειώνουν την ποιότητα της παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (Tarnow-Mordi et al., 

2000). Η επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία έχει διερευνηθεί διεξοδικά στο πεδίο της 

εργασιακής ψυχολογίας, φαίνεται να έχει αρνητική σχέση με το στρες (Cooper & 

Marshall 1976. Rahman & Shen, 1987).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ωστόσο αναδεικνύουν κάτι διαφορετικό 

σε σχέση με αυτά προηγούμενων ερευνών. Το στρες δεν επιδρά άμεσα σε κανένα άλλο 

παράγοντα παρά μόνο στην ψυχική υγεία και μέσω αυτής προκαλούνται οι αρνητικές 

επιδράσεις στους νοσηλευτές. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αναδεικνύονται ως ένας 

ισχυρός αρνητικός παράγοντας για το επάγγελμα των νοσηλευτών. Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται η αρνητική επίδραση που μπορεί να δημιουργήσει το στρες στην 

συναισθηματική κατάσταση των νοσηλευτών και πόσο αυτή μπορεί και επηρεάζει τη 

διάθεσή τους προς το επάγγελμα. Έρευνες αναφέρουν ότι η συνεχής έκθεση σε υψηλά 

επίπεδα στρες οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση, που σημαίνει σοβαρή 

συναισθηματική και ψυχική αποδιοργάνωση και αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων. Η 

επαγγελματική εξουθένωση δημιουργεί συναισθήματα αδυναμίας, απαισιοδοξίας, 

κυνισμού, μνησικακίας και αποτυχίας, όπως και στασιμότητα και μειωμένη 

παραγωγικότητα. Αυτού του είδους το στρες οδηγεί σε κατάθλιψη, η οποία είναι 
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απειλητική για την εργασία, τις σχέσεις και την υγεία του ατόμου (Bickford, 2005). Είναι 

σημαντικό λοιπόν οι διοίκησεις των νοσοκομείων εκτός από τη μείωση των παραγόντων 

που προκαλούν στρες να δίνουν προτεραιότητα  και ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχολογική 

ενίσχυση των νοσηλευτών, στην εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης του στρες, στην 

διερεύνηση και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων των νοσηλευτών. 

Ειδικά και όσον αφορά την επίδραση που ασκεί η επαγγελματική ικανοποίηση 

στις εργασιακές μεταβλητές αλλά και την αρνητική επίδραση που δέχεται από τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τον ορισμό του Locke (1969) ακόμα, τον 

οποίο και πολλοί ερευνητές αποδέχτηκαν, θεωρεί ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 

ενσωματώνει και γνωστικές (την εκτίμηση κάποιου για την εργασία του) αλλά και 

συναισθηματικά στοιχεία (συναισθηματική κατάσταση). Από την πλευρά της έρευνας 

της συμπεριφοράς η επαγγελματική ικανοποίηση ερμηνεύεται με το «κλασσικό» 

διαχωρισμό της συμπεριφοράς σε γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική 

διάσταση (Eagley & Chaiken, 1993). Όμοια αρκετές έρευνες έχουν συνδέσει την 

επαγγελματική ικανοποίηση με διάφορες συμπεριφορές και στη συνέχεια μια σειρά από 

μετα-αναλυτικές έρευνες έχουν συνοψίσει τα αποτελέσματα ερευνών, συνδέοντας την 

επαγγελματική ικανοποίηση με την επαγγελματική επίδοση, την απουσία από την 

εργασία, την αλλαγή εργασίας (Judge & Ilias, 2004). Ωστόσο αν και οι γνωστικές και 

συμπεριφορικές πλευρές της επαγγελματικής ικανοποίησης έχουν διερευνηθεί σχετικά 

περισσότερο, η διερεύνηση της συναισθηματικής της διάστασης, μέχρι τώρα αναφέρει 

ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της διάθεσης των εργαζομένων είτε αυτή είναι αρνητική ή 

θετική με την επαγγελματική ικανοποίηση και αυτή επηρεάζει τους εργαζόμενους όχι 

μόνο στην εργασία τους αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Τα αποτελέσματα της 
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παρούσας έρευνας συμφωνούν με αρκετά στοιχεία από τη θεωρία των συναισθηματικών 

γεγονότων (ΘΣΓ) (affective events theory-AET) (Weiss & Cropanzano, 1996), η οποία 

προσπαθεί να εξηγήσει το πώς τα συναισθήματα και οι διαθέσεις των εργαζομένων 

επηρεάζουν την επαγγελματική επίδοση και ικανοποίηση. Η θεωρία προσπαθεί να 

εξηγήσει τους δεσμούς μεταξύ των εσωτερικών επιδράσεων των εργαζομένων (π.χ. 

σκέψεων, συναισθημάτων και ψυχικής κατάστασης) και των αντιδράσεών τους σε 

περιστατικά που συμβαίνουν στο εργασιακό περιβάλλον και επηρεάζουν την επίδοσή 

τους, την αφοσίωση στον οργανισμό και την επαγγελματική ικανοποίηση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την διατήρηση των εσωτερικών (π.χ. γνωστικών, συναισθηματικών και 

ψυχολογικών καταστάσεων) και εξωτερικών συναισθηματικών αντιδράσεων οι οποίες 

παρουσιάζονται μέσα από την επαγγελματική επίδοση, ικανοποίηση και οργανωσιακή 

δέσμευση. Με βάση τη θεωρία αυτή φαίνεται να ερμηνεύεται η αρνητική επίδραση που 

βρέθηκε στην έρευνα να ασκούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, που συγκεντρώνουν τη 

συναισθηματική ένταση που συσσωρεύεται στους νοσηλευτές από το επάγγελμά τους, 

στην επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την 

αυτοαποτελεσματικότητα των νοσηλευτών.  

Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

παρούσα έρευνα αφορούν κατ’αρχήν την έλλειψη επίδρασης της ΣΝ σε μεταβλητές που 

που εξετάστηκαν στην έρευνα και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε προηγούμενες έρευνες. Σημαντικό 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αντικειμενική ΣΝ δεν σχετίζεται ή αλληλεπιδρά με 

καμμία από τις άλλες μεταβλητές που εκτιμήθηκαν στην έρευνα και αυτό θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη από μελλοντικούς ερευνητές και ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να 
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συνεκτιμηθούν μεταβλητές που αξιολογούνται με προσωπικές εκτιμήσεις. Αντίθετα 

φαίνεται ότι η ΣΝ επιδρά αρνητικά στη διάθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν στο 

επάγγελμα. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορεί να προκύψει πρόταση για την 

ένταξη προγραμμάτων ΣΝ στους νοσηλευτές. 

 Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση η επίδραση των εργασιακών 

συνθηκών στο νοσηλευτικό επάγγελμα και πόσο αυτές μπορεί να επηρεάζουν τη ΣΝ. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, 

καθώς επιδρά θετικά και προβλέπει τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την 

αυαποτελεσματικότητα των νοσηλευτών. Σημαντική παράμετρος η ενίσχυση και 

βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης με παρεμβάσεις που δημιουργούν 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, θα βοηθήσουν τους νοσηλευτές να βλέπουν 

θετικότερα το επάγγελμά τους, να θέλουν να παραμείνουν σε αυτό και θα ενισχύσουν τη 

ποιότητα παροχής φροντίδας υγείας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 

αναδεικνύεται από την έρευνα είναι η ψυχική υγεία των νοσηλευτών, η οποία επηρεάζει 

αρνητικά την επαγγελματική ικανοποίηση, τη διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και την 

αυτοαποτελεσματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της ψυχικής υγείας των 

νοσηλευτών θα κάνει τους νοσηλευτές να είναι πιο ικανοποιημένοι από το επάγγελμά 

τους και να το εξασκούν καλύτερα. Το στρες το οποίο φαίνεται οι νοσηλευτές να 

διαχειρίζονται, καθώς δεν βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα, επιδρά αρνητικά μόνο στην 

ψυχική υγεία των νοσηλευτών.  Παρ’όλα αυτά χρειάζεται να λαμβάνονται μέτρα 

μείωσης του στρες στο τόπο εργασίας τους ή εκπαίδευσης των νοσηλευτών σε τρόπους 

διαχείρισής του. Μέσα από την έρευνα επίσης φάνηκε ότι η ενίσχυση του αισθήματος 

της αλληλεγγύης, ομαδικότητας, αλληλοβοήθειας και υποστήριξης του προσωπικού είναι 
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σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν ενάντια στο στρες. Η εκπαίδευση των νοσηλευτών 

σε τρόπους αντιμετώπισης των συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών των 

ασθενών τους, η ψυχολογική υποστήριξη των νοσηλευτών για την αντιμετώπιση των 

δύσκολων περιστατικών και του θανάτου, η μείωση της εργασιακής υπερφόρτισης με 

την πρόσληψη και κατανομή καθηκόντων, θα αποτελέσουν παράγοντες μείωσης του 

στρες και κατ’επέκταση της συναισθηματικής έντασης και φόρτου που αισθάνονται οι 

νοσηλευτές.  

Από τα δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά που τέθηκαν στην έρευνα 

βρέθηκε οι άνδρες είναι πιο προσανατολισμένοι στο επάγγελμα από τις γυναίκες, 

πιθανόν και λόγω του φύλου τους να βλέπουν το νοσηλευτικό επάγγελμα ως το μόνο 

βιοποριστικό μέσο που θα μπορούσαν να έχουν σε αντίθεση με τις γυναίκες που μπορεί 

να εστιάζουν περισσότερο στα καθήκοντά τους στην οικογένεια. Προηγούμενες έρευνες 

αναφέρουν ότι η ΣΝ αυξάνεται με την εκπαίδευση και αυτό συμφωνεί με την παρούσα 

έρευνα όπου οι νοσηλευτές  που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης 

φαίνεται να έχουν και υψηλότερη ΣΝ. Οι νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης 

αναφέρουν ότι βιώνουν περισσότερο στρες και αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς είναι οι 

πιο επιβαρυμένοι σε καθήκοντα σε σχέση με τις άλλες δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Αν και 

δεν έχει διερευνηθεί η διαφορά αυτή των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης στους κλινικούς 

νοσηλευτές, είναι γνωστό γενικά ότι οι νοσηλευτές ΤΕ αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό κλινικών νοσηλευτών και ασχολούνται όχι μόνο με νοσηλευτικά καθήκοντα 

αλλά και γραφειοκρατικά και διοικητικά. Αυτό τους επιφορτίζει ακόμη περισσότερο 

στην άσκηση των καθηκόντων τους και γι’αυτό φαίνεται να αισθάνονται περισσότερο 

στρες.    Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα και ενίσχυση σε αυτούς τους νοσηλευτές για να 
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μπορούν να ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα χωρίς να αισθάνονται 

την πίεση και ένταση που οδηγεί σε στρες. Από την έρευνα φάνηκε επίσης ότι τα 

τμήματα που δεν έχουν μεγάλη εργασιακή πίεση και φόρτο είναι πιο ελκυστικά για τους 

νοσηλευτές και αυτό είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση των «βαρύτερων τμημάτων» με 

τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν το προσωπικό που χρειάζεται για να μην δημιουργείται 

εργασιακή υπερφόρτιση και συναισθηματική ένταση στους νοσηλευτές. Το ίδιο 

συμβαίνει και στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας όπου και εκεί οι νοσηλευτές δηλώνουν 

ότι είναι πιο ευχαριστημένοι και έχουν μεγαλύτερη διάθεση να παραμείνουν στο 

επάγγελμά τους από ότι οι νοσηλευτές των νοσοκομείων της επαρχίας. Χρειάζεται και 

στα νοσοκομεία της επαρχίας να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και να 

διαμορφωθούν κίνητρα προκειμένου να προσελκύουν τη διάθεση των νοσηλευτών για 

παραμονή στο επάγγελμά τους. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να είναι η άρτια 

μηχανοργάνωση των τμημάτων, η αύξηση των αποδοχών, δυνατότητες εκπαίδευσης και 

εξέλιξης, καλύτερη επαφή με κρατικούς φορείς για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν 

τη λειτουργία και οργάνωση του νοσοκομείου, ευελιξία και κατανόηση από τη διοίκηση.   

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο νοσηλευτής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και 

κύρια υπεύθυνος για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας στα νοσοκομεία. 

Επομένως, είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε πως οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται 

τον εργασιακό τους χώρο, τι αισθάνονται και με ποιον τρόπο μπορούμε να 

υποστηρίξουμε το έργο τους. Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα 

παραπάνω θέματα που συζητήθηκαν και να δημιουργήσει προτάσεις για την βελτίωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος των νοσηλευτών.  Ωστόσο θέλουμε να πιστεύουμε ότι 

δημιούργησε ακόμη περισσότερα ερωτήματα, έτσι ώστε περισσότερες ερευνητικές 

 298



προσπάθειες  στο μέλλον να εστιαστούν στους νοσηλευτές και το πώς αυτοί μπορούν να 

είναι πιο ικανοποιημένοι και πιο αποδοτικοί στον εργασιακό τους χώρο. 

 

6.5.  Περιορισμοί της  Παρούσας Έρευνας 

Όπως κάθε έρευνα έτσι και η παρούσα δεν στερείται περιορισμών. Κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας διανεμήθηκαν συνολικά  400 ερωτηματολόγια. Από αυτά 

επιστράφηκαν τα 276 (69%). Υπάρχει πιθανότητα οι νοσηλευτές που συμμετείχαν στην 

έρευνα και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια να αντιπροσωπεύουν  εκείνους οι οποίοι 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το αντικείμενό τους και έχουν θετικότερες στάσεις ως 

προς τη δουλειά τους σε σχέση με αυτούς που δε συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. 

Επομένως, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεροληπτικές. Δυστυχώς 

όμως δεν υπήρχε τρόπος να ελέγξουμε το ενδεχόμενο αυτό. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας θα πρέπει να ερμηνευθούν με επιφύλαξη. 

Η μελέτη βασίστηκε στις σχέσεις μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, στρες, 

ψυχικής υγείας, επαγγελματικής ικανοποίησης, διάθεσης παραμονής στο επάγγελμα και 

επίδοσης. Όλοι οι άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτές τις μεταβλητές δεν 

λήφθηκαν υπόψη. Επίσης εξαιτίας της φύσης της δουλειάς αλλά και του σχετικά μικρού 

δείγματος, οι πολιτισμικές επιδράσεις θεωρήθηκε ότι δεν θα επηρεάζουν δραματικά τα 

αποτελέσματα. Έτσι δεν διερευνήθηκαν πολιτισμικές διαφορές, δηλαδή νοσηλευτές από 

διαφορετικές χώρες και κουλτούρες για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των προσωπικών 

εκτιμήσεων και μεταξύ αυτών των νοσηλευτών.  

Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των 

συμμετεχόντων. Η διανομή των ερωτηματολογίων δεν ακολούθησε κάποιο συγκεκριμένο 
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δειγματοληπτικό σχέδιο. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε νοσηλευτές στους οποίους 

υπήρχε πρόσβαση. Επομένως, με αυστηρά στατιστικά κριτήρια το δείγμα δεν είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και συνεπώς τα συμπεράσματα δεν μπορούν 

να γενικευτούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα όμως με τους 

Καμπίτση και Χαραχούσου-Καμπίτση (1999) δεν υπάρχουν κανόνες για το πόσο μεγάλο 

θα πρέπει να είναι το μέγεθος του δείγματος έτσι ώστε να θεωρείται επαρκές. Επιπλέον, 

οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι «ένα “καλό” δείγμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερο του πληθυσμού» (σελ. 56). Ο σχετικά ικανοποιητικός αριθμός των 

συμμετεχόντων καθώς και η διασπορά τους ανά τη χώρα πιστεύουμε ότι εξασφαλίζει 

κάποιο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας, ο οποίος όμως δεν είναι γνωστός. 

 

 6.6. Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες 

Το ερωτηματολόγιο της αυτοαποτελεσματικότητας αφορά ουσιαστικά 

αυτοαξιολόγηση των νοσηλευτών σχετικά με την επίδοσή τους. Η σύγκριση της 

αυτοαξιολόγησης των νοσηλευτών  με την αξιολόγησή τους από τους προϊσταμένους 

τους, τους ασθενείς ή ακόμη και από συνεργάτες τους θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

μελλοντική αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των νοσηλευτών.  

Η ΣΝ δεν φάνηκε από την παρούσα έρευνα να επιδρά θετικά ούτε στο στρες αλλά 

ούτε στην ψυχική υγεία, αντίθετα έχει αρνητική επίδραση στη διάθεση παραμονής στο 

επάγγελμα και μια μικρή θετική επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση. Ωστόσο το 

θέμα της διερεύνησης της ΣΝ στους Έλληνες νοσηλευτές μόλις έχει ανοίξει και με βάση 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα που αφορούν 

την επίδραση της ΣΝ σε άλλους παράγοντες του νοσηλευτικού επαγγέλματος οι οποίοι 



δεν ελέγχθηκαν στην έρευνα. Ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να είναι η επίδραση της ΣΝ 

στη σχέση μεταξύ νοσηλευτών και διοίκησης ή νοσηλευτών και ιατρών.  Επίσης η 

διερεύνηση της επίδρασης της ΣΝ στη σχέση μεταξύ νοσηλευτών-ασθενών και των 

συγγενών τους. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα μπορεί να είναι και η διερεύνηση της 

επίδρασης του εργασιακού κλίματος στην επίδοση νοσηλευτών με υψηλή ΣΝ.  

Όπως αναφέρουν οι Bardzil και Slaski (2003): «Δεν υπάρχει λόγος να 

δημιουργούμε άτομα με υψηλή ΣΝ όταν τελικά επιστρέφουν σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον που αποτυγχάνει να υποστηρίξει τις θετικές τους στάσεις και 

συμπεριφορές». Η διερεύνηση της επίδρασης της συμπεριφοράς «δύσκολων» ασθενών 

σε νοσηλευτές με υψηλή ΣΝ είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση ή ακόμη ποιες 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες σχετίζονται με τη ΣΝ. Όπως επίσης και η 

επίδραση της εκπαίδευσης της ΣΝ στην πρακτική των νοσηλευτών.  

Η κοινωνική υποστήριξη μεταξύ των νοσηλευτών χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση για να κατανοηθεί η επίδρασή της στο στρες και την ψυχική υγεία ή την 

επίδοση. Έρευνες που θα μπορούσαν να επιδείξουν μια θετική επίδραση της κοινωνικής 

υποστήριξης στη σχέση π.χ. μεταξύ στρες και επίδοσης είναι σημαντικές για να δείξουν 

τη σημαντικότητα της χρήσης πηγών κοινωνικής υποστήριξης σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες, όπως οι νοσηλευτές. Με 

την κατανόηση της επίδρασης του στρες στην επίδοση και της επίδρασης της κοινωνικής 

υποστήριξης στο στρες και την επίδοση, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν καλύτερες 

προσεγγίσεις διαχείρισης του στρες, ενσωματώνοντας τρόπους κοινωνικής υποστήριξης.
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Η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της επαγγελματικής ικανοποίησης και της 

ψυχικής υγείας των νοσηλευτών είναι επίσης ζητήματα που προκύπτουν από την 

παρούσα έρευνα ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Οι δύο αυτοί παράγοντες 

φαίνεται να επηρεάζουν το νοσηλευτικό επάγγελμα, ο ένας με θετικό και ο άλλος με 

αρνητικό τρόπο.  Η διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται και επιδρούν θετικά 

στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών και αντίστοιχα παραγόντων που 

επιδρούν θετικά στην ψυχική υγεία θα βοηθούσε στην διαμόρφωση προτάσεων για τη 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την ενίσχυση του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

 Στο Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνώνται διάφορες κρίσιμες πτυχές του 
επαγγέλματός των νοσηλευτών όπως στρες, επαγγελματική ικανοποίηση, επίδοση, 
υγεία και διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και θα ελεγχθεί πως αυτές επηρεάζονται 
από συγκεκριμένες συναισθηματικές τους ικανότητες. 

 
 ۻ

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
☻   Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από διαφορετικά τμήματα. Κάθε τμήμα περιέχει ξεχωριστές οδηγίες.  

☺  Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.  

☻  Αν δεν είσαι βέβαιος/η για κάποια απάντηση προσπάθησε να επιλέξεις την πιο πιθανή επιλογή κατά 

την γνώμη σου.  

☺  Παρακαλούμε σημείωσε τις απαντήσεις σου μόνο στο φυλλάδιο απαντήσεων  που συνοδεύει το 

ερωτηματολόγιο 

 
 
Η μελέτη διεξάγεται από τη κα Διαμαντοπούλου Εριφύλη, νοσηλεύτρια, σε συνεργασία με την κα Πλατσίδου 

Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας, του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Τηλ. 6978176959,  email: erdiamad@otenet.gr 
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Ατομικά Στοιχεία: 

Αρχικά ονοματεπώνυμου + (αρχικό όνομα πατρός): 

(π.χ. Διαμαντοπούλου Εριφύλη του Ιπποκράτη : Δ. Ι. Ε. ) 

Τμήμα:_________________ Νοσοκομείο______________________ 

Φύλο:    Α______          Γ______           Ηλικία: 

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος/η____,  Έγγαμος/η____, Σε διάσταση_____, 

Διαζευγμένος/η_____,  Χήρος/α______.          Παιδιά : 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο επάγγελμα:__________. 

Εκπαίδευση : ΔΕ_____,   ΤΕ_____,  ΠΕ_____,  MSc____,   Phd_____, Ειδικότητα_______. 

