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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ απαζρφιεζε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα αξθεηά λσξίο. Έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηεμήρζεζαλ 

αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη έγηλε θαλεξφ απφ ηελ αξρή φηη ηθαλνπνηεκέλνη 

εξγαδφκελνη νδεγνχλ ζε πςειήο πνηφηεηαο εθξνέο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Αξγφηεξα 

φηαλ νη έξεπλεο επεθηάζεθαλ θαη ζηηο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο πγείαο έπαημαλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θαζψο ν ηνκέαο ηεο πγείαο έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Φπζηθά αληηθείκελν κειέηεο ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ησλ εξεπλψλ ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ 

ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα, πνπ εξγάδεηαη ζε απηφλ ην ρψξν. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα βξεζεί αλ νη λνζειεπηέο ζηε δχζθνιε 

ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη αλ ε ηθαλνπνίεζή ηνπο ή κε ζε θαζεκηά απφ απηέο 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε νξηζκέλα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ λνζειεπηψλ. 

 

Αξρηθά, ζα δνζνχλ θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ αξθεηέο απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα  απηφ ην ζέκα. ηε 

ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηιεπηηθά θάπνηα απφ ηα δηαρξνληθά θαη επξέσο 

απνδεθηά εξεπλεηηθά εξγαιεία, πνπ κεηξνχλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ην ηέινο 

ηεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζεο ζα αλαθεξζνχλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο, αθνχ 

δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα, ην εξγαιείν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα θαλεί αλ νη ζχγρξνλνη λνζειεπηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο. Σέινο, ζα αλαθεξζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 
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1. Διζαγυγή 

 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή 

θαη πνιχπινθε έλλνηα, ε νπνία επεξεάδεη ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη έρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Οη λνζειεπηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Ζ πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ απηνί λα είλαη ελεξγεηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο, λα ζέηνπλ 

ζπλερψο λένπο ζηφρνπο, λα ρηίδνπλ θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη θαη’ επέθηαζε λα 

παξέρνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Αληίζεηα, ε ρακειή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πξνθαιεί ρακεινχο ξπζκνχο εξγαζίαο, θαζπζηεξήζεηο, ζπρλέο 

απνπζίεο, παξάπνλα θαη παξαηηήζεηο. 

 

Σν λνζειεπηηθφ είλαη έλα επάγγεικα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο. Οη λνζειεπηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία 

ηνπο φζν θαη απφ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ 

ηα κεγάια πνζνζηά παξαηηήζεσλ θαη αιιαγήο επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε άιιεο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. 

 

ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα θαλεί μεθάζαξα πσο 

ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο παξαγφλησλ, επνκέλσο 

ε επίηεπμή ηεο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ. Σν εγρείξεκα 

απηφ θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξν, φηαλ αθνξά λνζειεπηέο, θαζψο ην επάγγεικά ηνπο έρεη 

θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επίζεο θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηνκέαο 

ηεο πγείαο είλαη ηδηαίηεξνο κε μερσξηζηά θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε 

άιινπο ηνκείο. Σέινο, ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
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παξάγνληεο, πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ζα γίλεη θαλεξφ πψο απηνί νη παξάγνληεο 

ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζειεπηψλ. 

 

2.Βιβλιογπαθική αναζκψπηζη 

 

2.1 Δννοιολογικψρ πποζδιοπιζμψρ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ 

 

Γηα λα νξίζεη θαλείο ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ 

ηφζν ηε γεληθή έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φζν θαη ηηο εηδηθέο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ηηο ακνηβέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ο πην απνδεθηφο νξηζκφο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αλήθεη ζην Locke 

(1976), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ινγηθήο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή είλαη έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα, πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ν νξηζκφο απηφο 

δίλεη έκθαζε θαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε γλψζε. πλαίζζεκα θαη γλψζε ζπλδένληαη 

πνιχ ζηελά, αθνχ φηαλ ην άηνκν ζθέθηεηαη θάηη αηζζάλεηαη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα γη’ 

απηφ. Απηνί νη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη γλσζηηθνί κεραληζκνί, ινηπφλ, ελεξγνπνηνχληαη, 

φηαλ ν εξγαδφκελνο ζθέθηεηαη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ζχκθσλα κε απηνχο ηελ αμηνινγεί 

(Saari & Judge, 2004). 

 

Δπίζεο, ν πνιχ ζεκαληηθφο ζεσξεηηθφο Victor Vroom (1964) αλαθέξεη φηη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ε εξγαζία εμαζθαιίδεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

ζηνλ εξγαδφκελν. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλαξηάηαη απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο γηα ηνλ εξγαδφκελν, ε νπνία ειθπζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηα νθέιε πνπ 

ζεσξεί ην άηνκν φηη ζα θεξδίζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη απφ ην βαζκφ πνπ απηά είλαη 

ηα επηζπκεηά. 
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Μηα δεθαεηία πξηλ ν Allport ηζρπξηδφηαλ φηη «ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ζεσξείηαη σο ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, δειαδή ε λνεηηθή θαη 

λεπξηθή ζηάζε εηνηκφηεηαο, νξγαλσκέλε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, πνπ αζθεί 

θαηεπζπληηθή ή δπλακηθή επίδξαζε ζηελ απφθξηζε ηνπ αηφκνπ πξνο φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη» (Καληάο, 1995). 

 

Αξθεηά αξγφηεξα νη Wood et al (1998) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

σο ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αηφκνπ γηα ηα θαζήθνληα, ηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο 

ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Οη Balzer et al (1997) ζεσξνχλ φηη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ πηζαλφ λα 

έρεη. 

