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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις  

επιτυχίας κάθε οργανισμού. H ανίχνευση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

εργασιακή ικανοποίηση είναι αναγκαία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού υγείας.  

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι  η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής 

ικανοποίησης  του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Ιπποκράτειο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η σύγκριση της με αντίστοιχα δεδομένα παλαιότερης 

έρευνας ώστε να αναδειχτούν πιθανές διαφοροποιήσεις στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων μετά την οικονομική κρίση . 

 

Η έρευνα στηρίζεται σε δύο δείγματα.  Η συλλογή των δεδομένων του πρώτου δείγματος 

έγινε το 2009 από τον Γεροβασιλείου Σ. και αποτελείτο από 207 ιατρούς και νοσηλευτές, 

από διαφορετικές ειδικότητες και κλινικές που εργάζονταν το διάστημα Μαρτίου-

Απριλίου στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η συλλογή του δεύτερου 

δείγματος έγινε το 2014 και αποτελείτο από 247  ιατρούς και νοσηλευτές που επίσης το 

ίδιο διάστημα εργάζονταν στο ίδιο νοσοκομείο.  Για τη συλλογή των δεδομένων και στα 

δύο δείγματα  χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey, (JSS) στο 

οποίο προστέθηκαν 10 επιπλέον ερωτήσεις για την κάλυψη δημογραφικών και 

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών.  

 

Η διερεύνηση της δομής του ερωτηματολογίου έγινε το 2009 από τον Γεροβασιλείου με 

την μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης κύριων αξόνων (Principal Axis Factoring) και 

περιστράφησαν με την μέθοδο Varimax. Η  διαδικασία πραγματοποιήθηκε για να 

βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται με ομάδες ερωτήσεων και δημιουργούν 

τις αντίστοιχες αθροιστικές κλίμακες. Στην παρούσα έρευνα  έγινε έλεγχος της αναλογίας 

των δύο δειγμάτων, έλεγχος αξιοπιστίας, έλεγχος κανονικότητας, σύγκριση των 

διαμέσων και τέλος έγινε έλεγχος της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

στον βαθμό ικανοποίησης. 

  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2009 με την χρήση της μεθόδου ανάλυσης 

κύριων παραγόντων προέκυψαν τέσσερις αθροιστικές κλίμακες: ο μισθός-οι παροχές και 
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η προαγωγή, η επικοινωνία, ο προϊστάμενος και η συνεργασία. Οι ίδιες κλίμακες 

χρησιμοποιήθηκαν και στην έρευνα του 2014. Στον έλεγχο της αναλογίας ιατρών- 

νοσηλευτών στα δύο δείγματα  βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

( p=0,227). Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ιατρών βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις ηλικιακές ομάδες(p=0,021), στο επίπεδο εκπαίδευσης(p=0,008), 

στην απόκτηση παιδιών(p=0,000), στα έτη εργασίας(p=0,021) και στο μηνιαίο 

εισόδημα(p=0,000). Στους νοσηλευτές βρέθηκαν αντίστοιχα στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις ηλικιακές ομάδες(p=0,001), στον αριθμό παιδιών(p=0,000), στα έτη 

εργασίας(p=0,000) και στο μηνιαίο εισόδημα(p=0,000). 

  

Στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την οικονομική κρίση, ο 

μισθός-οι παροχές-η προαγωγή καθώς και η επικοινωνία φαίνεται να μην αποτελούν 

παράγοντες ικανοποίησης για τους ιατρούς και για τους νοσηλευτές. Ενώ αντίθετα οι 

κλίμακες προϊστάμενος και επικοινωνία αποτελούν παράγοντες ικανοποίησης και για τις 

δύο ομάδες εργαζομένων. Αν και παρατηρούμε διαφορές στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των δύο δειγμάτων, δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό 

εργασιακής ικανοποίησης. Σύμφωνα με την διάμεσο των δύο δειγμάτων βρέθηκε ότι 

στους ιατρούς διαχρονικά δεν υπήρξε μεταβολή της ικανοποίησης τους, σε κανένα 

παράγοντα. Άρα ο βαθμός της ικανοποίησης τους παρέμεινε σταθερός. Στους νοσηλευτές 

αντίθετα παρατηρείται αύξηση της ικανοποίησης από το 2009,  σε όλους τους 

παράγοντες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Αφιερώσεις………………………………………………………………………………ii 

Ευχαριστίες……………………………………………………………………………..iii 

Περίληψη………………………………………………………………………………..iv 

Πίνακας περιεχομένων …………………………………………………………………vi 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………………………...1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1    Το φαινόμενο της επαγγελματικής ικανοποίησης…………………………………5 

1.2    Θεωρίες παρακίνησης……………………………………………………………...9 

1.2.1  Η θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow………………………………………9 

1.2.2  Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg……………………………………11 

1.2.3  Η θεωρία του Alderfer-ERG……………………………………………………..12 

1.2.4. Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom…………………………………………..13 

1.2.5  Η θεωρία του δικαίου του Adams………………………………………………..14 

1.2.6  Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας ( Oldham et al.,1976)……………15 

1.2.7  Η θεωρία της κοινωνικής επιρροής ( Salancik and Pfeffer, 1977)………………15 

1.2.8  Η θεωρία της στοχοθέτησης ( Locke, 1976)……………………………………..16 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1  Εργασιακή ικανοποίηση στον υγειονομικό τομέα…………………………………17 

2.2. Εργασιακή ικανοποίηση ιατρικού προσωπικού……………………………………19 

2.3. Εργασιακή ικανοποίηση νοσηλευτικού προσωπικού……………………………...20 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα…………………………………………………25 

3.2. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εργασιακή ικανοποίηση  των ιατρών….29 

3.3.Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εργασιακή ικανοποίηση των 

νοσηλευτών………….………………………………………………………………….31 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. Μεθοδολογία έρευνας……………………………………………………………..37 

4.2. Εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης……………………………….37 



 

vii 

4.3.Περιγραφή του ψυχομετρικού οργάνου Job Satisfaction Survey (JSS)…………...40 

4.4. Δείγμα……………………………………………………………………………..43 

4.5. Μέθοδος…………………………………………………………………………...45 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Αποτελέσµατα……………………………………………………………………..47 

5.2. Έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής………………………………………   52 

5.3. Έλεγχος κανονικότητας……………………………………………………………53 

5.4.  Σύγκριση των MEDIAN-IQR στα έτη 2009-2014………………………………..53 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συζήτηση - Συμπεράσματα…………………………………………………………….60 

 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………...63 

Παράρτημα……………………………………………………………………………..83 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

Σχήμα  1. Η πυραµίδα ιεράρχησης των αναγκών κατά Maslow………………. ………..10 

Σχήμα 2. Διαγραμματική παρουσίαση της ERG θεωρίας του Alderfer………………...13 

Πίνακας 1. Παράγοντες υγιεινής και υποκίνησης του F. Ηerzberg…………….………12 

Πίνακας 2. Η εξίσωση της  θεωρίας  του V.Vroom…………………………….……... 14 

Πίνακας 3. Εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης…………………….…..38 

Πίνακας.4. Περιγραφή προσδιοριστικών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης….…40 

Πίνακας 5. Περιγραφή των στοιχείων του ερωτηματολογίου……………………….…41 

Πίνακας 6. Συνιστώσες ικανοποίησης και εσωτερικής συνοχής του JSS……………...43 

Πίνακας 7. Δημογραφικά στοιχεία ιατρών στα έτη 2009-2014…………………….….49 

Πίνακας.8. Δημογραφικά στοιχεία νοσηλευτών στα έτη 2009-2014……….……….…50 

Πίνακας 9. Συντελεστές αθροιστικών κλιμάκων Cronbach……………….…………...52 

Πίνακας 10. Έλεγχος κανονικότητας των δειγμάτων 2009-2014……….……………..53 

Πίνακας.11. Συγκριτικός πίνακας των Median-IQR στις 4 αθροιστικές κλίμακες σε 

ιατρούς  και   νοσηλευτές στα έτη 2009-2014…………………………………………54 

Πίνακας 12. Σύγκριση των διαμέσων στις 4 αθροιστικές κλίμακες μεταξύ ιατρών και 

νοσηλευτών για τα έτη 2009-2014……………………………………………………..55 



 

viii 

Πίνακας 13. Σύγκριση αθροιστικών κλιμάκων και δημογραφικών χαρακτηριστικών σε 

ιατρούς το 2014 ( p values)……………………………………………………………..56 

Πίνακας 14. Σύγκριση αθροιστικών κλιμάκων και δημογραφικών χαρακτηριστικών σε 

νοσηλευτές το 2014 ( p values)…………………………………………………………57 

Πίνακας 15. Σύγκριση αθροιστικών κλιμάκων και δημογραφικών χαρακτηριστικών σε 

ιατρούς   το 2009 (p values)…………………………………………………………….58 

Πίνακας 16. Σύγκριση αθροιστικών κλιμάκων και δημογραφικών χαρακτηριστικών σε 

νοσηλευτές το 2009 ( p values)…………………………………………………………58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα μελέτης της 

οργανωτικής/βιομηχανικής ψυχολογίας αφού σχετίζεται όχι μόνο με την ψυχική υγεία 

του εργατικού δυναμικού αλλά και με το ενδιαφέρον των ίδιων των επιχειρήσεων να 

έχουν υψηλή αποδοτικότητα και ανθρώπινο δυναμικό ικανοποιημένο κι αφοσιωμένο στο 

πνεύμα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένα 

αντικείμενο που έχει μελετηθεί αρκετά εκτενώς και από άλλες επιστήμες, όπως της 

Διοίκησης, των Ανθρωπίνων Πόρων, της Κοινωνιολογίας, της Νοσηλευτικής καθώς και 

των Οικονομικών ( Zeutinoglou et al., 2007). 

  

Ο Frederick Winslow Taylor, ο οποίος θεωρείται «ο πατέρας της επιστημονικής 

διοίκησης»  έκανε μια πρώτη αναφορά (1912) για την ικανοποίηση του εργατικού 

δυναμικού και την παραγωγικότητα, καθώς και για την αποτελεσματικότητα του όταν 

αυξάνεται η μισθολογική αποζημίωση του κάθε εργαζόμενου ( Taylor, 1911). 

  

H ικανοποίηση από την εργασία σε γενικές γραμμές αναφέρεται στα συναισθήματα που 

ο εργαζόμενος αισθάνεται για τη δουλειά του, και πώς αντιδρά σε αυτά (Takeda et al., 

2005).  

 

 Η ικανοποίηση από την εργασία έχει οριστεί ως μια αντανάκλαση της συμπεριφοράς του 

βαθμού του οποίου οι άνθρωποι αρέσουν ή όχι τις θέσεις εργασίας τους (Spector,1985). 

Δείχνει επίσης πώς ένας εργαζόμενος αισθάνεται για τη δουλειά του ( Spector,1997). Για 

άλλους συγγραφείς η ικανοποίηση από την εργασία αναφέρεται σε μια χαρούμενη ή 

θετική συναισθηματική κατάσταση σχετικά με την εργασία ή εργασιακή εμπειρία                

( Shimizu et al.,2005). Ωστόσο, ο ορισμός της ικανοποίησης από την εργασία διαφέρει 

ανάλογα με το πού δίνεται έμφαση από κάθε μελετητή. 

 

 Ο Bussing et al.(1996) υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση από την εργασία βασίζεται στις 

επιθυμίες, τις ανάγκες, τα κίνητρα και το συναίσθημα στο εργασιακό περιβάλλον, 

δηλαδή, η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια του εργαζομένου με την εργασία του. Ο Robbins 

(1999) βλέπει την ικανοποίηση από την εργασία σε σχέση με τη συμπεριφορά του 

εργαζομένου. Όσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση από την εργασία τόσο καλύτερη είναι 

η συμπεριφορά του εργαζομένου. 
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Ένας από τους πληρέστερους ορισμούς για την εργασιακή ικανοποίηση διατυπώθηκε από 

τον Locke ο οποίος υποστήριξε ότι πρόκειται για μια θετική συναισθηματική απόκριση 

προς το συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση ή 

επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου ενώ αντίθετα η 

επαγγελματική δυσαρέσκεια πηγάζει από την ματαίωση των εργασιακών αξιών του 

ατόμου ( Κάντας, 1998). 

 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ των 

δυνητικών κερδών από την εργασία και το πραγματικό κέρδος από αυτή (Castle et al., 

2007). Η ικανοποίηση από την εργασία δεν είναι μια ενιαία έννοια, αλλά μάλλον το 

αντίθετο. Ένα άτομο μπορεί να είναι σχετικά ικανοποιημένο με μια πτυχή της δουλειάς 

του, αλλά δυσαρεστημένο με άλλες πτυχές ( Pool S.,Pool B., 2007). Μεγάλο μέρος του 

συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για την εργασιακή ικανοποίηση βασίζεται στην πεποίθηση 

ότι η ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αφοσίωση των 

εργαζομένων, την απόδοση στην εργασία και τη διατήρηση της ( Christen et al., 2006).  

 

Ο Porter και Lawler (1968)  ξεχώρισαν την ικανοποίηση από την εργασία στην εσωτερική 

και εξωτερική ικανοποίηση. Η εσωτερική ικανοποίηση αποτελείται από όλους τους 

παράγοντες που έχουν άμεση συσχέτιση με την ικανοποίηση από την εργασία (π.χ., την 

αίσθηση της επιτυχίας, την ανεξαρτησία, την εκ περιτροπής απασχόληση, τις ευκαιρίες 

απασχόλησης, την προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα, τον αυτοσεβασμό, κτλ.). 

Η εξωτερική ικανοποίηση αποτελείται από όλους τους άλλους παράγοντες που 

συσχετίζονται έμμεσα με την ικανοποίηση από την εργασία (δηλαδή, το περιβάλλον 

εργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, τους υψηλούς μισθούς 

και τη δυνατότητα προώθησης). 

 

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

παράγουν καλύτερες υπηρεσίες, επειδή υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης από την εργασία και της ικανοποίησης των πελατών ( Hartline, Ferrell, 

1996). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η άυλη φύση των 

υπηρεσιών  καθιστά τους εργαζομένους μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους της 

διαδικασίας δημιουργίας αξίας της οργάνωσης των υπηρεσιών. 

 

Πιο συγκεκριμένα στο χώρο της υγείας ,που είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος, αφού 

ασχολείται με το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο, την υγεία, η ικανοποίηση του 
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προσωπικού θα έπρεπε να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και όχι μόνο από μισθολογική 

άποψη αλλά κυρίως για θέματα οργάνωσης και στελέχωσης για την καλύτερη και πλέον 

απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων. Με την ευημερία του υγειονομικού 

προσωπικού διασφαλίζεται η καλύτερη και αποδοτικότερη διάθεση των πόρων καθώς 

και η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Εξασφαλίζονται έτσι καλύτερες και 

περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες στον ασθενή, που τις έχει τόσο ανάγκη σε αυτή τη 

δύσκολη συγκυρία της ζωής του ( Aiken et al., 1994).  

 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης έχει σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης της 

οικονομικής κρίσης στην ικανοποίηση των εργαζομένων και  συγκεκριμένα του ιατρικού 

και του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης. Έγινε συγκριτική μελέτη με παλαιότερη έρευνα που έγινε στο 

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από τον Γεροβασιλείου Σ. (2009) 

αντίστοιχους μήνες του έτους με το ίδιο ερωτηματολόγιο και  με ανάλογο δείγμα ιατρών 

και νοσηλευτών. 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το μεταφρασμένο 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία Job Satisfaction Survey 

(JSS) του καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντας, Paul E. 

Spector (1985). Η επεξεργασία του περιεχομένου των ερωτηματολογίων καθώς και οι 

συγκρίσεις με την έρευνα του 2009 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του υπολογιστικού 

προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences, 

Version 20.0).   

 

Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και αναφέρονται οι 

σημαντικότερες θεωρίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θέμα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης  στον υγειονομικό τομέα και περιγράφεται η 

επαγγελματική ικανοποίηση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Στο τρίτο 

κεφάλαιο περιγράφεται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδραση της στην 

ικανοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το τέταρτο κεφάλαιο  

αποτελεί τη μεθοδολογία της έρευνας, όπου περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας και 

καθορίζεται το δείγμα, τα ερευνητικά ερωτήματα, η δομή του ερωτηματολογίου και οι 

αθροιστικές κλίμακες. Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται αναλυτική περιγραφή της έρευνας, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεων και 
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εκτελούνται οι έλεγχοι που απαιτούνται προκειμένου να προκύψουν τα ζητούμενα 

αποτελέσματα. 

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο 

από τη βιβλιογραφική έρευνα όσο και από τη στατιστική ανάλυση. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και το παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν 

τόσο τα άτοµα όσο και τους οργανισμούς, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές 

περιόδους. Το επιστημονικό ενδιαφέρον για την επαγγελματική ικανοποίηση 

εκφράστηκε µέσα από πληθώρα ερευνών μέχρι και την δεκαετία του ’70. Ακολούθως 

παρατηρήθηκε µια μείωση του αριθμού των σχετιζόμενων µε αυτό το θέμα 

επιστημονικών άρθρων και μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους. 

 

Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ερευνών για τη σχέση 

της εργασιακής ικανοποίησης με την επίδοση των εργαζομένων και την παραγωγικότητα 

δεν φάνηκε να προκύπτει η αναμενόμενη συσχέτιση. Το γεγονός αυτό από μόνο του 

συνεπάγεται την απροθυμία των επιχειρήσεων είτε να χρηματοδοτήσουν αντίστοιχες 

έρευνες είτε να εφαρμόσουν στην πράξη τα ευρήματα των μελετών. Αν και κάτι τέτοιο 

δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την καθαρή επιστημονική έρευνα παρά ταύτα οδήγησε έως 

ένα βαθμό στη μείωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για το θέμα. 

 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αύξηση της ανεργίας που εμφανίστηκε από τα 

τέλη της δεκαετίας του ́ 70 και την οικονομική ύφεση η οποία ακολούθησε ιδιαίτερα μετά 

τα μέσα της δεκαετίας του ΄80. Το κύριο μέλημα του εργαζόμενου ήταν πια να 

εξασφαλίσει πρωτίστως μια δουλειά και όχι τόσο να είναι ικανοποιημένος από αυτή. 

Επιπλέον, οι εργοδότες λόγω του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού άρχισαν ολοένα 

και λιγότερο να νοιάζονται για την εργασιακή ικανοποίηση και την ψυχική υγεία των 

εργαζομένων τους με τελικό αποτέλεσμα το θέμα της εργασιακής ικανοποίησης να πάψει 

να αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας.  