Σε τι τμήμα εργάζεστε: Παθολογικό/χειρουργικό______,  Μονάδα______, Ε.Ι.(εξωτερικά 

ιατρεία)__________άλλο______ 

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/τρια ______, Υπεύθυνος, _____, Προϊστάμενος/η______, 

Διευθυνντής/τρια_________,άλλο_____. 

 

ۻجج  

 
→  Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει το πόσο συχνά βιώνουν οι νοσηλευτές,  αυτές 
τις καταστάσεις ως στρεσσογόνες . 
→  Παρακαλούμε διαβάστε κάθε πρόταση παρακάτω και απαντήστε, βάζοντας σε κύκλο το πόσο συχνά 
θεωρείται ότι βιώνετε στρες σε κάθε κατάσταση. 
→  Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
→  Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
Αισθάνομαι  στρες όταν  :                                            
                                                                                                                 

Ποτέ Μερικές 
φορές 

Συχνά Πολύ 
συχνά

1.  Δεν λειτουργεί ο υπολογιστής Π ΜΦ Σ ΠΣ 
2.  Δέχομαι κριτική από ένα γιατρό Π ΜΦ Σ ΠΣ 
3.  Προβαίνω σε παρεμβάσεις τις οποίες οι ασθενείς θεωρούν  
     επίπονες 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

4. Δεν μπορώ να βοηθήσω στην περίπτωση που η κατάσταση ενός 
ασθενή δεν  βελτιώνεται 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

5. Έχω διένεξη με τον/την προϊστάμενο. Π ΜΦ Σ ΠΣ 
6. Ακούω ή μιλάω με ένα ασθενή για τον επικείμενο θάνατό του Π ΜΦ Σ ΠΣ 
7. Δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω ανοιχτά με συνάδελφο από άλλο  
τμήμα σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο τμήμα μου 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

8. Στο θάνατο ενός ασθενή Π ΜΦ Σ ΠΣ 
9.  Έχω διένεξη με ένα γιατρό Π ΜΦ Σ ΠΣ 
10. Φοβάμαι μήπως κάνω λάθος στην θεραπεία ενός ασθενή Π ΜΦ Σ ΠΣ 
11. Δεν υπάρχει η ευκαιρία να μοιραστώ εμπειρίες και συναισθήματα 
με προσωπικό από το ίδιο τμήμα 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

12. Στο θάνατο ενός ασθενή με τον οποίο ανέπτυξα στενή σχέση Π ΜΦ Σ ΠΣ 
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13. Δεν είναι παρών ο γιατρός όταν πεθαίνει ένας ασθενής Π ΜΦ Σ ΠΣ 
14. Υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη θεραπεία ενός ασθενή Π ΜΦ Σ ΠΣ 
15. Αισθάνομαι ανεπαρκής να καλύψω τις συναισθηματικές ανάγκες  
      της οικογένειας ενός ασθενή 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

16.  Δεν έχω την ευκαιρία να μοιραστώ με άλλο συνάδελφο του 
τμήματος τα  αρνητικά μου συναισθήματα σχετικά με ορισμένους 
ασθενείς 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

17. Υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 
ενός  ασθενή 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

18.  Δέχομαι κάποια ερώτηση από έναν  ασθενή για την οποία δεν 
έχω  ικανοποιητική απάντηση  

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

19. Παίρνω μια απόφαση για έναν ασθενή όταν ο γιατρός δεν είναι  
διαθέσιμος 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

20. Πηγαίνω να καλύψω ανάγκες σε άλλα τμήματα που δεν έχει 
αρκετό προσωπικό 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

21. Βλέπω έναν ασθενή να υποφέρει Π ΜΦ Σ ΠΣ 
22. Έχω δυσκολία να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο 
νοσηλευτή/τες εκτός του τμήματός μου 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

23. Δεν αισθάνομαι επαρκώς προετοιμασμένος/η  να καλύψω  
      τις συναισθηματικές ανάγκες ενός ασθενή 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

24. Δέχομαι κριτική από τον προϊστάμενο/η Π ΜΦ Σ ΠΣ 
25. Δεν υπάρχει σταθερό προσωπικό και πρόγραμμα Π ΜΦ Σ ΠΣ 
26. Ένας γιατρός δίνει εντολή για μια θεραπεία που φαίνεται   
       ακατάλληλη για έναν ασθενή 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

27.  Χρειάζεται να κάνω πολλά μη νοσηλευτικά καθήκοντα (π.χ. 
γραμματειακή δουλειά κτλ.) 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

28.  Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να παρέχω συναισθηματική 
υποστήριξη σε έναν ασθενή 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

29.  Έχω δυσκολία στη συνεργασία με ένα συγκεκριμένο 
νοσηλευτή/τρια στο τμήμα μου 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

30. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να τελειώσω όλα τα νοσηλευτικά 
μου καθήκοντα 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

31. Δεν παρίσταται κανένας  γιατρός σε ένα επείγον περιστατικό Π ΜΦ Σ ΠΣ 
32. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να πω σχετικά με την κατάσταση και τη 
θεραπεία  ενός ασθενή, στον ίδιο και την οικογένειά του 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

33.  Δεν γνωρίζω καλά τη χρήση και λειτουργία ενός εξειδικευμένου 
μηχανήματος 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

34.  Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να καλύψει επαρκώς τις 
ανάγκες του τμήματος 

Π ΜΦ Σ ΠΣ 

 
 

☺☻☺ 
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Παρακαλούμε σημειώστε πόσο ισχύει κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις, υπογραμμίζοντας ή βάζοντας σε 
κύκλο την απάντηση που νομίζετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα. Θα θέλαμε να αναφερθείτε στα ενοχλήματα 
που είχατε κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Παρακαλούμε, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
ΚΑΤΑ   ΤΙΣ   4    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ    ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ: 

1. Μπορούσατε να 
συγκεντρωθείτε σε ό,τι 
κάνατε. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

2. Δεν μπορούσατε να 
κοιμηθείτε επειδή 
ανησυχούσατε για κάτι. 

Όχι. Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

3. Νιώθατε ότι παίζατε 
χρήσιμο ρόλο στα πράγματα 
γύρω σας. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

4. Νιώθατε ότι μπορούσατε να 
πάρετε αποφάσεις για διάφορα 
πράγματα. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

5. Νιώθατε ότι είστε συνεχώς 
κάτω από πίεση. 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

6. Νιώθατε ότι δεν 
μπορούσατε να ξεπεράσετε τις 
δυσκολίες σας. 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

7. Μπορούσατε να 
ευχαριστηθείτε τις 
καθημερινές σας 
δραστηριότητες. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

8. Μπορούσατε να 
αντιμετωπίσετε τα 
προβλήματά σας. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

9. Νιώθατε δυστυχής και 
θλιμμένος.  

Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

10. Νιώθατε ότι χάνετε την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

11. Σκεφτόσασταν τον εαυτό 
σας ως ένα πρόσωπο χωρίς 
αξία. 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνήθως 

12. Νιώθατε μια λογική 
ευτυχία, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα δεδομένα. 