 

Δπίζεο, νη Price θαη Mueller (1981) ηζρπξίδνληαη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

είλαη ην επίπεδν ηεο επραξίζηεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα νη Greenberg θαη Baron (2000) ζεσξνχζαλ φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ην ηη έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη, αιιά θαη κε ηηο επθαηξίεο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ  λα έρνπλ πξφζβαζε. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε γλψκε ησλ Porter θαη Lawer (1973) είλαη φηη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. Ζ 

πξναλαθεξζείζα εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ησλ εγγελψλ θαη 

εμσγελψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο. Σα πξψηα είλαη νη εζσηεξηθέο αληακνηβέο, δειαδή 

απηά πνπ νδεγνχλ ζε πξνζσπηθή νινθιήξσζε ηνλ εξγαδφκελν θαη ηα δεχηεξα είλαη νη 

εμσηεξηθέο αληακνηβέο, φπσο νη ακνηβέο, ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία θαη νη 

επθαηξίεο πξναγσγήο (Misener et al., 1996). 
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Δπηπιένλ, ν Stamm (2009) αλαθέξεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε 

επραξίζηεζε πνπ ληψζεη ην άηνκν, φηαλ είλαη ηθαλφ λα εθαξκφζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, λα 

πξνζθέξεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ, λα έρεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ θαη φηαλ πξνζθέξεη κε ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

 

Δπίζεο, ν Evans (1997) μερσξίδεη δχν ζπληζηψζεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο: Σελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή άλεζε. Σελ 

νξίδεη σο ην βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

αηφκνπ. 

 

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε είλαη απηή ησλ Warr et al (1979), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη θάηη αζηαζέο θαη φηη απφιπηε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ ππάξρεη, γηαηί αθφκα θαη λα επηηεπρζεί γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αλαζηξέθεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηελ επεξεάζνπλ. 

 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Καληά (1995) ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ είλαη 

κία ζπλνιηθή ζηάζε, αιιά επηκέξνπο ζηάζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο απηέο νη 

δηαζηάζεηο ηεο ζηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 

πκπεξαίλνπκε, επνκέλσο, φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα 

θαηάζηαζεο, αιιά θαη πξνζσπηθφηεηαο. Δπεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη 

πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν, αθνχ εμαξηάηαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαζελφο. Άξα ζε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

ε ζπλνιηθή ζηάζε θαη δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο εξγαζίαο ηνπο (Baron 

1986). 

 

2.2 Θευπηηικέρ πποζεγγίζειρ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ 
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2.2.1 Η θευπία ιεπάπσηζηρ ηυν αναγκϊν ηος Maslow 

ηε ζεσξία ηνπ ν Maslow ηζρπξίδεηαη φηη νη αλάγθεο ρσξίδνληαη ζε 5 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε κηα ππξακίδα. Οη θαηεγνξίεο 

απηέο είλαη νη εμήο: 

 

Φςζιολογικέρ ανάγκερ: Ζ θαηεγνξία απηή ησλ αλαγθψλ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε 

κε ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Παξαδείγκαηα είλαη ε ηξνθή θαη ε ελδπκαζία. Ζ ζέζε 

ηνπο είλαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο θαη είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο, ηηο νπνίεο αλ δελ 

ηθαλνπνηήζεη ν άλζξσπνο, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ. 

 

Ανάγκερ για αζθάλεια: Απηέο είλαη ζπλέπεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

απηνζπληήξεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Παξαδείγκαηα είλαη ν θφβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ αζθάιεηα δηαθξίλεηαη ζηε θπζηθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή. Ζ πξψηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα πεηχρεη έλα επίπεδν δηαβίσζεο, ην νπνίν 

λα ηνπ πξνζθέξεη ζηγνπξηά φζνλ αθνξά ηελ χπαξμή ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα έρεη 

ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

 

Κοινυνικέρ ανάγκερ: Ο άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ θαη πξνζπαζεί πάληα λα 

εληαρζεί ζε θνηλσληθέο νκάδεο γηα λα ληψζεη απνδεθηφο. Με ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη 

ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφ ην επηζπκεηφ αίζζεκα ηεο απνδνρήο 

θαη ηεο εθηίκεζεο. 

 

Ανάγκερ αςηοεκηίμηζηρ: Απηέο είλαη ε αλαγλψξηζε, ε απφθηεζε δχλακεο, 

θήκεο θαη αλεμαξηεζίαο. ην ρψξν ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ηθαλνπνίεζε 

απηψλ ησλ αλαγθψλ, αθνχ ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη αδηαθνξία θαη 

παξαίηεζε απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο. 
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Ανάγκερ αςηοεκπλήπυζηρ: Απηέο βξίζθνληαη ζην αλψηαην επίπεδν ηεο 

ππξακίδαο ηνπ Maslow. Ο άλζξσπνο ηθαλνπνηεί απηέο ηεο αλάγθεο φηαλ 

εθκεηαιιεπφκελνο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ ηειηθά επηηπγράλεη ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ θαη νινθιεξψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Maslow, 1970). 

 

Ζ ζεσξία ηνπ Maslow είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο δηνηθήζεηο, αθνχ νη 

παξνρέο, νη πξναγσγέο θαη ε ζηαζεξή εξγαζία είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο ηξφπνπο, κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ, ελψ 

κπνξεί λα δίλεη θαη θίλεηξα, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη αλψηεξεο θαηεγνξίεο 

αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ κέρξη θαη ηεο απηνεθπιήξσζεο. 

 

2.2.2 Η θευπία ηυν δωο παπαγψνηυν ηος Herzberg 

 

O Herzberg ηζρπξίδεηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία επηηπγράλεηαη απφ 

δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ: Σα θίλεηξα θαη ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο. Σα θίλεηξα 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ εξγαδφκελν, ελψ νη παξάγνληεο πγηεηλήο απφ ηε 

δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο (DeShields, Kara & Kaynak, 2005). Κίλεηξα κπνξεί λα 

είλαη ε ίδηα ε θχζε ηεο εξγαζίαο, νη δπλαηφηεηεο πξναγσγήο θαη ε αλαγλψξηζε θαη 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ. Παξάγνληεο πγηεηλήο είλαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, νη ακνηβέο, ε πνιηηηθή θαη ην ζηπι δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε αζθάιεηα 

πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

απαιείθνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ 

εξγαζία (Montana & Charnov, 2008). 