 

Παράλληλα όμως συντελέστηκε μια αλλαγή κατά την οποία το πρόβλημα της εργασιακής 

ικανοποίησης μετατοπίστηκε από τα κατώτερα στελέχη και τους εργάτες παραγωγής των 

επιχειρήσεων προς τα στελέχη διοίκησης και σχεδιασμού. Τα στελέχη αυτά απαίτησαν 

βελτίωση των συνθηκών ζωής, αύξηση του ελεύθερου χρόνου και ευρύτερη δυνατότητα 

πρόσβασης σε καταναλωτικά και ψυχαγωγικά αγαθά. Επανήλθε έτσι στο προσκήνιο το 
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ερώτημα για ποιους λόγους πρέπει να εργάζεται ο άνθρωπος και τι τελικά είναι αυτό που 

θα πρέπει να επιδιώκει να λαμβάνει μέσω της εργασίας του. Οι προβληματισμοί αυτοί 

επηρέασαν τη σκέψη ακόμα και των πιο εργασιομανών λαών ( Αμερικανοί, Γερμανοί, 

Ιάπωνες) και οδήγησαν τελικά στην επαναθεώρηση της σημασίας της εργασιακής 

ικανοποίησης μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας ( Κάντας, 1998). 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίζεται και, διεθνώς, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός 

ερευνών σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Ο Locke (1976) σε μια λεπτομερή 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει περίπου 3.500 άρθρα-διατριβές δημοσιευμένες 

σχετικές με το θέμα ενώ οι Granny, Smith, και Stone (1992) εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός 

αυξήθηκε σε πάνω από 5.000 άρθρα-διατριβές σχετικές με την επαγγελματική 

ικανοποίηση (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Εν τέλει, οι Harter, Schmidt και Haye 

(2002) εντόπισαν 10.855 άρθρα για την εργασιακή ικανοποίηση που δημοσιεύθηκαν από 

το 1976 έως το 2000 (Cole and Cole, 2009). 

 

Σύμφωνα με το Locke (1976) οι πιο σημαντικοί λόγοι για την πληθώρα των ερευνών της 

επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ότι:  

α) η ικανοποίηση αυτή καθαυτή μπορεί να θεωρηθεί ως τελικός στόχος, αφού η ευτυχία 

είναι στόχος στη ζωή κάθε ανθρώπου και  

β) η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά πολλές λειτουργίες της 

καθημερινής μας ζωής. 

 Οι προσπάθειες να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση απέφεραν ποικίλα και 

αντικρουόμενα, ορισμένες φορές, αποτελέσματα. Με μία πρώτη ανάγνωση, τόσο των 

βιβλιογραφικών πηγών όσο και του ερευνητικού υλικού, μπορεί κανείς να αντιληφθεί, 

ότι η διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων ξεκινά από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός για την έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

 

Η μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελεί μία από τις πιο 

δημοφιλείς περιοχές έρευνας της Οργανωτικής/Βιομηχανικής Ψυχολογίας (Koustelios, 

1996, Κάντας, 1998, Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004). Αυτό συμβαίνει διότι 

θεωρείται ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων σχετίζεται άμεσα µε την αύξηση ή τη 

μείωση της αποδοτικότητας και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 

( Κάντας, 1998). 
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Η σημερινή οικονομική συγκυρία σαφώς δεν είναι η ιδανικότερη για τους εργαζόµενους 

του ανεπτυγμένου δυτικού κόσµου. Υπάρχει όμως µια ουσιαστική διαφορά µε παρόμοιες 

συγκυρίες του παρελθόντος: ο αριθμός των εξειδικευμένων, καταρτισμένων και µε 

πληθώρα ικανοτήτων εργαζοµένων είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Επιπλέον, οι συνθήκες 

ανατροφής αυτών των ανθρώπων ήταν σε γενικές γραμμές οι καλύτερες που έχει βιώσει 

η περιοχή. Επομένως, όταν αναφερόμαστε στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό, πρέπει να 

έχουμε στο μυαλό µας ένα εξαιρετικά μεγάλο σύνολο μορφωμένων αποτελεσματικών, 

αλλά και απαιτητικών ανθρώπων, οι οποίοι μακροχρόνια δεν θα αρκεστούν στην κατοχή 

μιας οποιαδήποτε θέσης εργασίας, αλλά θα αναζητούν την θέση που θα τους προσφέρει 

επαγγελματική ικανοποίηση (Κάντας 1995). 

 

Οι Δημητριάδης και Παπαδόπουλος (2011) ισχυρίζονται ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση θεωρείται ως μία εξαιρετικά σημαντική έννοια, καθώς ταυτίζεται με την 

εκπλήρωση των ανθρώπινων αναγκών στο πεδίο της εργασίας. Η αύξησή της είναι 

σημαντική για την ανθρωπιστική αξία του εργαζομένου και για τα οικονομικά οφέλη, 

εξαιτίας της επιρροής της πάνω στη συμπεριφορά των εργαζομένων. 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει όχι μόνο την προσωπική ζωή αλλά και την διάθεση 

του ανθρώπου απέναντι στη συνταξιοδότηση αφού όσο πιο ικανοποιημένος αισθάνεται 

κάποιος από την εργασία του, τόσο πιο απρόθυμος είναι να συνταξιοδοτηθεί (Πλατσίδου 

& Γωνιδά, 2005). Επιπρόσθετα, ο βαθμός ικανοποίησης ενός ατόμου από το επάγγελμά 

του ή το εργασιακό του περιβάλλον, θεωρείται καθοριστικός παράγων της κοινωνικής, 

οικογενειακής κατάστασης και της ψυχικής υγείας του ιδίου (Crohan, Antonucci, 

Adelman & Coleman, 1989) και των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντός του ( Κάντας, 

1998,). 

 

Το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής πάθησης 

ενώ συσχετίζεται θετικά με το αυξημένο στρες (Kreitner & Kinicki, 1995), την 

επαγγελματική εξουθένωση (Δημητριάδης και Παπαδόπουλος, 2011), τη μείωση του 

αισθήματος αυτοεκτίμησης και τη κατάθλιψη (Pozoukidou et al., 2007). Τα άτομα που 

απασχολούνται σε μονότονες εργασίες ρουτίνας έχουν χαμηλούς δείκτες πνευματικής 

υγείας ενώ αντίθετα τα άτομα που εργάζονται με ποικίλα και πολλαπλά καθήκοντα 

εμφανίζουν υψηλούς δείκτες πνευματικής υγείας (Kornhouse, 1977). Η επαγγελματική 

ικανοποίηση έχει συνδεθεί με την αποδοτικότητα, τη παραγωγικότητα (Lussier, 1999, 

Steers&Black, 1994, Luthans, 1995, Kreinter, 1995) τη καλή ψυχική υγεία, με χαμηλούς 
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δείκτες απουσιών από την εργασία (Balzer et al., 1997, Kreitner &Kinick, 1995, Tsiggilis, 

Koustelios & Togia, 2004) και με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας εργαζομένων (Hatton 

et al., 2001, Kahn, 1973, Tsiggilis et al., 2004). 

 

Επίσης, σχετίζεται θετικά με τη βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων (Kreitner 

& Kinicki, 1995, Thoms, Dose & Scott, 2002) ενώ έχει σχετισθεί αρνητικά με την 

πρόθεση των εργαζομένων για παραίτηση (Tsiggilis et al., 2004). Η αυξημένη 

επαγγελματική ικανοποίηση μειώνει το φαινόμενο της μη κανονικής προέλευσης των 

εργαζομένων στην εργασία και τη συχνότητα των ατυχημάτων (Kahn, 1973, Luthans, 

1995) ενώ ταυτοχρόνως δημιουργούνται και άλλες θετικές επιρροές, όπως αυτές της 

συνεργασίας και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών (Balzer et al., 1997). 

 

Σύμφωνα με έρευνες των Herzberg et al., η εργασιακή ικανοποίηση είναι υψηλή στους 

νεοδιοριζόμενους, στη συνέχεια μειώνεται μέχρι και τα 20 χρόνια εργασίας, αλλά 

αργότερα γύρω στα 30 χρόνια και μέχρι το τέλος της καριέρας τους αυξάνεται πάλι 

(Pozoukidou et al., 2007). 

 

Σύμφωνα με τους Μπουραντά & Παπαλεξανδρή (2003) η διάθεση των εργαζομένων για 

απόδοση είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσής τους 

προς τον οργανισμό. Οι παραπάνω παράγοντες διάθεσης των εργαζομένων χωρίζονται 

σε πέντε μεγάλες κατηγορίες:  

α) τους παράγοντες που είναι σχετικοί με τα χαρακτηριστικά της εργασίας,  

β) τους παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, 

γ) τους παράγοντες που σχετίζονται με την ηγετική συμπεριφορά του προϊσταμένου,  

δ) τους παράγοντες που σχετίζονται με το οργανωσιακό κλίμα και 

ε) τους παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

εργαζομένων. 

 Η ικανοποίηση της (α) κατηγορίας οδηγεί σε ικανοποίηση εργασίας (job satisfaction) 

ενώ η ικανοποίηση που προέρχεται από τις κατηγορίες (α) έως και (ε) οδηγεί στην 

ικανοποίηση εργαζομένου (employee satisfaction). 
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1.2  ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ   

 

Η παρακίνηση δεν επηρεάζεται εύκολα από εξωτερικούς παράγοντες αλλά αποτελεί μια 

εσωτερική κινητήρια δύναμη. ( Paleologou et al., 2006). Συχνά χρησιμοποιούμε τους 

όρους εργασιακή ικανοποίηση και παρακίνηση εναλλάξ, ωστόσο, υπάρχει μια 

διαχωριστική γραμμή. Η συναισθηματική αντίδραση του ατόμου για την κατάσταση του 

στη δουλειά ερμηνεύεται ως επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ τα κίνητρα δίνουν την 

ώθηση για να συνεχίσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η ανάγκη που υπάρχει για 

κίνητρα πηγάζει από την ανάγκη για επιβίωση και οι εργαζόμενοι που παρακινούνται 

βοηθούν τους οργανισμούς να επιβιώσουν ( Smith, 1994).  

 

 Οι παράγοντες που κάνουν μια εργασία ικανοποιητική η όχι δεν συνδέονται μόνο με την 

φύση της αλλά και με τις προσδοκίες και τα συναισθήματα που έχουν τα άτομα γι’ αυτήν. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν 

στην κατανόηση της εργασιακής ικανοποίησης.  

 

1.2.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ MASLOW  

 

Ο Maslow κατάφερε να προσδιορίσει τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίες εφόσον 

εκπληρωθούν οδηγούν στην ικανοποίηση. Ανέπτυξε έτσι μια σειρά αναγκών που πρέπει 

να εκπληρωθούν και είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Η 

ιεραρχία των αναγκών είναι ( Μπουραντάς 2002): 

 

1) Φυσιολογικές ανάγκες- οι πιο βασικές από τις ανθρώπινες ανάγκες. Η ανάγκη για 

τροφή, νερό, στέγη, ενδυμασία, ύπνο, ξεκούραση. 

2) Ασφάλεια- ανάγκη για ασφάλεια, προστασία και σταθερότητα στα προσωπικά 

γεγονότα της καθημερινής ζωής. 

3) Κοινωνικές ανάγκες- ανάγκη για αγάπη, τρυφερότητα και συμμετοχή σε σχέσεις 

που εξασφαλίζουν την αίσθηση του ανήκειν. 

4) Εκτίμηση- ανάγκη για σεβασμό, κύρος και αναγνώριση από τους άλλους καθώς 

επίσης και αυτοεκτίμηση και προσωπικό αίσθημα ικανοποίησης με τους άλλους. 

5) Ανάγκη αυτοπραγμάτωσης- ανάγκη για ανάπτυξη και μέγιστη χρήση των 

ικανοτήτων. 
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Ο Maslow υποστήριζε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να καλύψει όσο το δυνατό  περισσότερες από τις ανάγκες του και με όσο 

αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο. Μόλις ικανοποιηθεί μια ανάγκη, 

παρουσιάζεται η επιθυμία ικανοποίησης νέων αναγκών σε ένα ανώτερο επίπεδο. Όλες 

αυτές οι ανάγκες διαδέχονται η μια την άλλη, και διακρίνονται από μια σαφή ιεραρχία. 

Συνήθως το άτομο δεν στοχεύει στην ικανοποίηση της επόμενης αν προηγουμένως δεν 

έχει ικανοποιήσει σε επαρκή βαθμό προηγούμενη ανάγκη. 

 

Στην κορυφή της κλίμακας οι ανάγκες είναι περισσότερο αφηρημένες και αναφέρονται 

σε εσωτερικευμένες αξίες του ανθρώπου. Εμφανής είναι η πορεία από το συγκεκριμένο 

προς το αφηρημένο και από το κοινωνικό προς το προσωπικό. Επίσης ο Maslow 

υποστήριξε ότι όταν κάτι κατακτηθεί σταματά να είναι ενισχυτής για περαιτέρω δράση 

και κινητοποιεί τον άνθρωπο ώστε να παράγει διαρκώς νέες στοχοθεσίες ( Steers et al., 

1996). Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών του Maslow. 

 

 

 

Σχήμα 1: Η πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών  του  Μaslow (Maslow 1953).                                                                                                                      

 

 

Η εργασία εκπληρώνει εν δυνάμει ανάγκες που τον οδηγούν στην ικανοποίηση. Πέρα 

από το γεγονός ότι με την εργασία αποκτώνται χρήματα για την κάλυψη των 

φυσιολογικών αναγκών και αναγκών ασφαλείας, καλύπτονται και κοινωνικές ανάγκες, 
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ανάγκες εκτίμησης και ανάγκες ολοκλήρωσης. Ο εργαζόμενος έχει την ανάγκη να νιώθει 

ότι ανήκει σε μία ομάδα, ότι οι συνάδελφοι του τον εκτιμούν και τον σέβονται και ότι 

μέσα από την εργασία αναπτύσσει και βελτιώνει τις ικανότητες του. Όσο περισσότερο 

καλύπτονται αυτές οι ανάγκες τόσο βελτιώνεται η ικανοποίηση του εργαζόμενου, με 

αποτέλεσμα να παράγει περισσότερο και ποιοτικότερο έργο. 

 

 

1.2.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ HERZBERG 

 

Ο Herzberg (1959, 1966) βασίστηκε σε εμπειρικά δεδομένα και διατύπωσε τη θεωρία 

των δύο παραγόντων, θεωρία η οποία συνέδεσε τα εργασιακά κίνητρα με την έννοια της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Ο Herzberg διακρίνει δύο κατηγορίες παραγόντων: 

 

1) Τους παράγοντες υποκίνησης ( motivators), που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της εργασίας και φαίνεται να οδηγούν σε επαγγελματική ικανοποίηση και  

 

2) Τους παράγοντες υγιεινής ( hygienes), που αφορούν το πλαίσιο εργασίας και η 

απουσία τους τείνει να οδηγεί σε επαγγελματική δυσαρέσκεια.  

 

 

Οι παράγοντες υποκίνησης μοιάζουν με τις ανάγκες ολοκλήρωσης του Maslow και 

περιλαμβάνουν τη φύση της εργασίας, την προσωπική αίσθηση επιτυχίας και την 

υπευθυνότητα. Οι ανάγκες αυτές είναι εσωτερικές, ανώτερες ανάγκες. Η κάλυψη τους 

οδηγεί στην επαγγελματική ικανοποίηση και γενικότερα στη δημιουργία αισθημάτων 

ικανοποίησης. 

 

Το δεύτερο σύνολο παραγόντων είναι αυτοί της υγιεινής. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 

του εργασιακού περιβάλλοντος όπως είναι η πολιτική των επιχειρήσεων και ο τρόπος 

διοίκησης, ο τρόπος επίβλεψης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα οφέλη της επιχείρησης και 

οι εργασιακές συνθήκες. Οι παράγοντες αυτοί είναι ανάλογοι με τις φυσιολογικές, τις 

κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας του Maslow. Πρόκειται για εξωτερικές, 

χαμηλότερες ανάγκες που «στην ουσία  περιγράφουν το περιβάλλον και συντελούν, κατά 

κύριο λόγο, στην πρόληψη της δυσαρέσκειας από την εργασία, ενώ έχουν πολύ μικρή 

επίδραση στη δημιουργία θετικών αισθημάτων» ( Herzberg, 1966). 
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Ο Πίνακας 1. που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τους παράγοντες υγιεινής και τους 

παράγοντες υποκίνησης της θεωρίας του Herzberg. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ  F. HERZBERG  

    ΠΗΓΗ:(ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, 2006) 

 

 

1.2.3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ALDERFER-ERG 

 
Μια προέκταση των αρχών του Maslow αποτελεί η θεωρία του Alderfer, ( 1969, 1972). 

O Alderfer περιόρισε τις πέντε βασικές κατηγορίες των αναγκών του Maslow σε τρεις: 

 

α) Στις «ανάγκες ύπαρξης», στις οποίες υπάγονται οι φυσιολογικές ανάγκες και οι 

ανάγκες ασφάλειας, 

β) στις «ανάγκες σχέσης» («ανάγκες σχετίζεσθαι», relatedness) με το κοινωνικό 

περιβάλλον στις οποίες υπάγονται αντίστοιχα οι κοινωνικές ανάγκες και τέλος, 

γ) οι «ανάγκες ανάπτυξης» στις οποίες υπάγονται οι δύο κατηγορίες των αναγκών του 

Maslow, δηλαδή οι ανάγκες αυτοσεβασμού και ολοκλήρωσης.  

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται από την εκπλήρωση των αναγκών ύπαρξης, 

σχέσης και ανάπτυξης ( Existence, Relatedness, Growth-ERG) (σχήμα 2). Η 

ομαδοποίηση αυτή έδωσε περισσότερη ευελιξία στην ιεράρχηση τονίζοντας ότι είναι 

εφικτή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση διαφορετικών κατηγοριών αναγκών. Η θεωρία του 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Αμοιβές                                                                         

Αναγνώριση 

 

Συνθήκες εργασίας                                                        Προαγωγή 

 

Διαπροσωπικές σχέσεις                                                 Ανάπτυξη 

 

Ασφάλιση         Ευθύνη 

 

Επίβλεψη       Επίτευξη στόχων   
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Alderfer διαφοροποιείται ως προς την θεωρία του Maslow και σε ένα άλλο σημαντικό 

σημείο. Ο Alderfer επικαλείται τον όρο «ματαίωση», απογοήτευση, που προκύπτει από 

την αδυναμία ικανοποίησης, για να υποστηρίξει ότι μπορεί να υπάρξει και παλινδρόμηση 

από ανάγκες κατωτέρου επιπέδου και επομένως αμφισβητεί την απόλυτη προτεραιότητα 

των αναγκών που βρίσκονται σε κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας του Maslow                      

( Καντάς,1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Σχήμα 2. Διαγραμματική παρουσίαση της ERG θεωρίας του Alderfer. 

                  ( Alderfer, 1972) 

 

                 Όπου              ικανοποίηση/ πρόοδος 

                                        απογοήτευση/ ματαίωση 

                                        ευχαρίστηση/ ενίσχυση 

 

 

1.2.4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΟΥ VROOM                                 

 

Σύμφωνα με τον Vroom ο κάθε εργαζόμενος δρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που 

βασίζεται από την μια πλευρά, στην προσδοκία ενός προκαθορισμένου αποτελέσματος 

που θεωρεί ότι θα έχουν οι πράξεις του και από την άλλη, στην ελκυστικότητα του 

αποτελέσματος που συνήθως περιλαμβάνει την αμοιβή, αναγνώριση, εξέλιξη, κτλ.  