Περισσότερο από 
ό,τι συνήθως 

Περίπου τόσο 
όσο συνήθως 

Λιγότερο από ό,τι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο από 
ό,τι συνήθως 

 
۞۞۞ 
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 Αφού διαβάσετε την 8βαθμη σκάλα που υπάρχει παρακάτω παρακαλούμε γράψτε το νούμερο που 
αισθάνεστε ότι είναι η πιο κατάλληλη απάντησή σας στις παρακάτω δηλώσεις: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Απόλυτα 
Ψέμα  

Ψέμα Περισσότερο 
Ψέμα 

Πιο πολύ 
ψέμα 
παρά 
αλήθεια 

Πιο πολύ 
αλήθεια 
παρά 
ψέμα 

Περισσότερο 
αλήθεια 

Αλήθεια Απόλυτα 
Αλήθεια 

 
1_______________   Η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω με τη νοσηλευτική μου καριέρα στο  άμεσο 
μέλλον  
 
2________________   Θα ήθελα να μείνω στη νοσηλευτική όσο γίνεται περισσότερο 
 
3________________   Όσο πιο γρήγορα μπορέσω σκοπεύω να φύγω από το νοσηλευτικό επάγγελμα 
 
4________________    Προσδοκώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι ως νοσηλευτής/τρια 
 
5________________    Στόχος μου είναι να συνεχίσω με τη νοσηλευτική μου καριέρα όσο περισσότερο 
μπορώ 
 
6_______________      Θα ήθελα να βρω άλλη εργασία αφήνοντας τη νοσηλευτική  
 
 
 

۩۩۩۩۩ 
 
 
Βαθμολογείστε τον εαυτό σας  από το 1-10 όσον αφορά τους εξής τομείς (όπου 1 το χειρότερο και 10 το 
καλύτερο) : 
 
1. Αποτελεσματικότητα (αν συνήθως τελειώνετε 
όλα τα καθήκοντά σας στο τέλος του ωραρίου) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Συνεργασία με τους συναδέλφους 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Επικοινωνία με τους ασθενείς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Γνώση Αντικειμένου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Δημιουργικότητα (αν βρίσκετε λύσεις σε 
προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στη 
δουλειά σας) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Διάθεση/Ενδιαφέρον για τη δουλειά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σας από την εργασία σας. 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον ανάλογο αριθμό σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

 
Διαφωνώ απόλυτα: 1, Διαφωνώ: 2,  Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3,  Συμφωνώ: 4, 
Συμφωνώ απόλυτα: 5 
 
1. Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα.                1…..…..2……....3……....4……....5 
 
2. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος 
από την τωρινή δουλειά μου.                               1…..…..2……....3……....4……....5 
 
3. Φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο 
ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους.                        1…..…..2……....3……....4……....5 
 
4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 
επέλεγα την ίδια δουλειά.                                     1…..…..2……....3……....4……....5 
 
5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου.                    1…..…..2……....3……....4……....5       
 
6.Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου, 
αισθάνομαι πως έχω κάνει κάτι  
αξιοσημείωτο.                                                       1…..…..2……....3……....4……....5 
 
7. Είμαι δυσαρεστημένος από 
τη δουλειά μου.                                                     1…..…..2……....3……....4……....5 
 
8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου.        1…..…..2……....3……....4……....5 
 
9. Είμαι ικανοποιημένος από την  
κοινωνική επαφή που έχω μέσω 
της δουλειάς μου.                                                  1…..…..2……....3……....4……....5 
 
10. Οι συνθήκες εργασίας είναι 
ικανοποιητικές.                                                     1…..…..2……....3……....4……....5 
 
11. Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς 
δεν τελειώνει ποτέ.                                               1…..…..2……....3……....4…........5 
 
12. Τις περισσότερες μέρες είμαι 
ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου.                    1…..…..2……....3……....4……....5 
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Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το πώς διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας γενικά. Σημειώστε με ένα 

κύκλο τον βαθμό που κάθε πρόταση εκφράζει το πώς αισθάνεστε. 

 
  Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ 

Απόλυτα                                                          Απόλυτα 

1 Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω (έχω μια 
καλή αίσθηση) το γιατί αισθάνομαι τα 
συναισθήματα που νοιώθω (έτσι όπως 
αισθάνομαι). 

                                  

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

2 Πάντα μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται 
οι φίλοι μου με βάση την συμπεριφορά τους 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

3 Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και 
μετά βάζω τα δυνατά μου για να τους πετύχω 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

4 Μπορώ με την λογική να ελέγξω τον θυμό μου 
και να αντεπεξέλθω τις δυσκολίες. 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

5 Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων 
μου 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

6 Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων 
των άλλων 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

7 Πάντα ‘λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα άξιο 
και ικανό άτομο. 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

8 Είμαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

9 Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι 
πραγματικά 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

10 Είμαι ευαίσθητος στα συναισθήματα και την 
συγκινησιακή κατάσταση των άλλων 
ανθρώπων 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

11 Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα   

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

12 Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω 
γρήγορα 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

13 Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι   

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

14 Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων 
των ανθρώπων γύρω μου 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7
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15 Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει 
το καλύτερο 

  

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

16 Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου   

1...….2…....3…....4…....5…....6…....7

 
 
 
 
 
Αυτό είναι το τέλος του ερωτηματολογίου, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 
 
 

☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

 Στο Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνώνται διάφορες 
Συναισθηματικές ικανότητες των  νοσηλευτών και πως αυτές επιδρούν 
σε κρίσιμες πτυχές του επαγγέλματός τους όπως στρες, επαγγελματική 
ικανοποίηση, επίδοση, υγεία και διάθεση παραμονής στο επάγγελμα. 

 
 ۻ

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
☻   Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από διαφορετικά τμήματα. Κάθε τμήμα περιέχει 

ξεχωριστές οδηγίες.  

☺  Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.  

☻  Αν δεν είσαι βέβαιος/η για κάποια απάντηση προσπάθησε να επιλέξεις την πιο 

πιθανή επιλογή κατά την γνώμη σου.  

☺  Παρακαλούμε σημείωσε τις απαντήσεις σου μόνο στο φυλλάδιο απαντήσεων  

που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο 

 
 
Η μελέτη διεξάγεται από τη κα Διαμαντοπούλου Εριφύλη, νοσηλεύτρια, σε 

συνεργασία με την κα Πλατσίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εξελεκτικής Ψυχολογίας, του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Τηλ. 6978176959,  email: erdiamad @otenet.gr 

 
 

 
 
                                                 

 



TMHMA A’/ Α 
1. 

 
 
 

1. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω 

συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα) 
 

Καθόλου  
χαρά 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

χαρά 

 
 

Καθόλου 
φόβος 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 

φόβος 

 
 

Καθόλου 
έκπληξη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
έκπληξη 

 
 

Καθόλου 
αηδία 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

αηδία 

 
 

Καθόλου 
ενθουσιασμός 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 
ενθουσιασμός 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2. 

 
 
 
 

2. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω 

συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα) 
 

Καθόλου 
χαρά 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

χαρά 

 
 

Καθόλου 
λύπη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

λύπη 

 
 

Καθόλου 
φόβο 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 

φόβος 

 
 

Καθόλου 
έκπληξη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
έκπληξη 

 
 

Καθόλου 
ενθουσιασμός 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 
ενθουσιασμός 

 



 
 
 

3. 

 
 
 

 
3. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω 

συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα) 
 

Καθόλου 
χαρά 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

χαρά 

 
 

Καθόλου 
λύπη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

λύπη 

 
 

Καθόλου 
φόβος 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 

φόβος 

 
 

Καθόλου 
έκπληξη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 
έκπληξη 

 
 

Καθόλου 
ενθουσιασμός 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 
ενθουσιασμός 

 



 
 
 

4. 