 

Οη παξάγνληεο πγηεηλήο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ ηνπ 

Maslow θαη ηα θίλεηξα ζηηο ππφινηπεο. Δπνκέλσο, γηα λα ππάξρνπλ ηθαλνπνηεκέλνη 

εξγαδφκελνη νη δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηε δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο θαη λα απμήζνπλ ηα θίλεηξα 

(Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 
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2.2.3 Η θευπία Υ και Τ ηος McGregor. 

 

O McGregor ηζρπξίδεηαη πσο γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο νη 

δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ είηε ηε ζεσξία Υ είηε ηε ζεσξία Φ. 

 

Ζ ζεσξία Υ ππνζηεξίδεη φηη επεηδή νη άλζξσπνη δελ επηζπκνχλ λα εξγάδνληαη, 

νη δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ απζηεξνχο ειέγρνπο, εθθνβηζκφ θαη θπξψζεηο. 

 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία Φ δε ρξεηάδεηαη εθαξκνγή ειέγρσλ θαη 

θπξψζεσλ απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο, επεηδή νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο είλαη 

ππεχζπλνη. (Montana & Charnov, 2008). Γηα λα θαλεί απηή ε ππεπζπλφηεηα ζηελ 

πξάμε ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Έηζη νη 

εξγαδφκελνη ζα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζα εξγαζηνχλ ζθιεξά γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 

 

2.2.4 Η θευπία ηυν ηπιϊν αναγκϊν ηος McClelland 

 

O McClelland ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ αλάγθεο, πνπ νδεγνχλ ην άηνκν 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ αλάγθε γηα επίηεπμε, γηα εμνπζία θαη γηα 

απνδνρή. Οη αλάγθεο απηέο εθδειψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε θάζε άλζξσπν 

αλάινγα κε ηα βηψκαηα ηνπ θαζελφο θαη θάπνηα απ’ απηέο ππεξηζρχεη πάληα (Montana 

& Charnov, 2008). 

 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ηζρπξή αλάγθε επίηεπμεο αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλα απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

πξνζπάζεηα. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη ζθιεξά εξγαδφκελνη θαη πάληα ζέηνπλ ζηφρνπο 
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εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, απφ ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ αληινχλ κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε. 

 

Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έληνλε ηελ αλάγθε γηα εμνπζία πξνζπαζνχλ λα αζθνχλ 

έιεγρν ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Έρνπλ δηεπζπληηθέο ηάζεηο, είλαη πξαθηηθνί θαη 

επηζπκνχλ λα κηινχλ κπξνζηά ζε θνηλφ (Harrell & Stahl, 1984). Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δχν εηδψλ εμνπζίεο: Σελ εμνπζία γηα πξνζσπηθή δχλακε, κε ηελ 

νπνία αζθνχλ επηξξνή ζηα ππφινηπα άηνκα θαη ηε ζεζκηθή εμνπζία, κε ηελ νπνία 

θαηεπζχλνπλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ (Γηθαίνο & 

άιινη, 1999). 

 

Οη άλζξσπνη κε απμεκέλε αλάγθε γηα απνδνρή πξνζπαζνχλ λα έρνπλ θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θηιίεο θαη λα γίλνπλ 

απνδεθηνί ζε θνηλσληθέο νκάδεο (Harrell & Stahl, 1984). Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ηα 

άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηνίθεζε ηνπ 

θάζε νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζεη ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο ζε απηέο θαη λα 

πξάμεη αλάινγα γηα λα πεηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο (Γηθαίνο & άιινη, 1999). 

 

2.2.5 Η θευπία ηηρ πποζδοκίαρ ηος Vroom 

 

O Victor Vroom, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηνπο παξάγνληεο ππνθίλεζεο, 

ηζρπξίζηεθε φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ππνθηλεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο θαη 

ηηο αληακνηβέο πνπ ζα ιάβνπλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ λα ηηο 

ιάβνπλ (Νηάθαο, 2004). Σα εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ν εξγαδφκελνο είλαη 

ηα εμήο: Αλ απμήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζα απμεζεί θαη ε απφδνζή ηνπ; Ζ απμεκέλε 

απφδνζε ζα νδεγήζεη ζε απμεκέλα απνηειέζκαηα; Σα απμεκέλα απνηειέζκαηα ζα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο αληακνηβέο; (Μπηηζάλε, 2004). Θα πξέπεη λα ιάβεη 
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ππφςε ηνπ δειαδή ην ζζέλνο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζδνθία (Landy & Conte, 

2010). Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο αληακνηβέο απηέο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ κεδεληθή 

κέρξη πνιχ κεγάιε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην απνηέιεζκα είλαη ε απνγνήηεπζε κε 

ζπλέπεηα ζην κέιινλ ν εξγαδφκελνο λα κελ θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα, ελψ ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο θαηαβάιεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα 

γηα λα πεηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Vroom, 1964). Σα απνηειέζκαηα θπζηθά 

δελ αξθεί λα είλαη απνδεθηά κφλν απφ ηνλ ίδην, αιιά θαη απφ ηελ επηρείξεζε, δειαδή 

ππάξρεη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν θαη ζηελ 

επηρείξεζε (Μπνπξαληάο, 2001). 

 

2.2.6 Η θευπία ηυν αξιϊν ηος Locke 

 

O Locke (1978) ζεσξεί φηη αμίεο είλαη ν,ηηδήπνηε έλα άηνκν ζεσξεί ζεκαληηθφ. 