(Shortell and Kaluzny, 1999). 

 

Ανάγκες 

σχέσης 

Ανάγκες 

ύπαρξης 

Ανάγκες 

ανάπτυξης 
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Πιο αναλυτικά η θεωρία του Vroom σύμφωνα με τον Μπουραντά βασίζεται σε τρεις 

υποθέσεις: 

 

 Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αν η απόδοση τους και η γενικότερη προσφορά 

τους στην επιχείρηση συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τις ανταμοιβές τους. 

Οι ανταμοιβές  χαρακτηρίζονται ως εσωτερικές ανταμοιβές όταν έχουν οι ίδιες 

αξία και προσδιορίζονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο, με το αίσθημα της 

ολοκλήρωσης, της ανάπτυξης και της επιτυχίας. Οι ανταμοιβές χαρακτηρίζονται 

ως εξωτερικές όταν δεν εξαρτώνται από τον εργαζόμενο όπως το χρήμα, η 

προαγωγή κτλ. 

 Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αν μπορούν να φτάσουν στο επιδιωκόμενο επίπεδο 

απόδοσης και 

 Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αν έχουν αξία για τους ίδιους οι ανταμοιβές που 

τους προσφέρει η επιχείρηση. 

 

 

 

              ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ V.VROOM  

 

Πηγή: Μάνατζμεντ, Δημήτρης Μπουραντάς 2002 

 

 

 

1.2.5 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ADAMS 
 

Σύμφωνα με τον Adams ο εργαζόμενος συγκρίνει τα αποτελέσματα ( αμοιβές, 

αναγνώριση, εξέλιξη κτλ.) της προσπάθειας του στην εργασία, με αυτά της προσπάθειας 

των συναδέλφων του. Αν ο εργαζόμενος αντιληφθεί ότι υφίσταται αδικία, ενεργεί με 

διάφορους τρόπους προκειμένου να αντισταθεί: 

Α) αρχίζει να έχει χαμηλή παραγωγικότητα, 

Υποκίνηση = F  Προσδοκία ότι 

η αύξηση των 

προσπαθειών 

θα οδηγήσει 

στην αύξηση 

της απόδοσης  

χ  Προσδοκία 

ότι η αύξηση 

της απόδοσης 

θα οδηγήσει 

στην αύξηση 

των 

ανταμοιβών 

 

χ  Ένταση της 

επιθυμίας των 

ανταμοιβών 
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Β) υποβιβάζει την ποιότητα, 

Γ) αυξάνονται οι μέρες απουσίας του από την εργασία, 

Δ) μπορεί να καταλήξει και σε εθελοντική παραίτηση. 

 

 

 

1.2.6 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                       

( OLDHAM et al., 1976) 

 

Οι  Hackman et al. (1976) ανέδειξαν την ποικιλία διαθέσιμων ικανοτήτων, τη 

σημαντικότητα των επιτελούμενων εργασιών, την ταύτιση με την εργασία, την 

αυτονομία και την εργασιακή ανατροφοδότηση ως τους βασικότερους παράγοντες για 

εργασιακή ικανοποίηση. 

 

 

 

1.2.7 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ                 ( SALANCIK 

AND PFEFFER, 1977) 

 

Οι Salancik and Pfeffer (1977) υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν για το τι 

νιώθουν για την εργασία τους αποκλειστικά οι ίδιοι. Το πόρισμα τους σχετικά με το αν 

είναι ικανοποιημένοι ή όχι από την εργασία τους επηρεάζεται από την συμπεριφορά 

ατόμων που εργάζονται σε παρεμφερή με εκείνους περιβάλλοντα. Το άτομο, 

αντιλαμβάνεται κατά πόσο οι άλλοι είναι επαγγελματικά ικανοποιημένοι ή όχι και με 

βάση αυτή ακριβώς την εκτίμηση, καταλήγει στην αντίληψη για το αν το ίδιο είναι 

επαγγελματικά ικανοποιημένο ή όχι ( White and Mitchell, 1979). Πρόκειται για μια πολύ 

ενδιαφέρουσα θεωρία καθώς αναγνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας και 

προτείνει έναν τρόπο να καθορίζεται η επαγγελματική ικανοποίηση, μολονότι οι 

McCormick  και IIgen (1987) αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλες μεταβλητές 

που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. 
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1.2.8 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ( LOCKE, 1976) 

 

Η θεωρία του Locke ισχυρίζεται ότι η ασυμφωνία μεταξύ του τι επιζητά κάποιος από την 

εργασία του και τι του παρέχει αυτή διαμορφώνει την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Επιπλέον η θεωρία αυτή ορίζει ότι, η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια που θα αποκομίσει 

κάποιος ρυθμίζεται από την αξία που προσδίδει  σε ένα δεδομένο εργασιακό παράγοντα 

και από το αν οι προσδοκίες που έχει για τον συγκεκριμένο παράγοντα εκπληρωθούν ή 

όχι. 

 

Συμπληρωματικά των παραπάνω θεωριών η Price (2001) διατύπωσε την άποψη ότι ο 

συναισθηματικός προσανατολισμός που έχει ένας εργαζόμενος για την εργασία του είναι 

η επαγγελματική ικανοποίηση. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πανανθρώπινο συναίσθημα 

για την εργασία ή ως ένας αστερισμός συμπεριφορών και προσεγγίσεων για διάφορες 

πτυχές της εργασίας. Η ολιστική προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

μελετήσουμε τη συνολική συμπεριφορά απέναντι στην εργασία, ενώ προσεγγίζουμε 

πτυχές αυτής, όταν θέλουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια του ατόμου από την εργασία. 

 

Στη θεωρία του Maslow βασίστηκαν πολλοί ερευνητές και προσέγγισαν τον παράγοντα 

της επαγγελματικής ικανοποίησης μέσα από την ανάγκη εκπλήρωσης αναγκών ( Kuhlen, 

1963). Με το πέρασμα των χρόνων σταμάτησε αυτή η προσέγγιση να είναι τόσο 

δημοφιλής και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε γνωστικές διεργασίες ( όπως π.χ. καλύτερη 

θεωρητική εκπαίδευση) και όχι τόσο στις υποκείμενες ανάγκες των εργαζομένων. Το 

θέμα των συμπεριφορών στο χώρο εργασίας κατέληξε να γίνει κυρίαρχο. Πολλά χρόνια 

αργότερα ο Spector (1997) βασισμένος σε ανασκοπήσεις δημοφιλών εργαλείων 

μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης, ομαδοποίησε τους παράγοντες  

επαγγελματικής ικανοποίησης ως εξής: αναγνώριση, ασφάλεια, εκτίμηση, επικοινωνία, 

συνεργάτες, εργασιακές συνθήκες, φύση της εργασίας φύση του οργανισμού-εργοδότη, 

οι πολιτικές που ακολουθεί ο εργοδότης, προσωπική ανάπτυξη, μισθός, προοπτικές 

προαγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Η  ικανοποίηση από την εργασία είναι μια έννοια που έχει ευρέως μελετηθεί σε πολλούς 

διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης. Ο Nelson (2006) υποστηρίζει ότι ο κύριος καθοριστικός 

παράγοντας για το αν οι εργαζόμενοι της υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν στην 

εργασία τους ή εθελοντικά παραιτούνται είναι η δυσαρέσκεια με την κατάσταση της 

απασχόλησης τους. 

 

 Σύμφωνα με έρευνες τα άτομα απαιτούν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των αναγκών από 

την δουλειά τους και αυτοπραγμάτωσης ( Atkinson et al., 1974). Ειδικά όσοι εργάζονται 

στον υγειονομικό τομέα και κυρίως οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν δαπανήσει  

κόπο, προσπάθεια, χρήμα,  πολλά χρόνια από την ζωή τους για την εκπαίδευση και την 

εξειδίκευση τους και για πολλά χρόνια προσφέρουν σε ένα επάγγελμα με μεγάλες 

προσδοκίες και υψηλές απαιτήσεις, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, είναι αντιληπτό, 

ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αξίωση άντλησης ικανοποίησης από την εργασία 

τους.  

 

Οι άνθρωποι ξοδεύουν συνήθως το ένα τρίτο του χρόνου τους στην δουλειά τους και τη 

σημερινή εποχή με τις αυξημένες απαιτήσεις ίσως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο. Αν η 

εργασία δεν προσφέρει ικανοποίηση στα άτομα και δεν είναι ενδιαφέρουσα, τότε  μπορεί 

να αισθάνονται καταπιεσμένα και συγχυσμένα και τα αποτελέσματα αυτά είναι επιζήμια 

τόσο για τα άτομα όσο και για τον οργανισμό ( Lawyer, 1982, Goodell et al., 1994). Η 

ικανοποίηση είναι πολύ σημαντική όχι μόνο από την ίδια την εργασία αλλά και από 

παράγοντες όπως η αναγνώριση και η εκτίμηση ιδίως σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες 

υγείας. Η ικανοποίηση από την εργασία σημαίνει πως οι εργαζόμενοι είναι 

ευχαριστημένοι και επιθυμούν στην συνέχιση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή 

παρακινούνται (Bateman et al., 1983, Spector, 1985). 

 

Μια μελέτη μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στις ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα της περίθαλψης να είναι υψηλή, 
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είχαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία των νοσηλευτών 

και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας (McDaniel C., Patrick T., 1992). Από την άλλη 

πλευρά, το εργασιακό άγχος μεταξύ των νοσηλευτών φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση 

στην ικανοποίηση από την εργασία. 

 

Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία είναι μία από 

τις κυριότερες αιτίες των μεταβολών που παρουσιάζονται στο ανθρώπινο δυναμικό των 

οργανισμών παροχής φροντίδας υγείας. Ακόμη είναι δυνατόν να επηρεάσει την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, την οργανωσιακή δέσμευση καθώς και να είναι ένας από 

τους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα ελλείματα των φορέων παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης ( Krueger et al., 2002). Το ενδιαφέρον για την μελέτη της 

ικανοποίησης από την εργασία μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης έχει 

αυξηθεί λόγω παρόμοιων διαπιστώσεων.  

 

Η αύξηση των επιδόσεων των εργαζομένων συντελείται από κοινού από την 

επαγγελματική ικανοποίηση και την παρακίνηση και οι οργανισμοί υγείας μπορούν με 

την παροχή κινήτρων στο υφιστάμενο αλλά και στο μελλοντικό προσωπικό να αυξήσουν 

την εργασιακή ικανοποίηση ( Paleologou et al., 2006).  

   

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές μελέτες με το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης 

και μόνο την τελευταία δεκαετία φαίνεται μια σχετική ανάπτυξη του θέματος καθώς και 

μια αυξητική τάση εργασιών σχετικά με αυτό. Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, όπου 

η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών και στον τομέα της 

υγείας, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην καθημερινότητα του εργαζομένου τόσο σε 

ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.  

 

Στους επαγγελματίες υγείας που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνεται το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ( Παππά 

και συν.,2008). Κάθε κατηγορία υγειονομικού προσωπικού έχει ευδιάκριτες ευθύνες 

οπότε αναμενόμενο είναι να παρακινείται από διαφορετικές πηγές ικανοποίησης τόσο το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της υγείας 

( Kaarna et al., 2004). 
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2.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη έχει 

αντίκτυπο στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα της 

εργασίας και ταυτόχρονα επηρεάζει το κόστος παροχής της (McManus et al.,2004, Visser 

et al.,2003). Στην παγκόσμια βιβλιογραφία δίνεται  ιδιαίτερο βάρος στη διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και 

κυρίως των ιατρών. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό εφόσον η ικανοποίηση εργασίας 

των ιατρών σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών 

(Bodur,2002). 

 

Η θέση των γιατρών, συγκριτικά με τις θέσεις των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας, 

χαρακτηρίζεται  από υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας στο σχεδιασμό της εργασίας και 

στη λήψη αποφάσεων, ωστόσο αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης 

(Αrnetz, 2001). Σύμφωνα με τους Dunstone & Reames (2001)  οι ιατροί για να είναι 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους χρειάζονται πληροφόρηση για την οικονομική 

κατάσταση του νοσοκομείου, που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν τη βέλτιστη θεραπεία 

για τους ασθενείς τους. 

 

Σύμφωνα με τον Kaarna et al., (2004), ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

ικανοποίησης των ιατρών από την εργασία τους είναι οι σχέσεις τους με τον προϊστάμενο. 

Παρόμοια , τα ευρήματα από άλλες μελέτες καταδεικνύουν ότι η θετική ανατροφοδότηση 

και η αναγνώριση της προσπάθειας αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση ενώ όταν από την πλευρά του προϊστάμενου υπάρχει 

αδιαφορία, αντίστοιχα υπάρχει δυσαρέσκεια από την εργασία από την πλευρά των 

υφισταμένων ( Hofoss et al., 1997).  

 

Σε έρευνα που έγινε από τον Leigh et al., (2002) στην Αμερική ανάμεσα σε ιατρούς από 

33 διαφορετικές ειδικότητες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 70% των ιατρών που 

ρωτήθηκαν ήταν ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του. Μια άλλη 

εθνική μελέτη στον Καναδά (2007),έδειξε παρόμοια αποτελέσματα με το 75% των 

ιατρών να είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί λίγες 

μελέτες σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση του υγειονομικού προσωπικού και οι 

περισσότερες αφορούσαν το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε μια μελέτη του Antoniou et 

al.,(2008) στην οποία περιλαμβάνονταν και το ιατρικό προσωπικό διερευνήθηκαν οι 
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παράγοντες άγχους και επαγγελματικής ικανοποίησης μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στους ειδικευόμενους ιατρούς. Το συμπέρασμα που κατέληξαν οι ερευνητές ήταν ότι το 

άγχος ήταν στενά συνδεδεμένο με την δυσαρέσκεια από την εργασία. Ένα μεγάλο 

ποσοστό των Ελλήνων ειδικευόμενων ιατρών δήλωσε δυσαρέσκεια από την εργασία του, 

το 46,67% δήλωσε ικανοποιημένο επαγγελματικά σε επίπεδο κάτω του μετρίου, το 

38,33% είχε μέτρια ικανοποίηση από την εργασία και ένα ποσοστό 15% δήλωσε 

ικανοποίηση από την εργασία. 

                                                                

Πρόσφατες μελέτες (Lepnurum et al., 2006, McManus et al.,2002, Firth-Cozens et al., 

1997)  έχουν διαπιστώσει ότι η επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος των 

ιατρών έχουν αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το 15% των γιατρών 

ανέφεραν αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή της σταδιοδρομίας τους, οι  έρευνες κατά 

τα τελευταία δέκα χρόνια δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ιατρών μεταξύ 30% και 40% 

δηλώνουν ότι δεν έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους  να σταδιοδρομήσουν 

στην ιατρική. Το μέγεθος των αριθμών δείχνει ότι το επίπεδο της δυσαρέσκειας των 

ιατρών απέναντι στις συνθήκες εργασίας τους, και μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για 

το σύστημα υγείας.  

 

Επιπλέον, η ικανοποίηση του ιατρού  από την εργασία του συνδέεται με την ικανοποίηση 

του ασθενούς, με την εμπιστοσύνη και την στήριξη  των ιατρών από τους πολίτες, τη 

διοίκηση νοσοκομείου και το υπουργείο υγείας ( Kapur et al.,1998, Keeton et al.,2007). 

Εάν οι ιατροί δεν υποκινούνται μόνο από οικονομικά κίνητρα, η κατανόηση των 

βαθύτερων αιτιών των κινήτρων τους είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση 

των ιατρών στα πλαίσια του νοσοκομείου ειδικότερα, αλλά και του εθνικού συστήματος 

υγείας γενικότερα. 

 

 

2.3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η πρώτη σημαντική μελέτη ικανοποίησης των νοσηλευτών διεξήχθη από τον Nahm στο 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 1940, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία περιλαμβάνουν το 

εισόδημα , τις ώρες εργασίας, τις σχέσεις με τους ανωτέρους, το ενδιαφέρον για την 

εργασία, την οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις καθώς και τις ευκαιρίες για πρόοδο. 

Επίσης τα αποτελέσματα της μελέτης του Kangas συσχετίζουν την επαγγελματική 
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ικανοποίηση με το γόητρο ή το κύρος της εργασίας, την ανεξαρτησία στην λήψη 

αποφάσεων, στον έλεγχο στην πρακτική της νοσηλευτικής και την λήψη της κοινωνικής 

υποστήριξης.(Kangas 1999).  

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα της παραμονής 

του εργαζόμενου στην θέση εργασίας του, ενώ έρευνες έδειξαν την ανάλογη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ τους. Η δυσαρέσκεια στην εργασία δημιουργείται από την ελλιπή 

υπευθυνότητα του νοσηλευτή σε ότι αφορά τη φροντίδα του ασθενή, την έλλειψη 

πρωτοκόλλων που οριοθετούν τα καθήκοντα των νοσηλευτών και των βοηθών 

νοσηλευτών, καθώς και τη μικρή συνεισφορά των νοσηλευτών στην πολιτική 

διαμόρφωση. Πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να εντοπίσουν τους διάφορους παράγοντες 

που διαμορφώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση, να μετρήσουν την αξία τους και να 

εξετάσουν την επίδραση τους στην παραγωγικότητα του εργαζόμενου νοσηλευτή 

(Burnard et al, 1999). 

 

 Οι Aiken et al. (2001) σε μελέτη που έγινε στη Β. Αμερική και στην Ευρώπη βρήκαν 

υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας στους νοσηλευτές. Τα ένα τρίτο των νοσηλευτών στην 

Αγγλία και τη Σκωτία και το ένα πέμπτο στις Ηνωμένες Πολιτείες σκόπευαν να 

παραιτηθούν από την εργασία τους επόμενους δώδεκα μήνες από την στιγμή της 

συλλογής των δεδομένων. Πολύ εντυπωσιακό ήταν επίσης το εύρημα ότι το 27%-54% 

των νοσηλευτών κάτω από 30 ετών θα δήλωναν παραίτηση σε διάστημα 12 μηνών και 

αυτό ίσχυε για όλες τις χώρες. Σχετικά με το κλίμα που υπήρχε στο χώρο εργασίας μόνο 

το ένα τρίτο των νοσηλευτών σε Καναδά και Σκωτία αισθάνονταν ότι συμμετείχαν στην 

ανάπτυξη των προγραμμάτων εργασίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες όπου το 

ποσοστό ήταν μεγαλύτερο από 50%. Στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονταν οι 

Γερμανοί νοσηλευτές που σε ποσοστό 61% ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημένοι με τις 

ευκαιρίες που υπήρχαν για επαγγελματική ανέλιξη. Επίσης στον τομέα των απολαβών οι 

Αμερικανοί νοσηλευτές σε ποσοστό 57% και οι Καναδοί σε ποσοστό 69% ήταν οι 

περισσότερο ικανοποιημένοι. 