 
 
 

 
1. Οδηγίες: Σε ποιο βαθμό το πρόσωπο της φωτογραφίας εκφράζει τα παρακάτω 

συναισθήματα; (Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε συναίσθημα) 

 
Καθόλου 
χαρά 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

χαρά 

 
 

Καθόλου 
θλίψη 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

θλίψη 

 
 

Καθόλου 
φόβος 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 

φόβος 

 
 

Καθόλου 
θυμός 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλος 

θυμός 

 
 

Καθόλου 
αηδία 

 

1 2 3 4 5 
Πολύ μεγάλη 

αηδία 

 
 



ΤΜΗΜΑ Γ’ / C 
Οδηγίες: Επιλέξτε την πιο κατάλληλη από τις απαντήσεις για 

κάθε μία από τις ερωτήσεις 
 

1.  Η Μαρία ένιωσε την ντροπή όλο και περισσότερο και άρχισε να νιώθει ότι δεν αξίζει σαν 
άτομο.  

Τότε ένιωσε______________. 

α. Να την «πνίγει ένα συναίσθημα» 

β. Κατάθλιψη 

γ. Ντροπή 

δ. Αυτογνωσία 

ε. Ταραχή 

 

2. Ο Κώστας ένιωσε ικανοποιημένος όταν σκέφτηκε τη ζωή του και όσο περισσότερο σκεφτόταν 
τα καλά πράγματα που έκανε και τη χαρά που οι πράξεις του είχαν δώσει στους άλλους, τόσο 
περισσότερο ένιωσε_______________. 

α. Έκπληξη 

β. Κατάθλιψη 

γ. Αποδοχή 

δ. Ευτυχία 

ε. Κατάπληξη  

 

3.Η Ναταλία δεν είχε νιώσει μεγαλύτερη έκπληξη στη ζωή της. Αλλά καθώς συνερχόταν σιγά-
σιγά από το σοκ της απώλειας και συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήματα της κατάστασης αν το σχεδίαζε προσεκτικά, την έπιασε________________. 

α. Κατάπληξη 

β. Σύγχυση 

γ. Άρνηση της κατάστασης 

δ. Προσμονή 

ε. Στοχαστική διάθεση  

 

4. Ο Δημήτρης στενοχωρήθηκε με τα νέα από το σπίτι του, και θέλησε να εκφράσει την ειλικρινή 
του λύπη. Όταν έμαθε ότι δεν τον είχαν ενημερώσει αμέσως και ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα 
από ό,τι αρχικά νόμιζε, ένιωσε______________. 

α. Θυμό και έκπληξη 

β. Θλίψη και προσμονή 

γ. Σοκ και μετάνιωμα  

δ. Φόβο και απέχθεια  

ε. Θυμό και λύπη 



5. Ο Νίκος είναι συνήθως αρκετά χαρούμενος στη δουλειά του και τα πράγματα πάνε καλά και 
στο σπίτι. Σκέφτηκε ότι αυτός και οι συνεργάτες του έχουν δίκαιη μεταχείριση και ότι 
πληρώνονται καλά. Σήμερα, όλοι στο τμήμα του πήραν μια μέτρια αύξηση ως μέρος της 
προσαρμογής μισθών που έγινε σε όλη την εταιρεία. Ο Nίκος ένιωσε____________. 

α. Έκπληξη και σοκαρισμένος 

β. Ήρεμος και ήσυχος 

γ. Ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος 

δ. Tαπεινωμένος και ένοχος 

ε. Περήφανος και κυριαρχικός 

 

6. Η Δήμητρα αγαπούσε τον Αλέξανδρο, που ένιωθε ότι ανήκε μόνο σε αυτήν. Άρχισε να τον 
βλέπει ως τέλειο γι αυτήν και ότι προσέγγιζε την τελειότητα γενικότερα. Τον___________. 

α. Σεβόταν 

β. Θαύμαζε 

γ. Ζήλευε 

δ. Λάτρευε 

ε. Κρατούσε κακία  

 

7. Η Τατιάνα ενοχλήθηκε επειδή ένας συνάδελφός της ‘πήρε όλη την δόξα’ για μια μελέτη που 
είχαν κάνει μαζί, και όταν το ξανάκανε, η Τατιάνα ένιωσε______________. 

α. Θυμό 

β. Ενόχληση 

γ. Απογοήτευση 

δ. Έκπληξη 

ε. Κατάθλιψη 

 

8. Μετά την κλοπή του αυτοκινήτου του ο Γιώργος έβαλε συναγερμό στο καινούργιο του 
αυτοκίνητο. Όταν κλάπηκε και το καινούργιο του αυτοκίνητο, ένιωσε αρχικά σοκ και έκπληξη, 
μετά ένοιωσε _________________. 

α. Κατάπληξη και έμεινε εμβρόντητος 

β. Αβοήθητος, απελπισία και θυμό 

γ. Θυμό και αηδία 

δ. Ζήλια και φθόνο 

ε. Κατάθλιψη και περιφρόνηση 

 

9. Όταν ο Στέφανος ανακάλυψε ότι αρκετοί φοιτητές ‘έκλεψαν’ στις εξετάσεις σκέφτηκε ότι ήταν 
ηθικά λάθος. Όταν το είπε στο δάσκαλο ο δάσκαλος είπε ότι δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε 



να κάνει γι αυτό. Ο Στέφανος αποφάσισε να διευθετήσει το θέμα με το Διευθυντή του Σχολείου 
επειδή ένιωσε __________ από αυτό που συνέβη. 

α. Ότι ξαναζωντάνεψε 

β. Εξοργισμένος 

γ. Αηδιασμένος 

δ. Κατάθλιψη 

ε. Στενοχωρημένος 

 

10. Ο Μάριος πληγώθηκε από έναν από τους κοντινότερους φίλους του και ένιωθε οργή. Ο 
Μάριος είπε στο φίλο του πώς ένιωθε, και όταν ο φίλος του το ξανάκανε, ο Μάριος 

_______________. 

α. Θύμωσε 

β. Φοβήθηκε 

γ. Ενοχλήθηκε φοβερά 

δ. Ανησύχησε 

ε. Εξοργίστηκε 

 

11. Η Τερέζα παρακολουθούσε στην τηλεόραση την εξέλιξη της καταιγίδας κοντά στην περιοχή 
που έμεναν οι γονείς της. Καθώς η καταιγίδα μετακινούνταν προς το σπίτι των γονιών της 
ένιωσε άγχος και ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Την τελευταία στιγμή όμως, άλλαξε 
κατεύθυνση αφήνοντας την ακτή ανέγγιχτη. Ένιωσε _________________. 

α. Ανακούφιση και ευγνωμοσύνη 

β. Έκπληξη και σοκ 

γ. Ένταση και ανακούφιση 

δ. Προσμονή και άγχος 

ε. Προσμονή και ηρεμία 

 

12. Μια γυναίκα που ένιωθε ασφαλής και αποδεκτή από τους άλλους, αργότερα έπεσε σε 
κατάθλιψη. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; 

α. Δέχτηκε μία φιλοφρόνηση που προοριζόταν για κάποια άλλη. 