Άξα νη αμίεο θαζνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θάζε άηνκν. Δπνκέλσο, 

ηθαλνπνίεζε είλαη ε δηαθνξά εθείλσλ πνπ επηζπκεί ν εξγαδφκελνο λα ιάβεη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ ζε ζρέζε κε απηά πνπ ιακβάλεη ηειηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. αλ 

ζπλέπεηα νη αμίεο ηνπ θαζελφο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Γειαδή ν Locke ηφληζε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επίηεπμε 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 

2.2.7 Η θευπία ηηρ δικαιοζωνηρ ηος Adams 

 

Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο ή ηζφηεηαο ηνπ Adams αλαθέξεη φηη ν εξγαδφκελνο 

εθιακβάλεη ηελ εξγαζία ηνπ σο κία ζρέζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη εηζξνέο είλαη φια 

φζα πξνζθέξεη ν εξγαδφκελνο θαη νη εθξνέο είλαη νη νηθνλνκηθέο ή κε αληακνηβέο, πνπ 

ηνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο ηηο εηζξνέο κε ηηο 

εθξνέο θαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα αμηνινγεί πφζν δίθαηε είλαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε. Ζ δηθαηνζχλε απηή αλαθέξεηαη ζε δχν κνξθέο: Σε δηαλεκεηηθή θαη ηε 

δηαδηθαζηηθή. Ζ πξψηε εθθξάδεη ην επίπεδν, ζην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ 

εξγαδφκελν φηη ππάξρεη δηθαηνζχλε απέλαληί ηνπ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ε 

δεχηεξε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. (Καληάο, 1995). 
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Αλ ζεσξήζεη θαλείο φηη έρνπκε ην ιφγν εηζξνέο πξνο εθξνέο, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηπηψζεηο: ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα, ν 

εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη ε ακνηβή ηνπ είλαη δίθαηε. Αλ ν ιφγνο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

ελφο, ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη ππνακνίβεηαη θαη δε ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζηελ νπνία ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

ελφο ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη ππεξακνίβεηαη, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη 

αηζζήκαηα ελνρήο θαη λα κελ ληψζεη θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005). 

 

Γηα λα γίλεη απηή ε ζχγθξηζε ησλ εηζεξρνκέλσλ κε ηα εμεξρφκελα ν 

εξγαδφκελνο ζηξέθεηαη πξνο ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο. 

Δμεηάδεη δειαδή ηνπο ιφγνπο εηζξνψλ-εθξνψλ θαη άιισλ αηφκσλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Κάληαο, 1995) είηε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν άιινη 

εξγαδφκελνη, πνπ εθηεινχλ ηελ ίδηα εξγαζία κ’ απηφλ (MIlkovich & Newman, 1990). 

 

ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν ζεσξεί φηη ε ακνηβή ηνπ είλαη άδηθε, γηα 

λα εθηνλψζεη ηελ έληαζε πνπ βηψλεη ζα πξέπεη είηε λα κεηαζρεκαηίζεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ είηε λα κεηαβάιεη ηηο αξρηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ. Αλ π.ρ. ππνακείβεηαη ζε ζρέζε κε 

θάπνηνλ ζπλάδειθφ ηνπ, κε ηνλ νπνίν έρνπλ ηηο ίδηεο εηζξνέο, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

δηθέο ηνπ εηζξνέο, ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ζηελ ςπρνινγία ηνπ ηελ αίζζεζε ηνπ 

δηθαίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεξακείβεηαη κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηηο 

εθξνέο ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ ηηο πξαθηηθέο κε ην 

κηθξφηεξν ςπρνινγηθφ θφζηνο (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005). 

 

2.2.8 Σο μονηέλο ηυν Porter και Lawer 

 

Οη Porter θαη Lawer ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη κέζσ δχν 

παξαγφλησλ: Σεο αμίαο πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηνπο θαη ηνπ βαζκνχ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πεηχρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κε κηα 
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ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. Αλ ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα επηζπκεηά, ηφηε ην άηνκν 

νδεγείηαη ζε ηθαλνπνίεζε θαη ζε πςειφηεξε επίδνζε. 

 

Ζ παξαπάλσ αιιεινπρία γεγνλφησλ, σζηφζν, δε είλαη απφιπην φηη ζπκβαίλεη 

πάληα. Σα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο ελδέρεηαη λα ηελ 

επεξεάζνπλ. 

 

Αλ ππνζέζεη θαλείο φηη ε επίδνζε ηνπ αηφκνπ είλαη θαη ε επηζπκεηή, ηφηε 

αθνινπζνχλ θάπνηεο ακνηβέο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε ελδνγελείο είηε εμσγελείο. 

Αλ ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη απηέο νη ακνηβέο είλαη δίθαηεο, δειαδή ζχκθσλεο κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, ηφηε ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεαζηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη κειινληηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο (Landy, 1989). 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κνληέιν ησλ Porter θαη Lawer πξνεθηείλεη ηε ζεσξεία 

ηνπ Vroom ζπλδένληαο ηελ παξαθίλεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφδνζε. Δπίζεο, 

νη Porter θαη Lawer ππνζηεξίδνπλ φηη ε απφδνζε αθνινπζεί ηελ ηθαλνπνίεζε θαη φρη ην 

αληίζεην, φπσο ππνζηεξίδνπλ άιινη εξεπλεηέο (Μπνπξαληάο, 2001). 

 

2.2.9 Σο μονηέλο σαπακηηπιζηικϊν ηηρ επγαζίαρ ηυν Hackman και Oldham 

 

Σν κνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα δψζνπλ ελδνγελή θίλεηξα ζηνλ 

εξγαδφκελν θαη είλαη ηα εμήο: Ζ πνηθηιία δεμηνηήησλ, ηελ νπνία απαηηείηαη λα έρεη ν 

εξγαδφκελνο γηα λα θέξεη εηο πέξαο κηα εξγαζία, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ηειηθφ έξγν 

είλαη μερσξηζηφ θαη νινθιεξσκέλν, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε απηνλνκία ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. 
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Απηά ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε θαη αλ απνπζηάδεη 

θάπνην, ηφηε παχνπλ φια λα δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ εξγαδφκελν. 

 

Ζ χπαξμε ησλ πέληε απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθαιεί ηξεηο ςπρνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη νη εμήο: Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη ε 

εξγαζία ηνπ έρεη λφεκα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αηζζάλεηαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηηο 

εθξνέο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ πξψηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζπλδέεηαη κε 

ηα ηξία πξψηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε δεχηεξε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε κε ην 

ηέηαξην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ε ηξίηε κε ην πέκπην. 