 

Η St. Pierre (2006) αναφέρει ότι η καταγραφή των εργασιακών προβλημάτων με συνεχείς 

αναφορές από τις διπλωματούχες νοσηλεύτριες, είναι ένα πρώτο βήμα για την ποιοτική 

αναβάθμιση της νοσηλευτικής. Η δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού 

περιβάλλοντος για τους νοσηλευτές είναι αντικείμενο έρευνας και των Smith et al.(2005). 

Οι χαμηλοί μισθοί αναφέρεται ότι είναι από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην 
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απογοήτευση και κατόπιν στην παραίτηση. Παρόλα αυτά φαίνεται μέσα από μετα-

αναλύσεις ερευνών ότι αν βελτιώνονταν τουλάχιστον οι συνθήκες εργασίας των 

νοσηλευτών, η επαγγελματική ικανοποίηση των τελευταίων θα αυξανόταν και θα 

μειωνόταν ο αριθμός των παραιτήσεων. 

 

Ποια πρέπει να είναι η νοσηλευτική φιλοσοφία διερωτάται η Smalley(2005); Και 

συνεχίζει λέγοντας ότι οι νοσηλευτές που έχουν κίνητρα και λαμβάνουν συνεχή 

εκπαίδευση νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι επαγγελματικά και παρέχουν 

καλύτερες υπηρεσίες υγείας. 

 

Οι Utriainen και Kyngas (2009) πραγματοποίησαν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 21 

ερευνητικών ερευνών με θέμα την επαγγελματική ικανοποίηση νοσηλευτών κυρίως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης ποικίλλει ανάλογα με τον 

χώρο εργασίας. Αναφέρεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται πολύ από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των νοσηλευτών, από την ποιότητα της παρεχόμενης 

νοσηλευτικής φροντίδας και τον τρόπο οργάνωσης της νοσηλευτικής εργασίας. 

 

Οι Hayes και Bonnet (2010) σε βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που 

μελετούσαν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση 

εργαζόμενων νοσηλευτών μεταξύ του Ιανουαρίου 2004 και Μαρτίου 2009 βρήκαν ότι η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Η 

συνεργασία μεταξύ των νοσηλευτών, της διοίκησης και άλλων επαγγελματιών υγείας 

είναι κρίσιμη για να αυξηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών.              

 

Τέλος παρεμφερής ήταν και η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Davey et al (2009) που 

ερεύνησαν τα αίτια απουσιασμού των νοσηλευτών από την εργασία τους. Από δεκάξι 

μελέτες δεν βρέθηκαν ευκρινή αίτια απουσιασμού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρέπει να 

βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να αυξηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση και να 

μειωθεί η ένταση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης για να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά το φαινόμενο του απουσιασμού από την εργασία των νοσηλευτών.  

 

Ο Maslach ορίζει το σύνδρομο burnout ως το συναίσθημα της σωματικής, 

συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης στους νοσηλευτές, που προκύπτει από την 

εργασία τους και χαρακτηρίζεται από επαγγελματική δυσαρέσκεια, χαμηλή 
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αυτοεκτίμηση και απώλεια θετικών συναισθημάτων για τους ασθενείς 

(Maslach&Jackson, 1986).  

 

Στην χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αρκετές εργασίες που μελετούν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εργαζομένων νοσηλευτών. Η επαγγελματική ικανοποίηση νοσηλευτών 

στο νοσοκομείο αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της Χαραλαμπίδου 

(1996). Διαπιστώθηκε σχέση ικανοποίησης με τις επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, 

το πρωινό ωράριο, τις εξωγενείς ανταμοιβές (χρηματικές), το πρόγραμμα εργασίας, την 

επιβράβευση και την αναγνώριση από τις προϊστάμενες. 

 

Η Καρανικόλα στην διδακτορική της διατριβή (2006) αναφέρει ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης υποστήριξαν τη σχέση 

μεταξύ αυτοεκτίμησης, επαγγελματικού ρόλου και επαγγελματικής ικανοποίησης, και 

ανέδειξαν τη σημασία του προσωπικού συστήματος κριτηρίων και του βιώματος της 

προσφοράς, για την επαγγελματική και την προσωπική αυτό-αξιολόγηση. Η μελέτη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως η αυτοεκτίμηση, μπορεί να 

συμβάλλει στην ενίσχυση θετικών επαγγελματικών στάσεων, ή ακόμη και στον 

περιορισμό φαινομένων χαμηλού ηθικού στο νοσηλευτικό προσωπικό, όπως η 

επαγγελματική εξουθένωση και η παραίτηση.      

                                     

  Η  Πουζουκίδου και οι συνεργάτες της (2007) διερεύνησαν τον βαθμό εργασιακής 

ικανοποίησης του μόνιμου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού που υπηρετεί σε 

δημόσιο νοσοκομείο και σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 51,1% του νοσηλευτικού 

προσωπικού ήταν δυσαρεστημένο από την εργασία του και αυτό το απέδιδε στην μη 

αναγνώριση της προσφοράς του αλλά και στις συνθήκες εργασίας του. 

  

Σε έρευνα που έγινε το 2008 στην Κύπρο για την ανάδειξη των παραγόντων παρακίνησης 

και επαγγελματικής ικανοποίησης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αναδείχθηκαν 

κίνητρα που ήταν και οικονομικά και μη οικονομικά. Οι κύριοι παράγοντες κινήτρων για 

τους εργαζόμενους στην υγεία του  δημόσιου νοσοκομείου ήταν η εκτίμηση από τους 

διευθυντές και τους συναδέλφους, η σταθερή δουλειά / το εισόδημα και η κατάρτιση. Οι 

κύριοι παράγοντες αποθάρρυνσης είχαν σχέση με τους χαμηλούς μισθούς και τις 

δύσκολες συνθήκες εργασίας. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκτίμηση, όπως η 

διαχείριση των επιδόσεων επί του παρόντος δεν εφαρμόζονται άριστα, καθώς οι 
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εργαζόμενοι της υγείας αντιλαμβάνονται την εποπτεία με έλεγχο, την επιλογή για 

εκπαίδευση ως ασαφή και άνιση και τη μέτρηση των επιδόσεων ως μη χρήσιμη. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη το είδος των μη οικονομικών κινήτρων που προσδιορίζονται 

κατά την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η γνώση των 

παραγόντων των κινήτρων και των παραγόντων που οδηγούν σε αύξηση της 

ικανοποίησης από την εργασία θα επιτρέψει την υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών 

συνεχούς βελτίωσης ( Lambrou, Kontodimopoulos, Niakas, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η Ελλάδα από τον Μάιο του 2010 τελεί υπό δημοσιονομικής επιτήρησης από την 

ονομαζόμενη Τρόικα, δηλαδή  την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξαιτίας των υψηλών δημοσιονομικών 

ελλειμάτων, του μεγάλου δημόσιου χρέους και τελικά της κρίσης δανεισμού από τις 

διεθνείς χρηματαγορές. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

δημοσιονομικού εκτροχιασμού, απορρύθμιση της πραγματικής οικονομίας και τελικά 

χρηματοδοτικής εμπλοκής της κοινωνικής πολιτικής. Οι κρίσιμοι παράγοντες που 

αναδεικνύονται  είναι η ύφεση και η ανεργία και διαμορφώνουν το κοινωνικό και 

πολιτικό  πλαίσιο, που έχει δυσμενείς επιδράσεις στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού και 

στο υγειονομικό σύστημα ( Κυριόπουλος και συν.,2012). 

 

 Η οικονομική κρίση συνεπάγεται μείωση του εισοδήματος, αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας, περικοπές μισθών, αύξηση των τιμών των φαρμάκων και των ιατρικών 

νοσηλίων, ενώ από την άλλη μεριά περιορίζονται σημαντικά οι κρατικές δαπάνες και τα  

κονδύλια για την δημόσια υγεία. Αφενός λοιπόν ο τομέας της δημόσιας υγείας 

αποδυναμώνεται και υπολειτουργεί, χωρίς πολλές φορές να μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

ανάγκες του πληθυσμού, και αφετέρου περιορίζεται η πρόσβαση του πολίτη στις 

υπηρεσίες υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλέον πολυτέλεια, δεδομένης της 

οικονομικής στενότητας, ενώ οι φορείς δημόσιας υγείας είναι ανεπαρκείς. Αποτέλεσμα 

αυτής της ανεπάρκειας είναι η αύξηση του επιπολασμού συγκεκριμένων ασθενειών και 

η γενικότερη κατάπτωση του οικοδομήματος της υγείας σε μια κοινωνία ( Yang, 2001). 

 

Τα ποσοστά ανεργίας τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης από 8,6% το 2009   

( Notara et al 2010), σε 27,8% το 2013 (OECD 2013).Η αύξηση δε της ανεργίας στους 

νέους έφτασε από 18,6% τον Μάϊο του 2008 και 40,1% τον Μάϊο του 2011, σε 55% τον 

Νοέμβριο του 2012(ΕΛΣΤΑΤ 2013). Οι μειώσεις των μισθών και η αύξηση της 

φορολογίας έχουν μειώσει  σημαντικά το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών και των ιατρών. Σύμφωνα με μια έκθεση του 

ΟΟΣΑ, τα μικτά κέρδη του μισθού του ελληνικού πληθυσμού μειώθηκαν κατά 25,3% το 

2011 (Yannopoulos 2012). 
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Το κύριο βάρος έπεσε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το διάστημα 2009-2011 οι εισαγωγές 

στα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 37% ενώ το 2010 οι εισαγωγές στα ιδιωτικά 

νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 25-30% ( Kentikelenis et al., 2011). Το 2011 αυξήθηκαν 

και οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κατά 22% ( Kaitelidou, Kouli, 

2012). Σημαντική ήταν η αύξηση προσέλευσης Ελλήνων πολιτών σε ιατρεία Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων με το ποσοστό να αγγίζει το 30%, όταν πριν από την κρίση 

ήταν μόλις 3-4% ( Kentikelenis et al., 2011). 

 

Η οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα στη χρηματοδότηση των συστημάτων 

υγείας, απειλεί την βιωσιμότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, επιβαρύνει τη 

λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυξημένης ζήτησης, 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα τους αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών τους 

καθώς και τους ίδιους τους ασθενείς που παραμελούν ή καθυστερούν τη φροντίδα τους 

αναλογιζόμενοι τα επιπλέον κόστη ( Stuckler et al., 2009). 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τον Stuckler et al.( 2009) η οικονομική ύφεση αυξάνει τις 

ανισότητες στην υγεία. Η ισότητα στην υγεία είναι μια έννοια η οποία αντανακλά ίσες 

ευκαιρίες στη διανομή  και στην προσπέλαση των υπηρεσιών υγείας. Έχει βρεθεί ότι οι 

υγειονομικές ανισότητες συνδέονται με κοινωνικούς δείκτες, όπως η κοινωνική τάξη, η 

ανεργία πράγμα που αποδεικνύει την σχέση μεταξύ οικονομικής κατάστασης των 

πολιτών και της υγείας τους. Η ανεργία, η μερική απασχόληση, οι εισοδηματικές 

ανισότητες, η επισφάλεια στην εργασία, η έλλειψη στέγης οδηγούν στον κοινωνικό 

αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων που αποτελεί πηγή για διάφορες ψυχολογικές 

διαταραχές (π.χ.stress, κατάθλιψη), ( Χαραλάμπους, Τσίτση, 2010).  

 

Οι άνεργοι και οι οικογένειες τους υφίστανται σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 

θανάτου. Έχουν πιο σοβαρές χρόνιες ασθένειες, μεγαλύτερη πιθανότητα για  αναπηρία.  

Μακροχρόνια η ανεργία αυξάνει τον κίνδυνο αυτοτραυματισμού και αυτοκτονιών. 

Έρευνα που έγινε σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει ότι η αύξηση της 

ανεργίας συνδέεται με αύξηση σε αυτοκτονίες και όσο αυξάνεται η ανεργία 

μακροπρόθεσμα, αυξάνονται και τα ποσοστά των αυτοκτονιών. Σε έρευνα των McKee 

et al., (2009), τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο Lancet, καταδεικνύεται 

ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% συνδέεται με παράλληλη αύξηση των αυτοκτονιών 

κατά 0,79% (Stuckler, 2009). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα σε περίπτωση κατά την οποία 
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ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται >3% για μακρά περίοδο, η επίπτωση στη θνησιμότητα από 

αυτοκτονίες ανέρχεται σε 4-4,5%. 

 

 Την αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

επιβεβαιώνουν και άλλες μελέτες (Khang et al., 2005, Kim et al., 2004). Η ανεργία συχνά 

σχετίζεται επίσης με αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης αλκοόλ, με προφανείς 

μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία. Άλλη μελέτη από τον Οικονόμου και συν 

(2007) σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες κατέληξε ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% 

συνεπάγεται αύξηση στο δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18 ( δηλαδή 2,18 

θανάτους/100.000).  

 

Η βρεφική θνησιμότητα έχει αποδειχθεί να αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

(Paxson et al., 2004). Αυτό υποστηρίζει και η μελέτη των Falagas et al.(2009), σύμφωνα 

με την οποία η δυσλειτουργία του υγειονομικού συστήματος εξαιτίας της μείωσης των 

δημόσιων δαπανών στον τομέα της υγείας οδηγεί στην αύξηση της βρεφικής 

θνησιμότητας. 

 

Οι μολύνσεις από τον HIV αυξήθηκαν κατά ένα αξιοσημείωτο 52% κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2011, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις εμπορικές εργασίες του σεξ, του  σεξ 

χωρίς προφυλάξεις και τις αυξήσεις στην ενέσιμη χρήση των  ναρκωτικών: υπήρξε μια 

αύξηση 12,5 φορές του HIV μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Ελληνικές 

μη-κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί λιγότερο από 

το ένα πεντηκοστό των χρηστών στην αλλαγή βελόνας. 

 

Άλλες μελέτες κατέδειξαν ότι τα άτομα χαμηλού εισοδήματος περιορίζουν τη χρήση 

εκείνων των υπηρεσιών υγείας, που πρέπει τα ίδια να καταβάλλουν σημαντικό μέρος της 

αντίστοιχης δαπάνης, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση της οδοντιατρικής 

περίθαλψης καθώς και άλλων υγειονομικών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται επαρκώς 

από τους ασφαλιστικούς φορείς ( Health Inequalities, 2005). 

 

Επίσης, η απώλεια της εργασίας συνοδεύεται από την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών 

(ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη), προβλήματα εθισμού και εξάρτησης σε ουσίες και 

υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου ζωής, με αυξανόμενη κατανάλωση τροφής χαμηλής 

διατροφικής αξίας, καπνού και οινοπνεύματος και επιπλέον πλημμελούς διαχείρισης των 
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νοσημάτων, ιδίως των χρόνιων, από τις επιβαρυμένες υγειονομικές υπηρεσίες (Stuckler 

et al., 2009).  

 

Λόγω της οικονομικής κρίσης πάρθηκαν  μέτρα για τη μείωση των προϋπολογισμών για 

την υγεία που περιλαμβάνουν την κατάργηση ή τη συγχώνευση των 370 εξειδικευμένων 

μονάδων και τη μείωση των δημόσιων νοσοκομειακών κρεβατιών από 35.000 έως 33.000 

( Karanikolos et al., 2013). Υπό αυτές τις συνθήκες, το ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας 

αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις για να βρεθεί  μια ισορροπία μεταξύ των πόρων που 

διαρκώς μειώνονται και των  αυξημένων απαιτήσεων για υπηρεσίες. 

 

 Άλλωστε, 26.000 επαγγελματίες υγείας απολύθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 9100 

ιατρών  (Stuckler, McKee 2011), ενώ υπάρχει σχέδιο για περαιτέρω μείωση των 150.000 

θέσεων εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεταξύ του 2011 και του 2015                        

( Karanikolos et al 2013). Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, η Ελλάδα είχε πάντα 

μια έλλειψη νοσηλευτών. Το 2009, πριν από την έναρξη της κρίσης, υπήρχαν μόνο 3,3 

νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους με το μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 8,4 (OECD 

2013). Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα έχουν 

παγώσει, ενώ πολλοί νοσηλευτές έχουν επιλέξει την πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω  

μειώσεων των μισθών και αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστημα ( Papathanassoglou, 

Mpouzika 2012).  

 

Σύμφωνα με τον Μανιαδάκη (2011) το σύστημα υγείας της χώρας μας θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί χωρίς επιπρόσθετους πόρους με την εξάλειψη της σπατάλης και της 

αναποτελεσματικότητας, στα πλαίσια μιας αναδιάρθρωσης βασισμένης στην οργάνωση 

και στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την βελτίωση του τρόπου 

χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, τη λογιστική και 

χρηματοοικονομική διαχείριση των νοσοκομείων, την ανάπτυξη δομών και συστήματος 

αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών και διαπίστευσης των υγειονομικών φορέων, 

τη συγχώνευση πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση και 

ανάπτυξη του προσωπικού.  
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3.2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

  

 

Οι ιατροί αντιμετωπίζουν καθημερινά πάρα πολλές προκλήσεις καθώς και αλλαγές που 

έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια από την εργασία τους, η οποία έχει βρεθεί να 

σχετίζεται με το στρες, τα ιατρικά λάθη, την επιθυμία αποχώρησης από την εργασία, την 

μείωση της ποιότητας, την αύξηση του κόστους της παρεχόμενης φροντίδας, την 

μειωμένη συμμόρφωση του ασθενή με τις ιατρικές οδηγίες και την επαγγελματική 

εξουθένωση ( Bogue et al., 2006). Σύμφωνα με έρευνα της Παναγοπούλου (2014) από 

την Ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 41,7% των 

ιατρών στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση με 

το μεγαλύτερο ποσοστό 49,1% να ανήκει στους ειδικευόμενους ιατρούς.  

 

Η δυσαρέσκεια αυτή είναι ένα επίκαιρο θέμα προς συζήτηση στα ιατρικά περιοδικά και 

φαίνεται να υπάρχει μια γενική ομολογία, τουλάχιστον στους κόλπους του ίδιου κλάδου, 

ότι η ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ των ιατρών μειώνεται διαχρονικά (Nylenna 

et al., 2005). 

  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του 

επαγγελματικού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης με την επαγγελματική 

ικανοποίηση των ιατρών ( Visser et al.,2003). Η σχέση αυτή μπορεί να θεωρεί ως 

αμοιβαία: το άγχος και η εξάντληση μειώνει την ικανοποίηση από την εργασία, η  χαμηλή 

ικανοποίηση με την σειρά της επιτείνει τα συμπτώματα του άγχους και της εξάντλησης. 

Προφανώς, φαίνεται ότι η υψηλή ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να λειτουργήσει 

ως προστατευτικός παράγοντας και ως πρόληψη του χρόνιου στρες στην εργασία                  

( Ramirez et al., 1996). 