β. Ανακάλυψε ότι ο άντρας της την απατούσε. 

γ. Μια φίλη της αρρώστησε. 

δ. Ένα πακέτο που ταχυδρόμησε σε ένα φίλο παραδόθηκε σε λάθος άτομο. 

ε. Αναστατώθηκε από μια κακή δουλειά που είχε κάνει σε ένα project (εργασία). 



13. Ένα παιδί που περίμενε με χαρά τα γενέθλιά του, αργότερα ένοιωσε λύπη. Τι, πιο πιθανόν, 
συνέβη στο ενδιάμεσο; 
α. Ένας «νταής» τον πρόσβαλε και αυτός αμύνθηκε. 

β. Δύο φίλοι του που έλπιζε να έρθουν δεν κατάφεραν να έρθουν στο πάρτι. 

γ. Έφαγε πολύ τούρτα. 

δ. Η μητέρα του τον πρόσβαλε μπροστά στα άλλα παιδιά. 

ε. Ο πατέρας του τον κατηγόρησε για κάτι που δεν έκανε. 

 

14. Μια μεσήλικη γυναίκα ήταν ευτυχισμένη και πολύ σύντομα ένιωσε επικριτική. Τι πιο πιθανά 
συνέβη στο ενδιάμεσο; 
α. Ο γιος της τραυματίστηκε ελαφρά στη δουλειά. 

β. Συνειδητοποίησε ότι πλήγωσε μια καλή της φίλη. 

γ. Η νύφη της άργησε στο οικογενειακό δείπνο. 

δ. Ο άντρας της την κριτίκαρε. 

ε. Έχασε ένα βιβλίο που της ήταν πολύ σημαντικό. 

 

15. Ένας άντρας ξεκουραζόταν και μετά ένιωσε θαυμασμό για κάτι. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; 

α. Καθώς ξεκουραζόταν έλυσε ένα σημαντικό πρόβλημα της δουλειάς του. 

β. Άκουσε μια ιστορία για έναν πολύ γνωστό αθλητή που έκανε ένα καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ. 

γ. Ο φίλος του τηλεφώνησε να του πει ότι μόλις αγόρασε ένα καινούργιο σπορ αυτοκίνητο σε μια φοβερή τιμή. 

δ. Έφτασε ένα πακέτο με ένα δώρο από τη μητέρα του. 

ε. Ο γιατρός του τηλεφώνησε και είπε ότι οι εξετάσεις του έδειξαν ότι είναι υγιής. 

 

16. Μια γυναίκα ένιωσε προσμονή και μετά ένιωσε αγάπη. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; 

α. Έκανε μια δωρεά και σκέφτηκε τους ανθρώπους που θα βοηθούσε. 

β. Αγόρασε ένα φόρεμα που ήταν πολύ κολακευτικό. 

γ. Διάβασε σε ένα περιοδικό για έναν σταρ που βρήκε πολύ γοητευτικό. 

δ. Η μητέρα της τηλεφώνησε να της πει ότι της στέλνει ένα δώρο γενεθλίων που θα ήταν έκπληξη. 

ε. Βγήκε ραντεβού και βρήκε ότι είχε πολλά κοινά με ένα γοητευτικό άντρα. 

 

17. Ένας Διευθυντής σε μια επιχείρηση ένιωσε δυστυχισμένος και μετά αγανακτισμένος. Τι 
συνέβη στο ενδιάμεσο; 
α. Ένας υφιστάμενος δεν πέτυχε τις πωλήσεις που είχε ως στόχο για αυτή τη χρονική περίοδο. 

β. Ένας άλλος προϊστάμενος της εταιρείας, τον οποίο θεωρούσε ανίκανο, κατάφερε να πάρει αύξηση πολύ 

μεγαλύτερη από τη δική του. 

γ. Διάβασε μια είδηση για τους ανθρώπους σε ένα άλλο μέρος του κόσμου που ζούνε στη φτώχεια και πώς μια 

σημαντική φιλανθρωπική οργάνωση αντιμετώπιζε εμπόδια στις προσπάθειες ανακούφισης της φτώχειας. 

δ. Η γυναίκα του βοηθούσε τα παιδιά του με τα μαθήματά τους. 

ε. Κανένας δεν φαίνεται να τον συμπαθεί. 



18. Μια γυναίκα ήταν θυμωμένη και μετά ένιωσε ένοχη. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; 

α. Έχασε το τηλεφωνικό νούμερο ενός πολύ στενού της φίλου. 

β. Δεν τέλειωσε τη δουλειά της τόσο καλά όσο έλπιζε επειδή δεν είχε αρκετό χρόνο. 

γ. Εξέφρασε θυμό στη φίλη της που μετά ανακάλυψε ότι δεν είχε κάνει τίποτα να την πληγώσει. 

δ. Έχασε έναν στενό της φίλο. 

ε. Θύμωσε επειδή κάποιος την κουτσομπόλεψε και μετά ανακάλυψε ότι οι άλλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. 

 

19. Ένας άντρας συμπαθούσε το φίλο του πριν, αλλά μετά τον περιφρονούσε. Τι συνέβη στο 
ενδιάμεσο; 

α. Ο φίλος του έχασε ένα ακριβό βιβλίο ασκήσεων που του είχε δανείσει. 

β. Ο φίλος του πρόδωσε τη γυναίκα του. 

γ. Ο φίλος του κέρδισε μια προαγωγή που δεν του άξιζε. 

δ. Ο φίλος του είπε ότι θα μετακόμιζε μακριά. 

ε. Ο άνδρας ένιωσε ότι είχε πληγώσει το φίλο του και ότι ήταν μερικό σφάλμα του φίλου του. 

 

20. Μια γυναίκα ένοιωθε αγάπη για κάποιον και μετά ένιωσε ασφαλής. Τι συνέβη στο ενδιάμεσο; 

α. Έμαθε ότι το άλλο πρόσωπο την αγαπούσε κι αυτό. 

β. Αποφάσισε να μην εκδηλώσει τα συναισθήματά της. 

γ. Η αγάπη της έφυγε. 

δ. Είπε στο άλλο πρόσωπο ότι τον αγαπούσε. 

ε. Η ίδια η αγάπη έφερε μαζί της ασφάλεια. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’ /D 

Οδηγίες: Eπιλέξτε μία απάντηση για κάθε ενέργεια 
 

1. Η Μάρα ξύπνησε νιώθοντας αρκετά καλά. Είχε κοιμηθεί καλά, ένιωσε ξεκούραστη και δεν είχε 
ιδιαίτερες φροντίδες ή έγνοιες. Πόσο καλά θα μπορούσε κάθε μία από τις παρακάτω ενέργειες 
να βοηθήσει να διατηρήσει τη διάθεσή της;  

Ενέργεια 1: Σηκώθηκε και απόλαυσε το υπόλοιπο της μέρας της.  
α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 2: Η Μάρα απόλαυσε το συναίσθημα και αποφάσισε να σκεφτεί και να εκτιμήσει όλα τα 
πράγματα που πήγαιναν καλά γι αυτήν. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 



 

Ενέργεια 3: Αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να αγνοήσει το συναίσθημα αφού δεν θα διαρκούσε 
έτσι κι αλλιώς  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 4: Χρησιμοποίησε το θετικό συναίσθημα για να τηλεφωνήσει στη μητέρα της, που 
βρισκόταν σε κατάθλιψη και προσπάθησε να την χαροποιήσει.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