 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

κπνξεί λα είλαη ε εζσηεξηθή ππνθίλεζε, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε πνηνηηθή 

επίδνζε. 

 

Σέινο, νη δχν εξεπλεηέο πξφζζεζαλ αθφκα κία κεηαβιεηή ζην κνληέιν ηνπο, 

απηή ηεο ηζρχνο ηεο επηζπκίαο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Οη εξγαδφκελνη 

πνπ έρνπλ ηζρπξή απηή ηελ επηζπκία έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη είλαη απηνί πνπ ζπλήζσο επηιέγνπλ 

απαηηεηηθέο εξγαζίεο (Hackman & Oldham, 1975). 

 

2.2.10 Η θευπία απμονίαρ αηψμος-πεπιβάλλονηορ 

 

Οη French θαη Kahn ην 1962 ππνζηήξηδαλ φηη ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Οη δηαζηάζεηο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, είλαη 1) ην αληηθεηκεληθφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ε ίδηα ε εξγαζία θαη ε νηθνγέλεηα, 2) ην ςπρνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, δειαδή νη εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη πψο απηέο εζσηεξηθεχνληαη απφ ην 

άηνκν, 3) ε ζπκπεξηθνξά θαη 4) ην άηνκν. Όηαλ νη εξγαδφκελνη εθπιεξψλνπλ ηηο αμίεο 
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θαη ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηφηε θαηαιήγνπλ ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 

2.2.11 Η θευπία ηυν ηεζζάπυν αξψνυν 

 

Με ηε ζεσξία απηή νη Warr, Cook θαη Wall ην 1979 γηα πξψηε θνξά εηζήγαγαλ 

ηνπο φξνπο ηεο εμσγελνχο θαη ηεο ελδνγελνχο ηθαλνπνίεζεο. Ζ εμσγελήο ηθαλνπνίεζε 

πξνθαιείηαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαλσηηθά ζηνηρεία θαη ε ελδνγελήο 

απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. Οη άμνλεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, είλαη ν κηζζφο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν άκεζνο 

πξντζηάκελνο, νη επθαηξίεο πξναγσγήο θαη νη ζπλεξγάηεο. 

 

2.3 Δπγαλεία μέηπηζηρ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ 

 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα κεηξεζεί είηε κε εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κεηξνχλ ηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ή 

νξηζκέλνπο κφλν παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ είηε κε ζπλεληεχμεηο. Οη 

ζπλεληεχμεηο έρνπλ κεγάιν θφζηνο θαη είλαη ρξνλνβφξεο, αιιά αλαδεηθλχνπλ ζέκαηα 

πνπ κπνξεί έλα εξσηεκαηνιφγην λα κελ απνθαιχςεη. Παξφια απηά νη απαληήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ην θφβν ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηε δηνίθεζε. Δπνκέλσο, ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκα 

εξγαιεία έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο (Spector, 1997). Μεξηθά απφ ηα πην 

γλσζηά εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

2.3.1 Job Satisfaction Survey 

 

Αξρηθά, έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη ην Job Satisfaction Survey (JSS), πνπ είλαη θαη ην εξγαιείν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. To JSS 
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δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Paul Spector ην 1985 θαη εζηηάδεη ζε ελληά δηαζηάζεηο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο 36 εξσηήζεηο. Ο εξγαδφκελνο θαιείηαη λα 

απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο απηέο ζε κηα 6βαζκε θιίκαθα Likert , ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 

ην 1 (δηαθσλψ απφιπηα) έσο θαη ην 6 (ζπκθσλψ απφιπηα). Οη δηαζηάζεηο πνπ κεηξά ην 

JSS είλαη νη εμήο: Ο κηζζφο, ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο, ε επίβιεςε, νη πξφζζεηεο 

παξνρέο, ε ακνηβή βάζεη απφδνζεο, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ε επηθνηλσλία (Spector, 1997). 

 

2.3.2 Minnesota Satisfaction Questionnaire 

 

Δπίζεο, έλα άιιν ζεκαληηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ην Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Weiss, Dawis, England θαη Lofquist ην 

1967. Σν εξσηεκαηνιφγην MSQ ππάξρεη ζε δχν κνξθέο: Μία ζχληνκε κε 20 εξσηήζεηο 

θαη κηα πην εθηεηακέλε κε 100 εξσηήζεηο. Καη νη δχν κεηξνχλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε φιεο ηεο πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο εμεηάδνληαο 20 

δηαζηάζεηο: Σελ αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ, ηελ επίηεπμε, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηηο 

πξναγσγέο, ηελ εμνπζία, ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηελ ακνηβή, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία, ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ 

ππεπζπλφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ θνηλσληθή ππεξεζία, ην θνηλσληθφ γφεηξν, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ πνηθηιία, ηελ επνπηεία θαη ηελ επνπηεία HR. Ζ θιίκαθα MSQ 

είλαη 7βαζκε θαη θπκαίλεηαη απφ ην δπζαξεζηεκέλνο απφιπηα έσο θαη ην 

ηθαλνπνηεκέλνο απφιπηα. ηελ νπζία  ην εξσηεκαηνιφγην MSQ εμεηάδεη 1) ηελ 

εμσγελή ηθαλνπνίεζε, δειαδή απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 2) ηελ ελδνγελή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

απφ ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο ζε κηα ζέζε θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο θαη 3) 

ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε (https://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm). 

 

2.3.3 Job Descriptive Index 

 

https://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm
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To Job Descriptive Index (JDI) παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Smith, Kendall θαη 

Hulin ην 1969. Δίλαη έλα εξγαιείν έξεπλαο πνπ κεηξάεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε πέληε δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ: Σελ ακνηβή, ηελ εξγαζία, ηε 

δπλαηφηεηα πξναγσγψλ, ηε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν θαη ηε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Πεξηιακβάλεη 72 εξσηήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα απαληήζνπλ 

ζε θαζεκία κε έλα λαη, κε έλα φρη ή έλα δελ κπνξψ λα απνθαζίζσ (Smith et al., 1969). 