 

Σε έρευνα που έγινε το 2010 από τον Msaouel et al., σε οκτώ νοσοκομεία της Ελλάδας, 

σε σύνολο 311 γιατρών έδειξε ότι  το 56,6% είχε επαγγελματική εξουθένωση, το 66,2% 

αποπροσωποποίηση και το 58,5% μόνο ένοιωθε προσωπική ολοκλήρωση. Παλαιότερες 

έρευνες της Panagopoulou et al., το 2006, του Liakopoulou et al., το 2008 δείχνουν 

ανάλογο βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης, αποπροσωποποίησης και προσωπικής 

ολοκλήρωσης. Υψηλό βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης σε Έλληνες ιατρούς έδειξε 
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και άλλη έρευνα του Solei et al., του 2008 σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες και αφορούσε τους 

οικογενειακούς ιατρούς. 

 

Σε πρόσφατη μελέτη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Καραΐσκος, Τσικρικά, 

Πολυχρονόπουλος, 2012) έγινε προσπάθεια να διαμορφωθεί μια σφαιρική άποψη για 

τους εγκάρσιους κινδύνους  στο επάγγελμα του ιατρού κατά την άσκησή του σε δημόσιο 

νοσοκομείο. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης 

του ιατρικού προσωπικού από το χώρο εργασίας του και να αναδειχθούν οι παράγοντες 

εκείνοι που προάγουν ή εμποδίζουν την αίσθηση της ικανοποίησης.  Όσον αφορά το 

σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης γενικότερα παρατηρήθηκε η συνύπαρξη και των 

τριών διαστάσεων του burnout με περισσότερο όμως επηρεασμένη τη διάσταση της 

έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων και έπειτα αυτής της συναισθηματικής εξάντλησης.  

 

Η ικανοποίηση των ιατρών θεωρείται ένας από τους τέσσερις κρίσιμους δείκτες της 

ποιότητας της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης, μαζί με την κατάσταση της υγείας, 

την ικανοποίηση των ασθενών και το κόστος ( Qian & Lim, 2008). Και αυτό γιατί η 

ικανοποίηση των ιατρών δεν συνδέεται μόνο με την υγεία και την ευημερία τους αλλά 

και με την πολιτική συνταγογράφησης που ακολουθούν, την πειθαρχία των ασθενών σε 

σχέση με την φαρμακευτική τους αγωγή, την ικανοποίηση των ασθενών, το ηθικό των 

εργαζομένων στον τομέα της υγείας καθώς και την ποιότητα της περίθαλψης εν γένει.  

 

Δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγειονομική 

περίθαλψη χωρίς την κατανόηση της συμπεριφοράς των ιατρών. Και για να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές στον τομέα της ιατρικής πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

διαφορετική συμπεριφορά οι ιατροί. Όσο περισσότερο αντιληφθούμε τις σκέψεις καθώς 

και τα συναισθήματα τους τόσο πιο πιθανό είναι να επιτύχουμε την ανάπτυξη 

επιτυχημένων πολιτικών για την υγεία (Qian & Lim, 2008). 

  

Τα οικονομικά κίνητρα δεν μπορούν από μόνα τους να παρακινήσουν τους ιατρούς, τα 

κίνητρα που έχουν να κάνουν με την επίτευξη των στόχων και την αναγνώριση στο χώρο 

εργασίας και τη δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι πιο ρεαλιστικά και εφικτά. 

Για μια αποτελεσματικότερη χρήση του ιατρικού δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να γίνει η διάγνωση των αναγκών του και να επιλεγούν οι κατάλληλες τεχνικές που 

προσφέρουν οι διάφορες θεωρίες κινήτρων που θα κινητοποιήσουν τους γιατρούς 

αυξάνοντας έτσι την απόδοση τους και την ικανοποίηση τους από την εργασία. 
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Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης όπου οι οικονομικοί πόροι είναι 

περιορισμένοι, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους μη υλικούς τρόπους 

παρακίνησης προκειμένου να διατηρηθεί το ηθικό των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα, 

γεγονός αναγκαίο για την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών ( Κανελόπουλος 2012). 

 

 

3.3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το 

νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τις απώλειες θέσεων 

εργασίας και μειώσεις μισθών που μπορεί να οδηγήσει σε μια αναπόφευκτη έλλειψη 

προσωπικού και την αύξηση του φόρτου εργασίας (Wray 2013), επηρεάζοντας έτσι τις 

συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το φτωχό 

νοσηλευτικό περιβάλλον εργασίας  συνδέεται με την επαγγελματική εξουθένωση (Aiken 

et al 2002), και ιδιαίτερα οι τομείς, όπως ο φόρτος εργασίας, ο έλεγχος, η ανταμοιβή, η 

δικαιοσύνη και οι αξίες (Leiter, Maslach 2009). 

 

Το 2009, σύμφωνα με το EFN (European Federation of Nurses Associations), τα ακριβή 

αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

στην Ελλάδα δεν ήταν ακόμη σαφή, παρά την αναφερόμενη αύξηση των πρόωρων 

συνταξιοδοτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού, τους χαμηλούς μισθούς και τη 

χαμηλή αναλογία νοσηλευτή/ ασθενή. Έως το 2010 ήταν εμφανείς, κάποιες σημαντικές 

συνέπειες για το νοσηλευτικό επάγγελμα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Όλες 

οι νέες θέσεις νοσηλευτών παρέμειναν κενές παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για το 

νοσηλευτικό προσωπικό ήταν σημαντική (εκτιμάται 85.000). Παρά το γεγονός ότι 

υπήρχε μεγάλος αριθμός άνεργων νοσηλευτών, δεν έγινε  πρόσληψη νέου προσωπικού. 

Η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι για κάθε 5 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων που 

συνταξιοδοτούνται, μόνο ένα άτομο θα προσληφθεί για να τους αντικαταστήσει, χωρίς 

να εξαιρεθούν οι νοσηλευτές από αυτή την απόφαση.  

 

Η οργανωτική και διοικητική δομή του δημόσιου τομέα, όπου ανήκει η υγειονομική 

περίθαλψη έχει πολλές ελλείψεις, πράγμα που σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να 
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δημιουργηθεί o ακριβής αριθμός των νοσηλευτών που χρειάζονται. Οι Έλληνες 

νοσηλευτές ανέφεραν επίσης χαμηλούς μισθούς και περικοπές αποδοχών (περίπου 40%), 

το οποίο, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 30% σε φόρους,  επηρέασε  σημαντικά τις 

γενικότερες συνθήκες του επαγγέλματος. Λόγω των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα, την επιβολή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, και υπό την απειλή της μείωσης 

των συντάξεων, πολλοί νοσηλευτές επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.  

 

Περίπου το 1/3 των πτυχιούχων νοσηλευτών παραμένουν άνεργοι για 3-4 έτη μετά την 

αποφοίτηση τους, και λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, οι νοσηλευτές είναι 

αναγκασμένοι να εργάζονται όχι μόνο με λιγότερα από τα  αναμενόμενα ρεπό την 

εβδομάδα, αλλά και περισσότερες από τις τυπικές ώρες. Ο φόρτος εργασίας των 

νοσηλευτών τους αποτρέπει από το να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα στους 

ασθενείς, ακόμη και σε βαριά πάσχοντες ασθενείς. Εξάλλου, έχουν ληφθεί καταγγελίες 

των ασθενών σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης, τις λίστες αναμονής, το κόστος 

για την υγεία, τις εγκαταστάσεις υγείας, και το κόστος της ιατρικής( EFN, 2012). 

 

 Τέλος, ένα υψηλό ποσοστό κινητικότητας των νοσηλευτών έχει αναφερθεί, αλλά δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να  είναι διαθέσιμα σχετικά με αυτό ακόμα. Η 

οικονομική κρίση έχει οδηγήσει επίσης σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιρλανδία, να αυξήσουν τα εμπόδια για την εισροή των μεταναστών, 

συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών. (ΟΟΣΑ, 2012) 

 

Από το 2010, υπήρξε ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ νοσηλευτικής θεωρίας και της 

νοσηλευτικής πρακτικής χωρίς να  γίνεται  πραγματική προσπάθεια για να κλειστεί. Στην 

χώρα μας, όπου οι συνθήκες άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος χαρακτηρίζονται 

από έλλειψη πόρων ( στελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή), υπερφόρτωση ρόλου και 

απουσία συστημάτων υποστήριξης, ο κλινικός νοσηλευτής βιώνει καθημερινά τη 

ματαίωση και την απογοήτευση ( Δημητριάδου και συν., 2009) με αποτέλεσμα τη 

σύγκρουση μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας και την εμφάνιση 

συμπτωμάτων άγχους, διαταραχών ύπνου, καταχρήσεων, σωματοποίησης, 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κατάθλιψης και κρίσεων πανικού.  

 

Οι νοσηλευτές στην χώρα μας, βρίσκονται στον πυρήνα του συστήματος δημόσιας υγείας 

και είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο φόρτο εργασίας και μια σειρά από άλλες αλλαγές στις 
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συνθήκες εργασίας τους, που παραμένουν ανεξερεύνητες ακόμη και μπορεί να αυξήσουν 

τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

Σε έρευνα των Κουράκου και συν (2012) σχετικά με την ικανοποίηση των νοσηλευτών 

των Παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρέθηκε πως ο τομέας που 

προσέφερε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους νοσηλευτές ήταν το αντικείμενο εργασίας 

τους, ακολουθούμενος από τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Αντίθετα, οι τομείς 

που φάνηκε να δυσαρεστούν περισσότερο τους συμμετέχοντες ήταν οι συνθήκες 

εργασίας και ο μισθός τους. Πρόσφατη έρευνα από τους  Kutney-Lee et al. (2013), 

προτείνει ότι οι βελτιώσεις στα εργασιακά περιβάλλοντα των νοσηλευτών μειώνουν όχι 

μόνο την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά και τις προθέσεις τους να φύγουν και τη 

δυσαρέσκεια στη δουλειά τους, ενώ ο Van den Heede κ.ά. (2009), έχουν διαπιστώσει 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του προσωπικού και του περιβάλλοντος εργασίας με τις 

προθέσεις να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. 

 

Από τα συμπεράσματα μιας μελέτης των Weisman και Nathanson που διεξήχθη σε 77 

κλινικές των ΗΠΑ προέκυψε ότι το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης των χρηστών υγείας (Weisman, &Nathanson, 1985). 

 

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που διεξήχθη σε 17 μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας των μεσοδυτικών ΗΠΑ από την οποία προέκυψε ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των 

ασθενών από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (Tzeng, Ketefian 

&Redman, 2002). 

 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος συνεισφέρει θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση των 

νοσηλευτών είναι και ο βαθμός στελέχωσης των νοσηλευτικών μονάδων. Αν και η 

στελέχωση, όπως υποστηρίζουν διάφοροι συγγραφείς, βρίσκεται υπεράνω αριθμών και 

είναι άλλες οι μεταβλητές που επηρεάζουν την παροχή ασφαλούς φροντίδας στους 

ασθενείς, εντούτοις οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χαμηλή 

στελέχωση οδηγεί πράγματι σε χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης τόσο για το 

προσωπικό όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς ( Χατζηπαντελής & Σιγάλας 2010). 
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Εντύπωση προκαλούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από έρευνες που αφορούν στη 

σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και αποδοχών. Αν και θα περίμενε κανείς ότι το 

επίπεδο των αποδοχών θα βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των παραγόντων που 

επηρεάζουν θετικά την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών, εντούτοις τα 

αποτελέσματα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.  

 

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία στην οποία συμμετείχαν 100 

νοσηλευτές, αποκάλυψε ότι το επίπεδο αμοιβών βρισκόταν πολύ χαμηλά στη λίστα των 

παραγόντων οι οποίοι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οδηγούν στην εργασιακή 

ικανοποίηση. Οι αποδοχές λοιπόν βρέθηκαν να είναι στη δέκατη θέση μεταξύ 12 

παραγόντων εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι αφορούσαν το ενδιαφέρον και τις προκλήσεις 

που προσφέρει η εργασία, το αίσθημα της επιτέλεσης του έργου και τη σχέση με τους 

προϊσταμένους.  

 

Από τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας όμως προέκυψε ότι οι αποδοχές βρισκόταν στην 

πρώτη θέση των παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στη δυσαρέσκεια από την εργασία 

γεγονός το οποίο έρχεται να ενισχύσει όσα υποστηρίζει στη θεωρία των δύο παραγόντων 

ο Herzberg κατατάσσοντας το επίπεδο των αμοιβών στους παράγοντες υγιεινής και όχι 

στους παράγοντες οι οποίοι κινητοποιούν τον εργαζόμενο (Savery, 1989). Αντίστοιχα 

ήταν  τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών όπως αυτή που έλαβε χώρα στην Κορέα κατά 

την οποία 353 νοσηλεύτριες που συμμετείχαν απάντησαν σχετικά με τη σχέση αποδοχών 

και εργασιακής ικανοποίησης ότι αν και μεταξύ τους υπάρχει σαφώς θετική συσχέτιση 

αυτή δεν φτάνει σε τόσο υψηλές τιμές όσο ίσως αναμενόταν (Seo, Kob & Price,2004). 

 

Μεταξύ των παραγόντων που επιδρούν σημαντικά στην αυξημένη εργασιακή 

ικανοποίηση των νοσηλευτών συγκαταλέγεται η σχέση που αναπτύσσεται τόσο μεταξύ 

νοσηλευτών και ιατρών όσο και μεταξύ των ίδιων των νοσηλευτών. Η συνεργασία αυτών 

των δύο πολύ σημαντικών οντοτήτων ενός νοσηλευτικού ιδρύματος έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων όσο και για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ( Adams,&Bond,2000). 

 

Οι Nolan et al.,(1995),  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο παράγοντες που 

συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας της εργασιακής ικανοποίησης είναι η 

ικανότητα για παροχή ικανοποιητικής φροντίδας στους  ασθενείς και οι καλές σχέσεις 

μεταξύ των συναδέλφων νοσηλευτών. Μάλιστα αθροιζόμενοι οι δύο παραπάνω 
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παράγοντες αποτελούν περισσότερο από το 50 % των συνολικών θετικών κρίσεων για το 

ποιες είναι οι πηγές της εργασιακής ικανοποίησης (Nolan, Nolan,&Grant,1995). 

Αντίστοιχα ήταν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Price ο οποίος διαπίστωσε 

ότι στην πρώτη θέση μεταξύ των παραγόντων που συντελούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των νοσηλευτών βρίσκεται η σχέση των νοσηλευτών με τους συναδέλφους 

τους. (Price, 2002). 

 

Οι σχέσεις με τους συναδέλφους και το υπόλοιπο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι εργασιακές συνθήκες στο σύνολο τους, οι σχέσεις με τους 

προϊσταμένους, τα επίπεδα των αποδοχών, οι δυνατότητες για προαγωγή, η εργασιακή 

ασφάλεια, η υπευθυνότητα που πηγάζει από τη σπουδαιότητα του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος και η αναγνώριση του έργου τους από τους ασθενείς και τους 

προϊσταμένους τους συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων παραγόντων που επιδρούν 

στη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση ( Lu, While, &Barriball,2005). 

 

Ανησυχία των κυβερνήσεων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι να ληφθούν μέτρα 

για τη μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας, που πρέπει να μειώσουν το λειτουργικό και το κόστος εργασίας τους, 

έτσι ώστε να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Εν τω μεταξύ, αρκετές μελέτες έχουν 

τεκμηριώσει μια συσχέτιση ανάμεσα στα χαμηλότερα επίπεδα νοσηλευτικής στελέχωσης 

και υψηλότερα ποσοστά ορισμένων ανεπιθύμητων εκβάσεων των ασθενών σχετικά με 

την ασφάλεια και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης ( Needleman et al.,2002).  

 

Ομοίως, μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι ελλείψεις προσωπικού υγειονομικής 

περίθαλψης θα κάνουν τους επαγγελματίες υγείας να σπανίζουν και την εργασία ακόμη  

πιο επίπονη ( Notara et al.,  2010). Σύμφωνα με την έκθεση του WHO (2010) το εισόδημα 

είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για την μετανάστευση των επαγγελματιών υγείας, 

ακολουθούμενη από την  δυσαρέσκεια από την εργασία, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

την πολιτική αστάθεια.  

 

Γίνεται έτσι κατανοητό πως η νοσηλευτική εν μέσω κρίσης βιώνει δυσκολίες οι οποίες 

δεν αφορούν μόνο στους ίδιους τους νοσηλευτές ως επαγγελματίες και επιστήμονες, 

αλλά και τους ασθενείς που δέχονται τη φροντίδα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επισημαίνει, πως μέσα από τη συμμετοχή των χωρών και το διάλογο, έχοντας ως βασική 

δράση τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών εργασίας στον τομέα υγείας έτσι ώστε να 
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διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η προσέλευση εργαζομένων προς αυτόν, θα υπάρξει κοινή 

στόχευση για την αναβάθμιση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

 

4.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε δύο έρευνες που έγιναν στο Ιπποκράτειο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη το 2009 από τον Γεροβασιλείου 

και η δεύτερη το 2014  με διανομή ερωτηματολογίου, ενώ για την πραγματοποίηση τους 

λήφθηκε έγκριση για την πρώτη έρευνα από την 4η ΥΠΕ και για την δεύτερη από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. 

 

4.2.   ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Οι συνηθέστεροι τρόποι μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης είναι οι συνεντεύξεις 

και τα ερωτηματολόγια. Η συνέντευξη σαν εργαλείο μέτρησης είναι δαπανηρή και 

χρονοβόρα ενώ από την άλλη πλευρά η πληροφόρηση που λαμβάνεται είναι περισσότερο 

εκτενής και λεπτομερής. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο 

αριθμό ατόμων (δείγματος), απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την συμπλήρωση τους, ενώ τα 

αποτελέσματα μπορούν ευκολότερα να ποσοτικοποιηθούν και να επεξεργαστούν. Γι’ 

αυτούς τους λόγους αποτελούν και το πλέον ενδεδειγμένο και περισσότερο 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέτρησης   (Spector, 1997). 

 

Κατά την διάρκεια των ετών μελέτης της εργασιακής ικανοποίησης έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες κλίμακες μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης με αρκετές από αυτές να 

έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και έγκυρες μέσα από μελέτες στις οποίες εφαρμόστηκαν. 