2. Ο Ανδρέας δουλεύει σκληρά, και ίσως σκληρότερα από έναν συνάδελφό του. Στην 
πραγματικότητα, οι ιδέες του είναι συνήθως καλύτερες στο να δίνουν θετικά αποτελέσματα για 
την εταιρεία. Ο συνάδελφός του κάνει μέτρια δουλειά αλλά ενεργοποιείται σε πολιτική γραφείου 
για να πάει μπροστά. Έτσι, όταν το αφεντικό του Ανδρέα ανακοίνωσε ότι το ετήσιο βραβείο 
καλύτερης εργασίας απονέμεται στο συνάδελφό του, ο Ανδρέας θύμωσε πολύ. Πόσο 
αποτελεσματική θα ήταν κάθε μία ενέργεια στο να κάνει τον Ανδρέα να νιώσει καλύτερα; 

Ενέργεια 1: Ο Ανδρέας κάθισε και σκέφτηκε όλα τα θετικά πράγματα στη ζωή και τη δουλειά του. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 2: Ο Ανδρέας έκανε μια λίστα των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών του 
συναδέλφου του.  
α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 3: Ο Ανδρέας ένιωσε απαίσια που αισθάνθηκε έτσι και είπε στον εαυτό του ότι δεν 
ήταν σωστό να αναστατώνεται τόσο πολύ για ένα γεγονός που δεν είναι υπό τον έλεγχό του.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 4: Ο Ανδρέας αποφάσισε να πει στους άλλους πόσο κακή δουλειά είχε κάνει ο 
συνάδελφός του και ότι δεν άξιζε τη διάκριση. Ο Ανδρέας συγκέντρωσε υπομνήματα και 
σημειώματα για να δείξει ότι δεν ήταν μόνο τα λόγια του.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

3. Η Ιωάννα δεν ήξερε πότε έληγαν οι λογαριασμοί της, πόσοι περισσότεροι λογαριασμοί θα 
έφταναν σύντομα ή αν θα μπορούσε να τους πληρώσει. Επίσης, το αυτοκίνητό της άρχισε να 
κάνει περίεργους θορύβους και ο μηχανικός της είπε ότι θα κόστιζε τόσο πολύ να το φτιάξει που 
ίσως να μην άξιζε τον κόπο. Η Ιωάννα δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα, ξυπνά αρκετές φορές στη 
διάρκεια της νύχτας και όλη την ώρα ανησυχεί. Πόσο αποτελεσματική θα ήταν κάθε μία από τις 
παρακάτω ενέργειες στο να μειώσει την ανησυχία της; 



 

Ενέργεια 1: Η Ιωάννα προσπάθησε να υπολογίσει πόσο χρωστούσε και πότε έπρεπε να τα 
πληρώσει.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 2: Η Ιωάννα έμαθε τεχνικές βαθιάς χαλάρωσης για να ηρεμεί τον εαυτό της.  
α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 3: Η Ιωάννα έμαθε το όνομα ενός οικονομικού συμβούλου που θα τη βοηθούσε να βρει 
ένα τρόπο να διαχειριστεί τα οικονομικά της σωστά. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 4: Αποφάσισε να ψάξει για καινούργια δουλειά στην οποία θα την πλήρωναν 
περισσότερο.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

4. Τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά για τον Βαγγέλη. Απλά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα 
στη ζωή του που να απολαμβάνει και που να του φέρνουν πολύ ευχαρίστηση. Στη διάρκεια του 
επόμενου χρόνου, πόσο αποτελεσματική μπορεί να αποβεί κάθε μια από τις παρακάτω 
ενέργειες στο να νιώσει ο Βαγγέλης καλύτερα; 

Ενέργεια 1: Ο Βαγγέλης άρχισε να τηλεφωνεί φίλους του που δεν είχε δει για κάποιο χρονικό 
διάστημα και άρχισε να κάνει σχέδια για να συναντήσει κάποιους ανθρώπους. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 2: Άρχισε να τρώει καλύτερα, να πηγαίνει στο κρεβάτι νωρίς και να ασκείται 
περισσότερο. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 3: Ο Βαγγέλης ένιωσε ότι έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται άσχημα (κατέθλιβε) 
και αποφάσισε να μείνει με τον εαυτό του περισσότερο μέχρι να καταλάβει τί είναι αυτό που τον 
ενοχλεί. Ένιωσε ότι ήθελε να μένει μόνος του για περισσότερο χρόνο.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 4: Ο Βαγγέλης ανακάλυψε ότι το να χαλαρώνει μπροστά στην τηλεόραση τα βράδια, με 
μια-δύο μπίρες τον βοηθούσε πραγματικά να αισθανθεί καλύτερα. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 



5. Καθώς ο Γιάννης οδηγούσε από τη δουλειά στο σπίτι, ένα φορτηγό-γερανός μπήκε απότομα 
στο δρόμο του. Δεν είχε ούτε χρόνο να πατήσει την κόρνα του. Ο Γιάννης έκανε μια απότομη 
μανούβρα στα δεξιά για να αποφύγει τη σύγκρουση. Έγινε έξω φρενών. Πόσο αποτελεσματική 
θα ήταν κάθε μια από τις παρακάτω ενέργειες στο να χειριστεί το θυμό του; 

Ενέργεια 1: Ο Γιάννης έμαθε στο οδηγό του φορτηγού ένα μάθημα κόβοντάς τον απότομα 
κάποια χιλιόμετρα παρακάτω. 

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 2: Ο Γιάννης αποδέχτηκε απλά ότι αυτά συμβαίνουν και οδήγησε στο σπίτι του. 
α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 3: Φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε και έβριζε και καταράστηκε τον οδηγό.  
α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ενέργεια 4: Ορκίστηκε να μην ξαναοδηγήσει ποτέ σε αυτό τον αυτοκινητόδρομο.  

α. Πολύ   β. Κάπως  γ. Ουδέτερη δ. Κάπως  ε. Πολύ  

αναποτελεσματική αναποτελεσματική   αποτελεσματική αποτελεσματική 

 

Ατομικά Στοιχεία: 

Αρχικά ονοματεπώνυμου + (αρχικό όνομα πατρός): 

(π.χ. Διαμαντοπούλου Εριφύλη του Ιπποκράτη : Δ. Ι. Ε. ) 

Τμήμα:_________________ Νοσοκομείο______________________ 

Φύλο:    Α______          Γ______           Ηλικία: 

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος/η____,  Έγγαμος/η____, Σε διάσταση_____, 

Διαζευγμένος/η_____,  Χήρος/α______.          Παιδιά : 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο επάγγελμα:__________. 

Εκπαίδευση : ΔΕ_____,   ΤΕ_____,  ΠΕ_____,  MSc____,   Phd_____, 

Ειδικότητα_______. 

Σε τι τμήμα εργάζεστε: Παθολογικό/χειρουργικό______,  Μονάδα______, 

Ε.Ι.(εξωτερικά ιατρεία)__________άλλο______ 

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής/τρια ______, Υπεύθυνος, _____, 

Προϊστάμενος/η______, Διευθυντής/τρια_________,άλλο_____. 

 

 

Αυτό είναι το τέλος του ερωτηματολογίου, Ευχαριστούμε για τη συμμετοχής σας.  

☺ 
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