 

2.3.4 Job Diagnostic Survey 

 

Σν Job Diagnostic Survey δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Hackman θαη Oldham ην 

1975 ηαπηφρξνλα κε ηε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπο. θνπφο ηνπο ήηαλ λα κειεηήζνπλ 

ηελ επίδξαζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα 

δηαγλψζνπλ αλ ρξεηάδεηαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε λα απμεζεί ε 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 23 εξσηήζεηο θαη νη 

εξγαδφκελνη θαινχληαη λα ηηο απαληήζνπλ κέζσ κηαο 7βαζκεο θιίκαθαο απφ ην 

δηαθσλψ απφιπηα κέρξη ην ζπκθσλψ απφιπηα. Οη εξσηήζεηο αμηνινγνχλ πέληε 

δηαζηάζεηο: Σελ ηαπηφηεηα έξγνπ, ηε ζπνπδαηφηεηα έξγνπ, ηελ πνηθηιία δεμηνηήησλ, 

ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Οη δηαζηάζεηο απηέο έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην άηνκν ζηελ εξγαζία ηνπ 

(Spector, 1997). 

 

2.3.5 Warr‘s Job Satisfaction Scale 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Warr, Cook θαη 

Wall ηo 1979. Απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε δηνίθεζε θαη ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο, ηελ 

εγγελή ηνπ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηθηιία ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηελ εμσγελή ηνπ ηθαλνπνίεζε, ηελ νπνία ληψζεη απφ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ. Οη εξγαδφκελνη δίλνπλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο κέζσ κηαο 

5βαζκεο θιίκαθαο Likert, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ην θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή έσο θαη 

ην πνιχ ηθαλνπνηεηηθή (Ho & Au, 2006). 
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2.3.6 Employee Satisfaction Inventory 

 

Σν Employee Satisfaction Inventory δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Κνπζηέιην θαη 

Μπαγηάηε ην 1997 θαη έρεη δηακνξθσζεί γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μεηξάεη έμη 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο: Σελ ίδηα ηελ εξγαζία, ηελ ακνηβή, ηελ 

πξναγσγή, ηελ επίβιεςε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγάλσζε. Απνηειείηαη απφ 

24 εξσηήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη απαληνχλ κέζσ κηαο 5βαζκεο θιίκαθαο Likert απφ ην 

δηαθσλψ απφιπηα κέρξη ην ζπκθσλψ απφιπηα (Tsigilis et al, 2006). 

 

2.4 Δπγαζιακή ικανοποίηζη νοζηλεςηικοω πποζυπικοω 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ 

δηεμαρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. Ο ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη έλαο ρψξνο πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζπλερψο. Σα 

πξνβιήκαηα απηά επεξεάδνπλ θπξίσο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, γη’ απηφ θαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο απηψλ ησλ εξεπλψλ έρεη σο αληηθείκελν ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ (Aiken et al., 2001). 

 

2.4.1 Παπάγονηερ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ νοζηλεςηικοω πποζυπικοω 

 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο Kreitner & 

Kinicki (1998): 

1) Δκπλήπυζη ηυν αναγκϊν: Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Απηέο νη έξεπλεο 

ακθηζβεηήζεθαλ, αιιά είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ζπζρέηηζε ηεο 
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εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη αξθεηά πςειή. 

2) Γιαθοπέρ: Κάπνηνη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη πσο ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο (ακνηβή, πξναγσγή) θαη ζηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή. Όηαλ νη πξνζδνθίεο 

ππεξηεξνχλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφηε είλαη θπζηθφ ην άηνκν λα κε 

ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

3) Δκπλήπυζη αξιϊν: Δίλαη, επίζεο, γεληθά απνδεθηφ φηη ε εξγαζία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε θαη λα εθπιεξψλεη ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ψζηε απηφο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, αθνχ εθπιήξσζε 

ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε. 

4) Ιζψηηηα: Μηα νκάδα εξεπλψλ ππνζηεξίδεη πσο νη εξγαδφκελνη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη αλάινγα κε ην βαζκφ δηθαηνζχλεο, κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο. Ζ δηθαηνζχλε είλαη κηα έλλνηα, ε 

νπνία αθνξά ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα ηηο απνιαβέο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο, θαζψο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο 

εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο άιισλ αηφκσλ. 

5) Γενεηικοί παπάγονηερ: Σέινο, ππάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα γελεηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη πάληα ππφςε νη δηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε 

αηφκνπ, φηαλ κειεηάηαη ε εθηίκεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 

Όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηψλ θαη αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ νκάδεο δε δξνπλ κεκνλσκέλα, αιιά 

ζρεηίδνληαη, αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

παξάγνληεο απηνί είλαη νη παξαθάησ: 

 

Αξρηθά, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε θαιή ζπλεξγαζία απνηεινχλ 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δξα ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Mrayyan, 2005). Ζ νκαδηθφηεηα, ε αιιεινθαηαλφεζε θαη 
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ε ππνζηήξημε είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ επράξηζηε θαη νκαιή εθαξκνγή ηνπ 

λνζειεπηηθνχ έξγνπ (Curtin, 1994). Αληίζεηα, ε ειιηπήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ, θπξίσο απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, πξνθαινχλ 

δπζαξέζθεηα ζηνπο λνζειεπηέο (Μφλνο, 1994). 

 

Δπίζεο, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δειαδή ε ξνή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα 

ζηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο λνζειεπηέο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ νδεγεί 

ζε ζεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γηαηί κεηψλνληαη νη 

αζάθεηεο γηα ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε. Όηαλ δελ ππάξρεη 

αλνηρηή επηθνηλσλία, νη λνζειεπηέο αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη θαη αδχλακνη ζηελ 

ηεξαξρία ηνπ λνζνθνκείνπ, κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ δπζαξεζηεκέλνη, γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επίδνζή ηνπο (Νηάθαο, 1994). 

 

Αθφκε, ην θνηλσληθφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν είλαη ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν 

εξγαδφκελνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ ζε πξνβιήκαηα πνπ 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ζ χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ 

πξντζηακέλσλ θαη δηεπζπληψλ λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Chu et al, 2003). 