Η αξιοπιστία αφορά την συνέπεια στην μέτρηση ενώ η εγκυρότητα αφορά την ερμηνεία 

του τι ακριβώς μετράμε. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην χρήση υφιστάμενων 

κλιμάκων όπως η κάλυψη των βασικών διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης, η 

επίδειξη υψηλών ποσοστών αξιοπιστίας από την υφιστάμενη χρήση τους, η 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους από την ανάπτυξη μιας νέας κλίμακας. Το βασικό 

μειονέκτημα χρήσης μιας υπάρχουσας κλίμακας έχει να κάνει με τον περιορισμό στην 

μέτρηση πιο ιδιαίτερων διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης σε ειδικούς τύπους 

επιχειρήσεων, από τους γενικούς και βασικούς που συνήθως ταιριάζουν στις 

περισσότερες επιχειρήσεις ( Spector,1997). 
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Οι πιο γνωστές κλίμακες που πραγματεύονται την επαγγελματική ικανοποίηση είναι το 

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

1967),το (JDI) “Job Descriptive Index” (Smith, Kendal & Hullin, 1969), το (JIG) “Job in 

General” (Iron son et al., 1989), το (ESI) “Employee Satisfaction Inventory” (Koustelios 

& Bagiatis, 1997, Koustelios, 1991), το ( JDS) “Job Diagnostic Survey” ( Hackman & 

Oldman, 1976, το ( JSS) “Job Satisfaction Survey” ( Spector, 1997).  

 

Για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης το 2003 αναλύθηκαν 29 ψυχομετρικά 

όργανα από τους Van Saane et al., και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο επτά 

πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για αξιοπιστία και εγκυρότητα και συνοψίζονται στον 

πίνακα 3.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Εργαλεία  ∆είγµα  Ερωτήσεις-Κλίµακα 

απαντήσεων  

Αντικείµενο  

µέτρησης  

Job in General 

Scale  

(JIG)   

(Ironson et al., 

1989)  

Ετερογενές  18 ερωτήσεις – κλίµακα 

3 απαντήσεων (ναι, όχι, 

δεν είμαι σίγουρος)  

Εργασιακή ικανοποίηση 

εν γένει.  

Job Satisfaction  

Questionnaire  

(Andrew & 

Withey,  

1976)  

Ετερογενές  5 ερωτήσεις – 7βάθµια 

κλίμακα Likert 

(ικανοποιημένος έως 

καθόλου 

ικανοποιημένος)  

Συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση.  

Job Satisfaction  

Survey (JSS)  

(Spector, 1985)  

Εργαζόµενοι 

κοινωνικών 

υπηρεσιών  

36 ερωτήσεις – 6βάθµια 

κλίμακα Likert 

(συμφωνώ απόλυτα έως 

διαφωνώ απόλυτα)  

Μισθός, προαγωγή, 

επίβλεψη, πρόσθετες 

παροχές, έκτακτες 

ανταμοιβές, λειτουργικές 

διαδικασίες, συνεργάτες, 

φύση της εργασίας, 

επικοινωνία.  
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Emergency  

Physician Job  

Satisfaction  

Instrument (EPJS)  

(Lloyd et al., 1994)  

Γιατροί 

επειγόντων 

περιστατικών  

79 ερωτήσεις – 7βάθµια 

κλίµακα Likert 

(συμφωνώ απόλυτα έως 

διαφωνώ απόλυτα)  

Διαχειριστική αυτονομία, 

κλινική αυτονομία, 

πόροι, κοινωνικές 

σχέσεις, τρόπος ζωής, 

προκλήσεις.  

McCloskey & 

Mueller 

Satisfaction  

Scale (MMSS)  

(1990)  

Νοσηλευτές  31 ερωτήσεις- 6βάθμια 

κλίµακα Likert (πολύ 

δυσαρεστημένος έως 

πολύ ικανοποιημένος)  

Εξωγενείς ανταμοιβές, 

ικανοποίηση από τον 

προγραμματισμό, 

ισορροπία οικογένειας  

- εργασίας, συνεργάτες, 

αλληλεπίδραση, 

επαγγελματικές 

ευκαιρίες, 

έπαινος/αναγνώριση, 

έλεγχος/υπευθυνότητα.  

Measure of Job  

Satisfaction (MJS)  

(Traynor & Wade,  

1993)  

Νοσηλευτές  38 ερωτήσεις – 5βάθµια 

κλίµακα Likert (πολύ 

ικανοποιημένος έως 

πολύ δυσαρεστημένος)  

Προσωπική ικανοποίηση, 

φόρτος εργασίας, 

επαγγελματική 

υποστήριξη, μισθός, 

προοπτικές, εκπαίδευση.  

Nurse Satisfaction  

Scale (NSS) (Ng,  

1993)  

Νοσηλευτές  24 ερωτήσεις – 7βάθµια 

κλίµακα Likert 

(συμφωνώ απόλυτα έως 

διαφωνώ απόλυτα)  

∆ιοίκηση, συνεργάτες, 

καριέρα, φροντίδα 

ασθενή, σχέσεις µε τον 

προϊστάμενο, 

εκπαίδευση νοσηλευτών, 

επικοινωνία.  

Πηγή: Van Saane et al., 2003.  

 

Ο Smith et al, το 1969, ανέπτυξε το ερωτηματολόγιο Job Description Index  (JDI)  για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία. Το ερωτηματολόγιο  αυτό αποτελείται από 

πεδία όπως το είδος της εργασίας, την εποπτεία και τις σχέσεις των συναδέλφων. Ο 

Spector, το 1985, αναβάθμισε αυτό το ερωτηματολόγιο με την ανάπτυξη του Job 

Satisfaction Survey (JSS). Αυτό το ερωτηματολόγιο μελετά περισσότερα μέρη της 

ικανοποίησης από την εργασία, όπως τα κίνητρα, την ευημερία και τις αποδοχές ( Spector 

1997) των εργαζομένων. Ο Stamps και ο Piedmont, το 1986, προσάρμοσε το JSS στις 

υπηρεσίες υγείας, και δημιούργησε ένα νέο ερωτηματολόγιο. 
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4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ JOB  SATISFACTION 

SURVEY (JSS)  

 

Το Job Satisfaction Survey (JSS) είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο το οποίο σύμφωνα με 

τον Spector (1985) παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους τομείς, 

στην αρχή αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα για τις 

κοινωνικές υπηρεσίες και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Επιλέχθηκε, τελικά, το 

εργαλείο αυτό  για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων του Ιπποκράτειου 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.   

 

Η θεωρητική θέση  στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του JSS είναι ότι η ικανοποίηση 

από την εργασία αποτελεί μια συναισθηματική ή συμπεριφοριστική αντίδραση σε μια 

θέση εργασίας. Μετά την απαραίτητη έρευνα της βιβλιογραφίας η κλίμακα που 

αναπτύχθηκε αποτελείται από 9 διαφορετικές διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν 

την ικανοποίηση με την καθεμιά να περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις στις οποίες ο κάθε 

συμμετέχων καλείται να αποτυπώσει σε μια κλίμακα 6 επιλογών, τον βαθμό στον οποίο 

συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Οι εννέα διαφορετικές 

διαστάσεις έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση από τις αποδοχές, τις ευκαιρίες για 

ανέλιξη, τη σχέση με τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους, την επικοινωνία, τις 

διαδικασίες και τους κανόνες που ακολουθεί η εταιρία, τη φύση της ίδιας της εργασίας 

καθώς επίσης και με τις επιπρόσθετες παροχές ή τις ενδεχόμενες ανταμοιβές. (Πίνακας 

4).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διαστάσεις εργασιακής 

ικανοποίησης  

Περιγραφή  

Μισθός  Ικανοποίηση από το μισθό και τις           

αυξήσεις  

Ευκαιρίες προαγωγής             Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής  

Πρόσθετες παροχές  Ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές  

Έκτακτες ανταμοιβές  Ικανοποίηση από µια καλή επίδοση  
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Επίβλεψη                                                    Ικανοποίηση από τον   προϊστάμενο                  

και τη διοίκηση  

Συνεργάτες  Ικανοποίηση από τους συνεργάτες  

Φύση της δουλειάς  Ικανοποίηση από το είδος των εργασιών 

που διεκπεραιώνονται  

Επικοινωνία                                               Ικανοποίηση από την επικοινωνία μέσα 

στο νοσοκομείο  

Ισχύουσες διαδικασίες  Ικανοποίηση από τους κανονισμούς και τις               

διαδικασίες  

Πηγή: Spector (1985)  

 

Οι ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν, όπως περιγράφονται στον Πίνακα 5, είχαν σκοπό να 

καλύψουν τις εννέα παραπάνω διαστάσεις.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στοιχείο  Περιγραφή ερώτησης - στοιχείου  

1  Δίκαιη αμοιβή ανάλογα µε την εργασία που επιτελείται  

2  Υπάρχουσες ευκαιρίες προαγωγής  

3  Ικανότητα προϊσταμένου στη δουλειά του  

4  Ικανοποιητικές πρόσθετες παροχές  

5  Αναγνώριση μιας καλά εκτελούμενης εργασίας  

6  Διαδικασίες που παρεμποδίζουν τη διεκπεραίωση της εργασίας  

7  Συμπάθεια προς τους συνεργάτες  

8  Περιεχόμενο εκτελούμενης εργασίας  

9  Επικοινωνία εντός του οργανισμού  

10  Συχνότητα και ποσότητα αυξήσεων   

11  Συσχέτιση προαγωγής µε τη σωστή εργασία  

12  Συμπεριφορά του προϊσταμένου στους υφισταμένους  

13  Πρόσθετες παροχές συγκριτικά µε άλλους οργανισμούς  

14  Εκτίμηση της εργασίας που επιτελείται  

15  Παρεμπόδιση εργασίας από τη γραφειοκρατία  

16  Ικανότητα ή µη των συνεργατών  

17  Ελκυστικότητα της εργασίας  
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18  Ξεκάθαροι στόχοι του οργανισμού  

19  Αντιστοίχιση εργασίας και αμοιβής  

20  Ευκαιρίες προαγωγής συγκριτικά µε άλλους οργανισμούς 

21  Ενδιαφέρον προϊσταμένου για τους υφισταμένους του  

22  Δίκαιες πρόσθετες παροχές  

23  Ποσότητα και ποικιλία ανταμοιβών  

24  Πρόσθετος φόρτος εργασίας  

25  Συνύπαρξη µε τους συναδέλφους  

26  Επίγνωση των εργασιών που επιτελούνται  

27  Συναισθήματα από την εκτέλεση της εργασίας  

28  Ευκαιρίες μισθολογικών αυξήσεων  

29  Απουσία πρόσθετων παροχών  

30  Αίσθημα συμπάθειας προς τον προϊστάμενο 

31  Όγκος γραφικής δουλειάς  

32  Ανταμοιβή των προσπαθειών  

33  Ικανοποιητικές ευκαιρίες προαγωγής  

34  Διαπληκτισμοί και διαμάχες στη δουλειά  

35  Ευχάριστη εργασία  

36  Επάρκεια επεξήγησης κατά την ανάθεση εργασιών  

 

 

Η απάντηση στις ερωτήσεις γίνεται με τη χρήση μιας εξαβάθμιας  κλίμακας με επιλογές 

που κυμαίνονται από το «διαφωνώ απόλυτα»(1) έως το «Συμφωνώ απόλυτα»(6). Τα 

διαστήματα μεταξύ των επιλογών απάντησης μιας ερώτησης είναι περίπου ίσα 

ψυχολογικά σύμφωνα με τον Spector (1976). Επίσης οι μισές από τις ερωτήσεις είναι 

θετικά διατυπωμένες και οι υπόλοιπες αρνητικά έτσι ώστε από την αξιολόγηση της 

καθεμιάς να προκύπτει είτε θετική είτε αρνητική στάση απέναντι στη δουλειά. Η χρήση 

της εξαβάθμιας κλίμακας για την αποτύπωση των απαντήσεων έχει πολλαπλά 

πλεονεκτήματα όπως το ότι είναι εύκολα κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της από τον 

ερωτώμενο, συμβάλλει στην μείωση του χρόνου που απαιτείται για την συμπλήρωση 

ολόκληρου του ερωτηματολογίου και αποφεύγεται ο κίνδυνος θετικής ή αρνητικής 

μεροληψίας με την εναλλαγή των θετικά και αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων                 

( Αλετράς και συν., 2009). 
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Κατά την ανάλυση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε αντιστροφή της αρχικής 

κωδικοποίησης στις απαντήσεις των αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων ώστε σε όλες 

τις ερωτήσεις μεγαλύτερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν μεγαλύτερους βαθμούς 

ικανοποίησης και αντίστροφα. 

 

Δεδομένου ότι οι εργαζόµενοι του νοσοκομείου αντιμετωπίζουν πολύ ειδικά καθήκοντα 

σε καθημερινή βάση, είναι πιθανό να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ατόμων και της ικανοποίησης από την εργασία τους (Rad & De 

Moraes, 2009). Συνεπώς, στο τέλος του ερωτηματολογίου προστέθηκαν 10 επιπλέον 

ερωτήσεις που σχετίζονται µε τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικιακή κατηγορία, κλίμακα μισθού, 

ειδίκευση, διάρκεια υπηρεσίας στο νοσοκομείο, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή 

κατάσταση). Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά µε 

την πιθανή σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης µε τα εν λόγω χαρακτηριστικά.  

  

Ο προέλεγχος του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τον 

Γεροβασιλείου (2009) κατά την έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων του 

Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μέσα στα πλαίσια πολιτισμικής 

προσαρμογής του ερωτηματολογίου ( cross-cultural adaptation), όπως αυτή καθορίστηκε 

από τους Guilemin et al. (1993). Η διαδικασία προελέγχου (pre-testing) έγινε με την 

χρήση της διερευνητικής τεχνικής (probe technique), σύμφωνα με την οποία μετά την 

απάντηση κάθε ερώτησης ζητείται από τους ερωτώμενους να διευκρινίσουν τον τρόπο 

με τον οποίο την αντιλαμβάνονται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ JSS 

 
Κλίμακα 

Alpha  
                 Περιγραφή 

 
Μισθός 

 
.75 

 
Μισθός και αποζημίωση 

 
Προαγωγή 

 
.73 

 
Ευκαιρίες προαγωγής 

 
Διεύθυνση 

 
.82 

 
Άμεσος προϊστάμενος 

 
Πρόσθετες παροχές 

 
.73 

 
Χρηματικές και μη χρηματικές πρόσθετες 

παροχές 

 
Έκτακτες ανταμοιβές 

 
.76 

 
Εκτίμηση, αναγνώριση και ανταμοιβές για 

σωστή εργασία 
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Πηγή: Job Satisfaction Survey (Spector, 1994) 

 

 

4.4.     ΔΕΙΓΜΑ 

 

Η έρευνα αποτελείται από δύο δείγματα. To πρώτο δείγμα της έρευνας (Γεροβασιλείου, 

2009) αποτέλεσαν 207 ιατροί και νοσηλευτές που το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2009 

εργάζονταν στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το δεύτερο δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν 247 ιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονταν  το ίδιο 

διάστημα το 2014 στο ίδιο νοσοκομείο. 

 

Τα κριτήρια επιλογής για τους ιατρούς ήταν να προέρχονται από διαφορετικές 

ειδικότητες και να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εφημεριών και στις 

δραστηριότητες του τμήματος ενώ τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν τόσο 

ειδικευόμενοι όσο και ειδικευμένοι ιατροί.  

 

Το νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε στη μελέτη ήταν τετραετούς (ΠΕ), τριετούς 

(ΤΕ) και διετούς (ΔΕ) εκπαίδευσης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτέλεσε η ελάχιστη 

εξάμηνη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.  

 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey του Paul Spector και στις 

δύο έρευνες. Για την διασφάλιση, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό, της αξιοπιστίας 

των απαντήσεων και της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, το προσωπικό προσεγγίστηκε 

από τους ερευνητές και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν μαζικά. Στην 

πρώτη έρευνα του 2009 από τον Γεροβασιλείου μοιράστηκαν 300 ερωτηματολόγια και 

επεστράφησαν απαντημένα τα 207 (ποσοστό 69%). Στην δεύτερη έρευνα του 2014 

μοιράστηκαν 400 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν απαντημένα τα 247 (ποσοστό 

61,8%). 

 
Ισχύουσες διαδικασίες 

 
.62 

 
Ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες 

 
Συνεργάτες 

 
.60 

 
Οι άνθρωποι με τους οποίους υπάρχει 

συνεργασία 

 
Φύση της εργασίας 

 
.78 

 
Καθήκοντα εργασίας 

 
Επικοινωνία 

 
.71 

 
Επικοινωνία μέσα στον οργανισμό 

 
Σύνολο 

 
.91 

 
Σύνολο όλων των συνιστωσών 
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4.5  ΜΕΘΟΔΟΣ   

 

Για τη διερεύνηση της δομής του ερωτηματολογίου, τα δεδομένα της έρευνας του 2009 

αναλύθηκαν από τον Γεροβασιλείου με τη μέθοδο παραγοντικής ανάλυσης κύριων 

αξόνων (Principal Axis Factoring) και περιστράφηκαν με την μέθοδο Varimax. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε για να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι 

συσχετίζονται με ομάδες ερωτήσεων και δημιουργούν τις αντίστοιχες αθροιστικές 

κλίμακες. 

 

Κατά την έρευνα από τον Γεροβασιλείου το 2009, με την χρήση της μεθόδου της 

ανάλυσης κυρίων παραγόντων προέκυψαν τέσσερις αθροιστικές κλίμακες με παραπάνω 

από ένα στοιχεία, που σχετίζονται με το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού: μισθός-παροχές και προαγωγή (7 ερωτήσεις), 

προϊστάμενος ( 4 ερωτήσεις), επικοινωνία (2 ερωτήσεις), συνεργασία (2 ερωτήσεις). ΟΙ 

προαναφερόμενες αθροιστικές κλίμακες, αντιπροσωπεύοντας διαφορετικές διαστάσεις 

της εργασιακής ικανοποίησης, είχαν ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνοχής, αξιοπιστίας ελέγχου –επανελέγχου και εγκυρότητας δημιουργήματος. Υπήρξαν 

όπως αναμενόταν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των κλιμάκων που προέκυψαν και 

των ήδη υπαρχουσών από την αγγλική έκδοση του JSS ( Spector, 1994). Αναλυτικότερα, 

η πρώτη κλίμακα αποτέλεσε συνδυασμό τεσσάρων υποκλιμάκων του JSS ( μισθός, 

ανταμοιβή, πρόσθετες παροχές και προαγωγή) ενώ οι υπόλοιπες τρεις ήταν όμοιες με τις 

ήδη υπάρχουσες. 