 

Παξάιιεια, ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη ζπλέπεηα 

ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηεο κε νξζνινγηθήο 

ζηειέρσζεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ θαη ηεο κε νξζήο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Ο ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο 

παξαπάλσ αηηίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηξεο θαη ην ειιηπέο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο νδεγνχλ ηνπο λνζειεπηέο ζε δπζαξέζθεηα. Δπίζεο, πεξηνξίδεηαη ε 

επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ν επαγγεικαηηθφο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ θαη 

νδεγνχληαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δπηπιένλ, ππνβηβάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε νπνία επηδξά αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ 

λνζειεπηψλ (Μφλνο, 1994). 
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Δπηπξφζζεηα, ην επαγγεικαηηθφ θχξνο είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο πνιχ 

ζεκαληηθφο, πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Μεγάιε κεξίδα ησλ λνζειεπηψλ ζεσξνχλ φηη ην επάγγεικά 

ηνπο δε ραίξεη εθηίκεζεο, θχξνπο θαη αλαγλψξηζεο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ην 

θξάηνο ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα, παξφιν πνπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Khowaja et al., 

2005). Ζ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο φκσο θαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θαη απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γη’ απηνχο. Γη’ απηφ ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε (Νηάθαο, 1994). 

 

Αθφκα, νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, φπσο ε αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε, ν 

κνλφηνλνο θσηηζκφο θαη ν θαθφο αεξηζκφο, θαζψο επίζεο θαη ε αλία ή νη απάλζξσπεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ζηνπο λνζειεπηέο (Κάληαο, 1995). 

 

Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λνζειεπηψλ 

κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο λνζνθνκείνπ νδεγεί ζηελ επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ λνζειεπηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ 

απηέο ηηο επθαηξίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απηνλφεην 

φηη είλαη θπζηθφ επαθφινπζν (Μφλνο, 1994). 

 

Δπίζεο, ε ξνπηίλα, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επαλαιακβάλεηαη κηα εξγαζία, 

ε νπνία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Chu et al., 2003). 

 

Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο αξθεηνί λνζειεπηέο δέλνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο αζζελείο θαη ζεσξνχλ φηη είλαη ππεχζπλνη γη’ απηνχο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζεσξείηαη πξνζσπηθή επηηπρία απφ ηε κεξηά ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο (Νηάθαο, 1994). πρλά 

φκσο νη αζζελείο εθδειψλνπλ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, γεγνλφο πνπ έρεη σο επαθφινπζν  

ηε δπζαξέζθεηα ησλ λνζειεπηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε (Αλησλίνπ, 

2003). 
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Παξάιιεια, ην πξφγξακκα εξγαζίαο είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο 

λνζειεπηέο δε θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη νχηε απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο, αιιά νχηε 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηηο βάξδηέο ηνπο. Απηφ ηζρχεη γηα 

ηνπο λνζειεπηέο ηνπ θπθιηθνχ σξαξίνπ θαη φρη γηα εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη κφλν ζε 

πξσηλέο βάξδηεο, νη νπνίνη θαίλνληαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο πξψηνπο (Shields & 

Ward, 2001). Σν θπθιηθφ σξάξην, δειαδή ε ελαιιαγή εκεξήζησλ θαη λπρηεξηλψλ 

σξψλ, θαηά ηηο νπνίεο εθηειείηαη κηα εξγαζία, έρεη αξλεηηθέο ζσκαηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο λνζειεπηέο. Δπηπιένλ, έρεη θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, 

γηαηί επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπο (Κάληαο, 1995). Σν 

πξφβιεκα απηφ εληείλεηαη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα 

εθηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ γπλαίθεο, νη νπνίεο έθηνο απφ ην θπθιηθφ σξάξην θαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηηο εκέξεο αλάπαπζεο θαη ηηο αξγίεο έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

απμεκέλε δπζαξέζθεηα, νη ζπρλέο απνπζίεο θαη ε αιιαγή επαγγέικαηνο, φηαλ ππάξρεη 

επθαηξία κεηαθνξάο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο (Νηάθαο, 1994). 

 

Δπηπιένλ, ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηκήκα απαζρφιεζεο επεξεάδνπλ 

αξθεηά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη θνηλνηηθνί 

λνζειεπηέο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

λνζνθνκεηαθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, αθνχ ληψζνπλ πεξηζζφηεξν απηφλνκνη θαη 

έρνπλ ιηγφηεξεο εκπεηξίεο επαγγεικαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ (Simons et al., 2001). 

 

Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη νη πξναγσγέο είλαη αθφκα έλαο 

παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Chu et al., 2003). Δηδηθά ζηα 

ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία ε εμέιημε ζε αλψηεξεο βαζκίδεο γίλεηαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ, αθνχ ε αξραηφηεηα είλαη ην θχξην θξηηήξην, κε ην νπνίν εμειίζζνληαη νη 

ππάιιεινη, αλεμάξηεηα απφ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα (Μφλνο, 1994). 
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Αθφκα, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη ηα πεξηζψξηα επηξξνήο 

πνπ έρνπλ ηα άηνκα θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ο έιεγρνο 

απηφο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη δείθηεο ηεο απηνλνκίαο ελφο 

επαγγέικαηνο (Νηάθαο, 1994). Ζ απηνλνκία, δειαδή ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν θάζε 

εξγαδφκελνο λα ιεηηνπξγεί κε αλεμαξηεζία ζηελ εξγαζία ηνπ, επηδξά ζεηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σν λνζειεπηηθφ επάγγεικα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ 

βαζκφ απηνλνκίαο, αθνχ ηελ θχξηα επηξξνή ζηα λνζνθνκεία ηελ αζθνχλ νη γηαηξνί, κε 

απνηέιεζκα ε ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ λα είλαη ρακειή (Shoham et al., 1989). 