 

  Για την έρευνα του 2014 χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες αθροιστικές κλίμακες 

(παράγοντες). Στη συνέχεια, με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach a ερευνήθηκε 

η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability) των τεσσάρων 

αθροιστικών κλιμάκων η οποία εκτιμά το βαθμό στον οποίο όλα τα στοιχεία μιας 

αθροιστικής κλίμακας μετρούν το ίδιο δημιούργημα. Οι τιμές των συντελεστών 

Cronbach όταν είναι μεγαλύτερες του 0,80 υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα εσωτερικής 

συνοχής, ενώ σε τιμές μικρότερες από 0,70 ο ερευνητής πρέπει να κάνει προσπάθεια 

απαλοιφής κάποιου στοιχείου της αθροιστικής κλίμακας και να επανεξετάσει αν η 

συνοχή βελτιώνεται (Cronbach, 1951).  
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Κατόπιν ελέγχθηκε με το στατιστικό κριτήριο qui-square test η αναλογία ιατρών 

νοσηλευτών στα δύο δείγματα. Έγινε αρχικά ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και 

κατόπιν έγινε σύγκριση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και των δυο 

ερευνών με τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U test για την ανεύρεση πιθανών 

διαφορών μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών καθώς και διαφορών μεταξύ των ετών. Με τον 

μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis έγιναν συσχετίσεις των αθροιστικών κλιμάκων 

και των δημογραφικών των ερωτώμενων για να βρεθεί αν επηρεάζουν τον βαθμό  

εργασιακής ικανοποίησης. 

 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS (version 20.0). Ένα αποτέλεσμα θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό 

όταν για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 ισχύει P-value <0,05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στην έρευνα  που έγινε τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2014 συμμετείχαν 247 εργαζόμενοι, 

από τους οποίους  οι 116 ήταν γιατροί (47,0%) και οι 131 νοσηλευτές/ τριες (53,0%). Στο 

μεγαλύτερο ποσοστό   το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούνταν από γυναίκες (91,6%) 

ενώ στο ιατρικό προσωπικό  υπερείχαν οι άνδρες (54,3%) σε σχέση με τις  γυναίκες  

(45,7%). Σε σχέση με την ηλικία οι ιατροί ανήκαν οι περισσότεροι στην ηλικιακή ομάδα 

30-39 ετών (53,4%) ενώ οι νοσηλευτές ανήκαν οι περισσότεροι στην ηλικιακή ομάδα 

των 40-49 ετών (67,2%).  Οι γιατροί δήλωσαν στην πλειοψηφία τους έγγαμοι με το 

ποσοστό να φθάνει  το ( 60,3%) ενώ δεν είχαν αποκτήσει παιδί οι περισσότεροι(44,8%). 

Οι νοσηλευτές επίσης δήλωσαν έγγαμοι σε υψηλό ποσοστό (75,6%) ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό δήλωσε την απόκτηση δύο παιδιών (58%).  

 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 7 από τους 116 γιατρούς 

16 διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο  και 22 διδακτορικό  ενώ οι νοσηλευτές ( πίνακας 8) ήταν 

στο μεγαλύτερο ποσοστό, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι (67,2%) και  μόνο 11 κατείχαν μεταπτυχιακό 

τίτλο (8,4%). Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα  τόσο για τους ιατρούς (50,9%) όσο και τους 

νοσηλευτές/ τριες (68,7%) κυμάνθηκε μεταξύ 1000-1500€. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι ένα ποσοστό 26,6% των γιατρών και το 25,5% των νοσηλευτών δήλωσαν ότι 

έχουν μισθό κάτω από 1000 ευρώ. Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό  των συμμετεχόντων 

είχαν συμπληρώσει ξανά στο παρελθόν ερωτηματολόγια ερευνών. 

 

Στη έρευνα που έγινε τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2009 συμμετείχαν 207 άτομα από τους 

οποίους οι 109 ήταν ιατροί (52,7%) και οι 98 ήταν νοσηλευτές (47,3%). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν γυναίκες (84,7%) ενώ αντίθετα μεταξύ του 

ιατρικού προσωπικού παρατηρήθηκε μια ελαφρά υπεροχή των ανδρών (58,7%) έναντι 

των γυναικών (41,3%). Επίσης στις ηλικιακές ομάδες η πλειονότητα των ιατρών ανήκε 

στην κατηγορία 30-39 ετών (67,9%) ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό στην κατηγορία 40-

49 ετών (44,9%). Τόσο οι ιατροί όσο και οι νοσηλευτές δήλωσαν στην πλειοψηφία τους 

έγγαμοι με το ποσοστό να φτάνει και το 70% ενώ παραπάνω από τους μισούς ιατρούς 

δεν είχαν αποκτήσει παιδί (55,1%). Αναφορικά με την εκπαίδευση, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 7 από τους 109 ιατρούς 6 διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο και 13 διδακτορικό 
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ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρόλο που τα 4/5 του νοσηλευτικού προσωπικού 

ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ (79,6%) μόνο 3 κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο ( 3,1%). Το καθαρό 

μηνιαίο εισόδημα τόσο για τους ιατρούς ( 56%) όσο και για τους νοσηλευτές (71,4%) 

κυμάνθηκε μεταξύ 1000-1500€ ενώ τα 2/3 των συμμετεχόντων είχαν συμπληρώσει ξανά 

στο παρελθόν ερωτηματολόγια ερευνών. 

 

Με το στατιστικό κριτήριο Chi-square test, έγινε αρχικά έλεγχος της αναλογίας ιατρών-

νοσηλευτών στα δύο δείγματα και βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ( p=0,227). Έπειτα έγινε έλεγχος διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των 

δύο δειγμάτων του 2014 και του 2009 και παρατηρήθηκαν στους ιατρούς στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με σημαντική αύξηση του ποσοστού των ιατρών στις ηλικιακές 

ομάδες  των άνω των 40 ετών και σημαντική μείωση στην ηλικιακή ομάδα των 22-29 

ετών (p=0,021) στην έρευνα του 2014. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

επίπεδο εκπαίδευσης των γιατρών καθώς υπάρχει σημαντική αύξηση  στην απόκτηση 

περισσότερων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων (p=0,008) και πάλι στην έρευνα 

του 2014. Στον αριθμό των  παιδιών παρατηρείται επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p=0,000) καθώς αυξήθηκε σημαντικά η απόκτηση  παιδιών στους ιατρούς το 2014. Στα 

έτη εργασίας ακόμη, στους ιατρούς το 2014 παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των 

ατόμων που εργάζονται στην ομάδα  των 11-20 χρόνια καθώς και στην ομάδα πάνω από 

20 χρόνια (p=0,021). Τέλος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον μισθό 

(p=0,000).Συγκεκριμένα παρατηρούμε σημαντική αύξηση στην ομάδα με λιγότερα από 

1000 Ευρώ μισθό  ένα ποσοστό 26,7% το 2014 έναντι του ποσοστού 0,9% το 2009 καθώς 

και την σημαντική μείωση των μισθών στην ομάδα 1500-2000 Ευρώ το 2014. Δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στο φύλο (p=0,506) και στην 

οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων (p=0,598). 

 

Στους νοσηλευτές- τριες έγινε επίσης ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U test 

και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με αύξηση στην ηλικιακή ομάδα των 

40-49 ετών και ταυτόχρονα σημαντική μείωση της ηλικιακής ομάδας 22-29 ετών 

(p=0,001) στην έρευνα του 2014. Ο αριθμός των παιδιών έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα δύο δείγματα γιατί υπάρχει αύξηση της κατηγορίας απόκτησης 2 παιδιών 

και άνω στο δείγμα του 2014. Στους νοσηλευτές παρατηρείται ακόμη στατιστικά 

σημαντική διαφορά στα δύο δείγματα όσον αφορά τα έτη εργασίας με ένα ποσοστό 

61,1% να εργάζονται πάνω από 20 χρόνια (p=0,000) στο δείγμα του 2014. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει και στον μισθό γιατί αυξήθηκε αρκετά το ποσοστό των 
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νοσηλευτών που αμείβονται με λιγότερο από 1000 Ευρώ και ελαττώθηκε πολύ το 

ποσοστό που αμείβεται με 1500-2000 Ευρώ (p=0,000) στο δείγμα του 2014. Δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στο φύλο (p=0,104), στην οικογενειακή 

κατάσταση (p=0,480) και στο επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,152).   

 

Στους παρακάτω δύο πίνακες (7,8) αναφέρονται ξεχωριστά τα δημογραφικά στοιχεία των 

ιατρών και των νοσηλευτών στα δυο έτη της έρευνας καθώς και οι συγκρίσεις μεταξύ 

των ετών (p values). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 

      

 2009  2014  P 

 N % N %  

N 109 52,7 116 47  

Φύλο     0,506 

Άρρεν 64 58,7 63 54,3  

Θήλυ 45 41,3 53 45,7  

Ηλικία     0,021 

22-29 10 9,2 10 8,6  

30-39 74 67,9 62 53,4  

40-49 15 13,8 20 17,2  

50-60 8 7,3 16 13,8  

>60 2 1,8 8 6,9  

Οικογενειακή 

κατάσταση 

    0,598 

Έγγαμος 62 56,8 70 60,3  

Άγαμος 45 41,3 43 37,1  

Διαζευγμένος 2 1,8 3 2,6  

Αριθμός Παιδιών     0,000 

  0 60 55,1 52 44,8  

  1 20 18,3 22 19,0  

  2 21 19,3 36 31,0  
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  3 6 5,5 1 0,9  

>4 2 1,8 5 4,4  

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

    0,008 

ΑΕΙ 109 100 116 100  

Μεταπτυχιακό 6 5,5 16 13,8  

Διδακτορικό 13 11,9 22 19,0  

Έτη εργασίας     0,021 

0-2 43 39,5 35 30,2  

3-5 41 37,6 35 30,2  

6-10 12 11,0 11 9,5  

11-20 8 7,3 18 15,5  

>20 5 4,6 17 14,7  

Μισθός     0,000 

<1000 1 0.9 31 26,7  

1000-1500 61 56,0 59 50,9  

1501-2000 28 25,7 20 17,2  

>2000 19 17,4 6 5,2  

Συμμετοχή σε 

ερωτηματολόγια 

     

Ναι 70 64,2 88 75,9  

Όχι 39 35,8 28 24,1  

Mann-Whitney Test 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 

 

     
      

 2009  2014  P 

 N % N %  

N 98 47,3 131 53  

Φύλο     0,104 
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Άρρεν 15 15,3 11 8,4  

Θήλυ 83 84,7 120 91,6  

Ηλικία     0,001 

22-29 8 8,2 3 2,3  

30-39 31 31,6 19 14,5  

40-49 44 44,9 88 67,2  

50-60 15 15,3 21 16,0  

>60  0 0   

Οικογενειακή 

κατάσταση 

    0,480 

Έγγαμος 70 71,4 99 75,6  

Άγαμος 23 235 25 19,1  

Διαζευγμένος 5 51 7 5,3  

Αριθμός Παιδιών     0,000 

  0 27 27,6 29 22,1  

  1 25 25,5 19 14,5  

  2 36 36,7 76 58,0  

  3 8 8,2 7 5,3  

>4 2 20 0 0  

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

    0,152 

ΑΕΙ 1 1 3 2,3  

ΤΕΙ 78 79,6 88 67,2  

Σχολή διετούς 

φοίτησης 

16 16,3 29 22,1  

Μεταπτυχιακό 3 3,1 11 8,4  

Διδακτορικό      

Έτη εργασίας     0,000 

0-2 11 11,2 2 1,5  

3-5 6 6,1 7 5,3  

6-10 23 23,5 13 9,9  

11-20 21 21,4 29 22,1  

>20 37 37,8 80 61,1  

Μισθός     0,000 

<1000 11 11,2 33 25,2  

1000-1500 70 71,4 90 68,7  

1501-2000 18 18,4 8 6,1  

>2000 2 2,0 0 0  
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Συμμετοχή σε 

ερωτηματολόγια 

     

Ναι 68 69,4 123 93,9  

Όχι 30 30,6 8 6,1  

  Mann-Whitney U Test 

 

 

5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

Από τον πίνακα 9, προκύπτει ότι οι συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής 

(internal consistency reliability coefficients) παρουσιάζουν υψηλές τιμές για τις δύο 

πρώτες κλίμακες και για τα δύο έτη αναφοράς, ικανοποιητική τιμή για την κλίμακα 

επικοινωνία και σχετικά χαμηλή τιμή για την κλίμακα συνεργάτες παρουσιάζεται για το 

2014, ενώ για το 2009 έχουμε ικανοποιητική τιμή για την κλίμακα συνεργάτες και 

χαμηλή τιμή για την κλίμακα επικοινωνία. Παρά ταύτα, οι τελευταίες κλίμακες 

συμπεριλήφθηκαν στις περαιτέρω αναλύσεις καθώς ο αντίστοιχος συντελεστής 

(coefficient alpha) βασισμένος σε δείγμα 2870 ατόμων και σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχει συγκεντρώσει ο δημιουργός του ερωτηματολογίου καθηγητής Spector κυμαίνονται 

περίπου στα ίδια επίπεδα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ CRONBACH  

                                                                                                         

                                                                                                                       

Κλίμακες                                 Περιγραφή                                               Cronbach          

                                                                                                                  2014           2009 

Μισθός-παροχές και        (Ερωτήσεις 1,19,22,28,29,32,33)            0,763       0,831 

προαγωγή                                                            

Προϊστάμενος                     (Ερωτήσεις 3,12,21,30)                                0,805          0,805                                                                                                             

Επικοινωνία                        (Ερωτήσεις 18,26)                                        0,537          0,691 

Συνεργάτες                         (Ερωτήσεις 7,25)                                          0,669          0,550 
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5.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2009-2014 

 

Έγινε έλεγχος κανονικότητας των δύο δειγμάτων της έρευνας και βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει κανονικότητα στα δείγματα γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό 

έλεγχο των δειγμάτων. Ο έλεγχος της κανονικότητας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

10. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 . ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  2009-2014 

 

 

 

5.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ MEDIAN-IQR ΣΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 

 

Θέλοντας να προσδιοριστεί η τάση που παρατηρείται στα δύο δείγματα της έρευνας έγινε 

έλεγχος των διαμέσων των δειγμάτων καθώς δεν υπάρχει κανονικότητα στα δείγματα και 

                                                          Tests of Normality 2009         Tests of Normality 2014  

 ΙΑΤΡΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥ-

ΤΗΣ 

 

Kolmogorov-Smirnova     Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

ΜΙΣΘΟΣ-

ΠΑΡΟΧΕΣ-

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

Γιατρός ,159 109 ,000 ,127 116 ,000 

Νοσηλευτής ,205 98 ,000 ,154 131 ,000 

ΠΡΟΪΣΤΑ-

ΜΕΝΟΣ 

Γιατρός ,102 109 ,007 ,111 116 ,001 

Νοσηλευτής ,102 98 ,014 ,139 131 ,000 

ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΝΙΑ 

Γιατρός ,199 109 ,000 ,146 116 ,000 

Νοσηλευτής ,209 98 ,000 ,193 131 ,000 

ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΣΙΑ 

Γιατρός ,264 109 ,000 ,243 116 ,000 

Νοσηλευτής ,163 98 ,000 ,200 131 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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ο μέσος όρος δεν θεωρείται αξιόπιστος αντιπρόσωπος της τάσης των δειγμάτων. Στον 

Πίνακα 11  παρουσιάζονται οι διάμεσοι  και τα διαστήματα εμπιστοσύνης για την 

διαφορά μεταξύ των διαμέσων των δύο δειγμάτων καθώς και οι δείκτες διασποράς (IQR) 

σε ιατρούς και νοσηλευτές στα έτη 2009-2014. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ MEDIAN-IQR ΣΤΙΣ 4 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 

  2009  2014    

 

ΚΛΙΜΑΚΑ  MEDIAN IQR MEDIAN IQR  MEDIAN 

DIF. 

CI 

MEDIAN 

DIF. 

CI 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΡΟΑΓΩ-

ΓΗ 

DOCTOR 

NURSE 

1,57 

1,14 

0,93 

0,43 

1,85 

1,57 

1,29 

1,00 

 0,000 

 0,143 

0,429 

0,429 

ΠΡΟΪΣΤΑ-

ΜΕΝΟΣ 

DOCTOR 

NURSE 

4,25 

4,50 

1,50 

1,25 

4,25 

5,00 

1,75 

1,75 

-0,250 

 0,000 

0,500 

0,750 

ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ 

DOCTOR 

NURSE 

2,50 

1,50 

1,25 

1,50 

3,00 

2,00 

1,50 

2,00 

 0,000 

 0,000 

0,500 

1,000 

ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΣΙΑ 

DOCTOR 

NURSE 

5,00 

4,50 

0,75 

1,00 

5,00 

5,00 

1,00 

1,50 

 0,000 

 0,500 

0,500 

0,500 

        

Hodges-Lehman Median difference (Confintence Interval ) 

 

 

 

Στον  παρακάτω πίνακα 12 γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των γιατρών και των νοσηλευτών 

ανά έτος  στους 4 παράγοντες που διενεργήθηκε κάθε έρευνα καθώς και συγκρίσεις 

μεταξύ των ετών σε ιατρούς και σε νοσηλευτές. 

 

 



 

55 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ  ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2009-2014 (p values). 

 

                                                                                                                                 (p μεταξύ ετών 

                                                                                                                                     σε ιατρούς – 

                                                                                            2009               2014            νοσηλευτές)              

Mann-Whitney test 

 

 

Στους ιατρούς παρατηρούμε ότι διαχρονικά δεν υπήρξε μεταβολή της ικανοποίησης τους,  

σε κανένα παράγοντα. Άρα ο βαθμός της ικανοποίησης τους παρέμεινε σταθερός. Στους 

νοσηλευτές αντίθετα παρατηρείται αύξηση της ικανοποίησης από το 2009,  σε όλους τους 

παράγοντες. 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ   MEDIAN MEDIAN 

PAY DOCTOR 1,57 1,85 0,119 

NURSE 1,14 1,57 0,000 

p (μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών στο 

έτος) 

0,000 0,000   

SUPERVISOR DOCTOR 4,25 4,25 0,489 

NURSE 4,50 5,00 0,010 

p (μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών στο 

έτος) 

0,429 0,006   

COMMUNICATION DOCTOR 2,50 3,00 0,153 

NURSE 1,50 2,00 0,000 

p (μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών στο 

έτος) 

0,000 0,000   

COWORKERS DOCTOR 5,00 5,00 0,213 

NURSE 4,50 5,00 0,000 

p (μεταξύ ιατρών-

νοσηλευτών στο 

έτος) 

0,298 0,214   
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Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ικανοποίηση από τον μισθό ανάμεσα  στους γιατρούς και τους νοσηλευτές και στα δύο 

έτη αναφοράς, με τους νοσηλευτές να είναι περισσότερο  δυσαρεστημένοι από τον μισθό 

τους σε σχέση με τους ιατρούς, να υπάρχει όμως παράλληλα αυξητική τάση της 

ικανοποίησης  στην έρευνα του 2014 από την εργασία παρά την οικονομική κρίση. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους ιατρούς και τους νοσηλευτές ως 

προς την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και από την επικοινωνία στην έρευνα του 

2014, με τους τελευταίους να έχουν στατιστικά σημαντική αύξηση της ικανοποίησης 

τους σε σχέση με την έρευνα του 2009. Τέλος η συνεργασία ως παράγοντας ικανοποίησης 

φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με αύξηση της ικανοποίησης από την 

συνεργασία για τους νοσηλευτές στην έρευνα του 2014 σε σχέση με την έρευνα του 2009. 

 

Για τον έλεγχο των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε μη παραμετρική ανάλυση, η οποία 

θεωρείται πιο αξιόπιστη σε μεγάλα δείγματα. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό 

συσχέτισης μεταξύ της ικανοποίησης και μιας ποιοτικής μεταβλητής με δύο κατηγορίες, 

όπως π.χ. το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann-Whitney, ενώ για περιπτώσεις 

ποιοτικής μεταβλητής με περισσότερες από δύο κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Kruskal-Wallis. 

 

Στους πίνακες 13,14,15 και 16 παρατίθενται οι επιδράσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων στις αθροιστικές κλίμακες, για το βαθμό  της 

ικανοποίησης των εργαζοµένων ιατρών και νοσηλευτών, και  στις δύο έρευνες του 2009 

και του 2014. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ  ΤΟ 2014  (p VALUES) 
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ΜΙΣΘΟΣ- 

ΠΑΡΟΧΕΣ-

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

 

0,237 0,922 0,603 0,833 0,422 0,351 0,751 
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,872 0,766 0,356 0,750 0,269 0,218 0,169 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,215 0,210 0,952 0,028 0,287 0,144 0,109 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,262 0,390 0,509 0,752 0,169 0,067 0,045 

  Kruskal-Wallis Test (p<0,005) 

 

 

Στους ιατρούς στην έρευνα του 2014  (Πίνακας 13) η ικανοποίηση από τον παράγοντα 

της επικοινωνίας φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική με το μηνιαίο εισόδημα και η 

ικανοποίηση από την συνεργασία να είναι στατιστικά σημαντική από τον αριθμό παιδιών. 

Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν φαίνονται να επηρεάζουν την 

ικανοποίηση από τις υπόλοιπες αθροιστικές κλίμακες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟ 2014 (pVALUES) 
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ΚΛΙΜΑΚΑ        

ΜΙΣΘΟΣ- 

ΠΑΡΟΧΕΣ- 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

 

0,734 0,366 0,310 0,044 0,175 0,403 0,143 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

0,994 0,113 0,624 0,894 0,317 0,379 0,802 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,994 0,116 0,149 0,275 0,366 0,558 0,346 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,863 0,044 0,439 0,180 0,653 0,565 0,729 

Kruskal-Wallis Test (p<0,005)  

 

Στους νοσηλευτές στην έρευνα του 2014 (Πίνακας 14) η εργασιακή ικανοποίηση από την 

αθροιστική κλίμακα μισθός-παροχές-προαγωγή είναι στατιστικά σημαντική με το 

μηνιαίο εισόδημα και η ικανοποίηση από την κλίμακα συνεργασίας είναι στατιστικά 

σημαντική από το φύλο. Κι εδώ παρατηρούμε ότι τα υπόλοιπα δημογραφικά 
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χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση  στις υπόλοιπες 

αθροιστικές κλίμακες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ  ΤΟ 2009 (p values) 
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ΚΛΙΜΑΚΑ        

ΜΙΣΘΟΣ- 

ΠΑΡΟΧΕΣ- 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

0,170 0,207 0,462 0,285 0,204 0,931  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,273 0,301 0,637 0,242 0,851 0,037  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,067 0,628 0,054 0,166 0,919 0,074  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,940 0,061 0,789 0,400 0,271 0,334  

Kruskal-Wallis Test (p<0,005) 

 

Στους ιατρούς το 2009 η εργασιακή ικανοποίηση ως προς τον προϊστάμενο ήταν 

στατιστικά σημαντική μόνο με την οικογενειακή κατάσταση (Πίνακας 15). Εδώ 

παρατηρούμε ότι κανένα άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό ώστε να επηρεάζει τον βαθμό ικανοποίησης από τις υπόλοιπες αθροιστικές 

κλίμακες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟ 2009 (p values). 
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ΜΙΣΘΟΣ- 

ΠΑΡΟΧΕΣ- 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

 

0,563 0,713 0,435 0,095 0,255 0,487  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 0,263 0,972 0,418 0,399 0,341 0,743  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,177 0,473 0,066 0,903 0,555 0,434  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,256 0,598 0,928 0,007 0,661 0,356  

Kruskal-Wallis Test (p<0,005) 

Τέλος, στους νοσηλευτές η εργασιακή ικανοποίηση ως προς την συνεργασία ήταν 

στατιστικά σημαντική με το μηνιαίο εισόδημα (Πίνακας 16). Τα υπόλοιπα δημογραφικά 

των ερωτώμενων δεν επηρέαζαν τον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης στις άλλες 

αθροιστικές κλίμακες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την έρευνα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης 

στην εργασιακή ικανοποίηση των ιατρών και νοσηλευτών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. 

Για τον  σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της έρευνας που έγινε  από τον 

Γεροβασιλείου Σ.(2009) και έγινε σύγκριση με τα δεδομένα της έρευνας του 2014 για 

την ανάδειξη πιθανών διαφορών στην εργασιακή ικανοποίηση ιατρών και νοσηλευτών 

στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την οικονομική κρίση. 

Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία, 

( JSS ) και στις δύο έρευνες. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, περιείχε 36 ερωτήσεις 

εκφρασμένες σε εξαβάθμια κλίμακα στο τέλος του οποίου προστέθηκαν 10 επιπλέον 

ερωτήσεις για την κάλυψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών.   

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την ικανοποίηση από τον μισθό, τις παροχές (ασφαλιστική κάλυψη, 

άδειες με αποδοχές, συνταξιοδοτικές προοπτικές) και την προαγωγή ανάμεσα  στους 

γιατρούς και τους νοσηλευτές και στα δύο έτη αναφοράς, με τους νοσηλευτές να είναι 

περισσότερο  δυσαρεστημένοι σε σχέση με τους ιατρούς.  Επιπλέον δείχνουν και οι ιατροί 

και οι νοσηλευτές μη ικανοποιημένοι από το επίπεδο επικοινωνίας εντός του οργανισμού. 

Αρκετά ικανοποιημένοι δείχνουν ως προς την συνεργασία με τους συναδέλφους αλλά 

και  από τις ικανότητες των προϊσταμένων.  

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο δειγμάτων διέφεραν  μεταξύ τους. Στους 

ιατρούς υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, στις έρευνες του 2009 και του 2014, στις 

ηλικιακές ομάδες, στο επίπεδο εκπαίδευσης, στον αριθμό παιδιών, στα έτη εργασίας, και 

στον μισθό. Στους νοσηλευτές αντίστοιχα υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

ηλικιακές ομάδες, στον αριθμό παιδιών, στα έτη εργασίας και στον μισθό. Με τον έλεγχο 

που έγινε (Kruskal-Wallis test) για να βρεθεί η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στις αθροιστικές κλίμακες βρέθηκε ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά τα 

περισσότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά  τον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης εκτός 

από το μηνιαίο εισόδημα. 
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Συγκεκριμένα στην έρευνα του 2014 ο βαθμός ικανοποίησης των ιατρών από τον 

παράγοντα της επικοινωνίας επηρεάζεται από το μηνιαίο εισόδημα. Ο αριθμός δε των 

παιδιών καθορίζει τον βαθμό ικανοποίησης από τον παράγοντα της συνεργασίας. Για 

τους νοσηλευτές, στην έρευνα του 2014 βρέθηκε ότι ο βαθμός της ικανοποίησης τους 

από τον παράγοντα μισθός-παροχές-προαγωγή επηρεάζεται από το μηνιαίο εισόδημα 

καθώς και ότι η ικανοποίηση από τον παράγοντα συνεργασία επηρεάζεται από το φύλο. 

 

Στην έρευνα του 2009 μόνο ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό, η οικογενειακή 

κατάσταση, επηρέαζε τον βαθμό ικανοποίησης των ιατρών από τον προϊστάμενο. Ενώ 

στους νοσηλευτές το μηνιαίο εισόδημα επηρέαζε τον βαθμό ικανοποίησης από την 

συνεργασία.  

 

Σύμφωνα με την διάμεσο των δύο δειγμάτων βρέθηκε ότι στους ιατρούς διαχρονικά δεν 

υπήρξε μεταβολή της ικανοποίησης τους, σε καμμιά από τις αθροιστικές κλίμακες με 

αποτέλεσμα  ο βαθμός της εργασιακής  ικανοποίησης τους να  παραμείνει σταθερός. 

Στους νοσηλευτές αντίθετα παρατηρείται αύξηση της ικανοποίησης από το 2009,  σε όλες 

τις αθροιστικές κλίμακες.  

 

 Τα αποτελέσματα αυτά, όσον αφορά τους ιατρούς, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από 

το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης  οι προσδοκίες έχουν ελαττωθεί κατά πολύ 

και  έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 

 

Η αύξηση της ικανοποίησης στους νοσηλευτές ειδικά, θα μπορούσε να αποδοθεί στην  

εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από την κυβέρνηση το οποίο έγινε ευρέως αποδεκτό 

από τους νοσηλευτές γιατί εξίσωσε ισότιμα τον κλάδο  με ανάλογους κλάδους σε άλλα 

υπουργεία. Ένα πρόσθετο μέτρο υπήρξε και η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος 

στους νοσηλευτές, το οποίο σταθεροποίησε, στο μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών 

κυρίως στις κατηγορίες τριετούς εκπαίδευσης (ΤΕ) και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(ΠΕ), το μηνιαίο εισόδημα στα ίδια περίπου επίπεδα με την προ κρίσης περίοδο. 

 

Η οικονομική κρίση δημιούργησε πολλαπλά και ποικίλα προβλήματα στον υγειονομικό 

τομέα κυρίως με την υποστελέχωση του σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με βασικές 

ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή λόγω των μειώσεων των δαπανών. Οι νοσηλευτές 

και οι ιατροί καλούνται μέσω των οικονομικών πιέσεων για την περίθαλψη, να 

διατηρήσουν την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη 
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για ανταπόκριση όλων των επαγγελματιών υγείας, στην αύξηση των σωματικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, 

αλλά και σε όλες τις ραγδαίες αλλαγές στο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης ( Chang 

NH et al., 2010). 

 

Σύμφωνα με τον Ευκαρπίδη (2011) η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 

μόνο ως απειλή αλλά και σαν ευκαιρία αναδιάρθρωσης και εξέλιξης των οικονομικών, 

των κοινωνικών και των υγειονομικών συστημάτων. Επομένως σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης η επένδυση στην υγεία είναι επένδυση στην ανθρώπινη ανάπτυξη, 

στην κοινωνική ευημερία και στον πλούτο. Υπάρχουν, άλλωστε, ισχυρές επιστημονικές 

ενδείξεις ότι η καλή υγεία συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, στην παραγωγικότητα του 

εργατικού δυναμικού, στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη ( Πάβη, 2010).   

 

Οι επαγγελματίες υγείας είναι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι με ισχυρή 

προσωπικότητα και δυνατή θέληση και οι διοικητές θα πρέπει να φροντίζουν και να 

εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων αυτών μέσα από την συνεχή 

αναγνώριση, εκτίμηση και επιβράβευση των προσπαθειών και της προσφοράς τους με 

οικονομικά και άλλα κίνητρα για ακόμη παραγωγικότερη και ποιοτικότερη εργασία που 

θα οδηγήσει σε προσωπική και οργανική επιτυχία. 
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Paul E. Spector Τμήμα 

Ψυχολογίας  

Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντας  Copyright 

Paul E. Spector 1994, All rights reserved
.  

  

    
Σας παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας για να 

συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.   

Για κάθε ερώτηση κυκλώστε την απάντηση που προσεγγίζει 

περισσότερο την άποψή σας σχετικά με αυτήν.  
  

 

 1    Πιστεύω ότι αμείβομαι δίκαια για την εργασία που κάνω.             1     2     3     4     5      6  

 2  Υπάρχουν πολύ λίγες ευκαιρίες προαγωγής στη δουλειά μου.             1     2     3     4     5      6  

 3  Ο/Η προϊστάμενός μου είναι πολύ ικανός/ή στη δουλειά του.             1     2     3     4     5      6  

 4    Δεν είμαι ικανοποιημένος από τις πρόσθετες παροχές (ασφαλιστική 
κάλυψη, άδειες μετ’ αποδοχών, συνταξιοδοτικές προοπτικές ) που 
λαμβάνω, πέραν του μισθού.  

           1     2     3     4     5      6  

 5   Όταν κάνω καλά τη δουλειά μου, αναγνωρίζεται όπως θα έπρεπε.             1     2     3     4     5      6  

 6  Πολλοί  από τους κανονισμούς και τις  διαδικασίες μας,  καθιστούν την 
διεκπεραίωση μία σωστής δουλειάς, δύσκολη.  

           1     2     3     4     5      6  

 7  Συμπαθώ τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω μαζί.             1     2     3     4     5       6  

 8  Μερικές φορές αισθάνομαι πως η εργασία μου δεν έχει νόημα.             1     2     3     4     5       6  

 9  Η επικοινωνία φαίνεται καλή σ’ αυτόν τον οργανισμό.             1     2     3     4     5       6  

10  Οι αυξήσεις του μισθού είναι πολύ λίγες και σπάνιες.             1     2     3    4      5       6  

11  Αυτοί που εργάζονται σωστά έχουν αρκετές πιθανότητες προαγωγής.                  1     2     3     4     5       6   

12  Ο προϊστάμενός μου  είναι άδικος μαζί μου.             1     2     3    4      5       6  

13  Οι πρόσθετες  παροχές πέραν του μισθού, είναι εξίσου καλές με αυτές που 
προσφέρουν οι περισσότεροι άλλοι οργανισμοί.  

           1     2     3     4     5       6  

14  Δεν θεωρώ πως η δουλειά μου εκτιμάται.                     1     2     3    4      5       6  

15  Οι προσπάθειες για να κάνω σωστά τη δουλειά μου σπάνια εμποδίζονται 
από τη γραφειοκρατία.                                                     

           1     2     3     4     5       6  

16  Θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύω πιο σκληρά εξαιτίας της ανικανότητας των 
συνεργατών μου.                                                                                          

           1     2     3    4      5       6  

17  Μου αρέσουν αυτά που κάνω στην εργασία μου.             1     2     3     4     5       6  

18  Οι στόχοι του οργανισμού στον οποίο εργάζομαι δεν μου είναι ξεκάθαροι.             1     2     3    4      5       6  
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Οι πληροφορίες που ζητούνται παρακάτω θα  χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστική επεξεργασία και για 

κανένα άλλο σκοπό.   

  

37. Ποια είναι η ηλικία σας;  

  

                                                                                                                  

  22-29  ετών          30- 39                  40-49                    50-60                60 και πάνω                                       

 

 

 

  

   
Παρακαλούμε, για κάθε ερώτηση κυκλώστε την 

απάντηση που προσεγγίζει περισσότερο την άποψή σας 

σχετικά με αυτήν.  

  
                                                    

   Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved.  

 

19   Όταν σκέπτομαι την αμοιβή μου, αισθάνομαι ότι ο οργανισμός στον οποίο 
δουλεύω δεν με εκτιμά.                                                                                        

           1     2     3     4     5     6  

20  Το προσωπικό του  οργανισμού στον οποίο εργάζομαι προάγεται τόσο 
γρήγορα όσο γίνεται και αλλού.     

           1     2     3     4     5     6  

21  Ο προϊστάμενός μου ενδιαφέρεται ελάχιστα για τα συναισθήματα των 
υφισταμένων του.  

           1     2     3     4     5     6  

22  Το πακέτο πρόσθετων παροχών πέραν του μισθού που έχουμε είναι 
δίκαιο.  

           1     2     3     4     5     6  

23  Υπάρχουν λίγες ανταμοιβές για όσους εργάζονται εδώ.             1     2     3     4     5     6  

24  Έχω περισσότερα από ότι θα έπρεπε να κάνω στη δουλειά μου.             1     2     3     4     5     6  

25  Περνάω ευχάριστα με τους συνεργάτες μου.                           1     2     3     4     5     6  

26  Συχνά αισθάνομαι ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον οργανισμό στον 
οποίο εργάζομαι.  

           1     2     3     4     5     6  

27  Αισθάνομαι υπερήφανος κατά την εκτέλεση της εργασίας μου.                                   1     2     3      4    5     6  

28  Αισθάνομαι ικανοποιημένος από τις ευκαιρίες μισθολογικών αυξήσεων, 
που μου παρέχονται.  

           1     2     3      4    5     6  

29  Υπάρχουν πρόσθετες παροχές πέραν του μισθού που θα έπρεπε να 
λαμβάνουμε αλλά αυτό δεν συμβαίνει.  

           1     2     3     4     5     6  

30  Συμπαθώ τον προϊστάμενό μου.             1     2     3     4    5     6  

31  Έχω περισσότερη από ότι θα έπρεπε γραφική εργασία να κάνω.                         1     2     3     4     5     6  

32  Δεν θεωρώ ότι οι προσπάθειές μου ανταμείβονται όπως θα έπρεπε.             1     2     3     4     5     6  

33  Είμαι ικανοποιημένος από τις ευκαιρίες προαγωγής που μου 
παρέχονται.  

           1     2     3     4    5     6  

34  Υπάρχουν πολλοί διαπληκτισμοί και διαμάχες στη δουλειά.             1     2     3     4     5     6  

35  Η εργασία μου είναι ευχάριστη.             1     2     3     4    5     6  

36  Οι εργασίες ανατίθενται χωρίς να επεξηγούνται πλήρως.             1     2     3     4     5     6  
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38. Ποιο είναι το φύλο σας;  

  

                                               

          Άρρεν               Θήλυ                            

  

  

39. Είστε γιατρός ή νοσηλευτής/ρια;……………………………………………………..                                                                                     

40. Ποια είναι η ειδικότητά σας;…………………………………………………...….   

   

  

  

41. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο νοσοκομείο:  

   

                                                                             

     0-2 χρόνια        3 - 5            6 – 10           11-20         πάνω από 20     

 

37.  Καθαρό μηνιαίο εισόδημα από το νοσοκομείο ( μετά φόρων και ασφαλιστικών 

κρατήσεων ):  

                             

                    

                    

                     
                  

     έως 1000€        1000€ έως       1501€ έως      2000€ έως          2500€ έως         μεγαλύτ.από  

                               1500€              2000€             2500€                 3000€                   3000€                       

                                                                     

  

38. Επίπεδο εκπαίδευσης:                                                                      

    

                                                                                                                                                                       
                                                                

 Κάτοχος                  Κάτοχος             Κάτοχος                      Κάτοχος                   Κάτοχος                                        

 πτυχίου Α.Ε.Ι        πτυχίου Τ.Ε.Ι     πτυχίου  σχολής        μεταπτυχιακού τίτλου    διδακτορικού τίτλου           

                                                           2ετούς φοίτησης  

  

39. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;   

                                                         

                                                                        

  Έγγαμος                 Άγαμος             Χήρος /α             Διαζευγμένη /ος                

  

   

40. Αριθμός Παιδιών:……………  

  

46.Έχετε συμπληρώσει άλλη φορά στο παρελθόν ερωτηματολόγια 

ερευνών;...........................  

                                           ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  