 

Παξάιιεια, ν κηζζφο απνηειεί έλαλ παξάγνληα, πνπ επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ, φπσο θαη θάζε επαγγεικαηία (Νηάθαο, 1994). Με ην 

κηζζφ θαιχπηνληαη νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ λνζειεπηψλ θαη είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Όηαλ ε ακνηβέο ηνπο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη δίθαηεο, ηφηε ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπο θαη 

ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε (Μφλνο, 1994). 

 

Παξάιιεια, κηα λνζειεπηηθή ππεξεζία πνπ εθαξκφδεη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο 

ελδπλάκσζεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο (Upekiens, 2000). Ζ δηνίθεζε 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηεο μεθάζαξεο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο άκεζνο πξντζηάκελνο ησλ λνζειεπηψλ ζα πξέπεη 

λα έρεη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ λα γλσξίδεη ηε δνπιεηά, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε λνζειεπηή μερσξηζηά θαη λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ. Σν απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεκέλν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε ηθαλνπνηεκέλνπο αζζελείο, ιφγσ ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο θξνληίδαο. Απηφ ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα, δειαδή νη 

ηθαλνπνηεκέλνη αζζελείο αλαγλσξίδνπλ ην έξγν ησλ λνζειεπηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

αηζζάλνληαη θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηθαλνπνίεζε (Krogstad & Veenstra, 2001). 

 

Δπηπξφζζεηα, ην ζηπι εγεζίαο είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα 

επηδξάζεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ. 

Όηαλ ν πξντζηάκελνο, ν νπνίνο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο λνζειεπηέο, αζθεί 
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ζπκκεηνρηθφ ζηπι δηνίθεζεο, είλαη θπζηθφ φηη πξνθαιεί αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ (Upenieks, 2000). 

 

Δπίζεο, νη λνζειεπηέο είλαη γεγνλφο φηη είλαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο (Hemingway & Smith, 1999). Σν άγρνο απηφ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ αζάθεηα πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ, 

θάησ απφ ηηο νπνίεο εθηειείηαη. Σν γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ (Chu et al., 2003). Όηαλ κηιάεη θαλείο γηα επαγγεικαηηθφ 

ξφιν, ελλνεί κε απιά ιφγηα ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

Οη πξνζδνθίεο απηέο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν, αθνχ φηαλ απηέο είλαη αζαθείο ή ππεξβνιηθέο κεηψλεηαη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δηδηθά ζηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία, ιφγσ 

ησλ πνιιψλ επηπέδσλ λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο αζάθεηαο ησλ νξίσλ θάπνησλ 

λνζειεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο αλππαξμίαο επίζεκνπ λνζειεπηηθνχ 

θαζεθνληνινγίνπ, νη λνζειεπηέο αλαγθάδνληαη λα εθηεινχλ εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ 

είλαη εθπαηδεπκέλνη. Σν απνηέιεζκα θπζηθά είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

δπζαξέζθεηαο (Νηάθαο, 1994). 

 

Δπηπιένλ, ε ειηθία είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη κεγαιχηεξεο ειηθίαο λνζειεπηέο ή έρνπλ ιηγφηεξεο 

πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή θαηέρνπλ θαιχηεξεο ζέζεηο απφ ηνπο λεψηεξνπο κε 

απνηέιεζκα λα θαίλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Spector, 1997). Οη κεγαιχηεξνη 

λνζειεπηέο, επίζεο, έρνπλ θαηαθηήζεη θαιχηεξνπο κηζζνχο θαη έλα πνζνζηφ έρεη 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζήο ηνπ. Μηα άιιε κεξίδα κεγάιεο ειηθίαο 

λνζειεπηψλ έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα νη 

πξνζδνθίεο ηνπο λα είλαη ρακειφηεξεο απφ ησλ λεψηεξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απ’ απηνχο. Σαπηφρξνλα, ππάξρεη έλα ηκήκα λέσλ 

λνζειεπηψλ πνπ θαηέρνπλ πςειά πξνζφληα, ελψ αληίζεηα νη ακνηβέο ηνπο, νη ζέζεηο 

ηνπο θαη ε εμνπζία, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ, είλαη ρακεινχ επηπέδνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ απμάλεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπο θαη κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο (Μφλνο, 

1994). 
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Σέινο, νη λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ πςειά νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ 

θαη νη λνζειεπηέο πνπ ε εθπαίδεπζή ηνπο δελ ήηαλ επαξθήο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ 

θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα θαη γη’ απηνχο ηα 

πνζνζηά δπζαξέζθεηαο λα είλαη αξθεηά πςειά (Νηάθαο, 1994). 

 

3 Δπεςνηηικψ μέπορ 

 

3.1 κοπψρ, επυηήμαηα και ςποθέζειρ ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζε φια ηα επαγγέικαηα ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Δηδηθά ε δεκφζηα πγεία, ε νπνία ήηαλ πάληα έλαο πξνβιεκαηηθφο ρψξνο, πιήηηεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη γίλεηαη αθφκα πην πξνβιεκαηηθή. 

Όκσο είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη είλαη έλαο λεπξαιγηθφο ηνκέαο ηεο θνηλσλίαο θαη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, φπσο πξνείπακε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο, ζα πξέπεη λα απαζρνιεί ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο, αθνχ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε 

νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ινηπφλ, είλαη λα δείμεη αλ νη λνζειεπηέο 

πνπ είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κέζα 

ζην καθξνπεξηβάιινλ πνπ πξναλαθέξζεθε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ 

πνιχπαζν ηνκέα ηεο πγείαο. 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο είλαη θαηά πφζν νη λνζειεπηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ζπλνιηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

θαη δεπηεξεπφλησο αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, φπσο ζα πεξηγξαθηνχλ ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε αλ 
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ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο κε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε 

ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ε ζέζε επζχλεο. 

 

3.2 Μεθοδολογία έπεςναρ 

 

3.2.1 Γείγμα ηηρ έπεςναρ 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη ηκήκα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Γελλεκαηάο. Πξφθεηηαη γηα λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο θιηληθέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 60 λνζειεπηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη 11 ήηαλ 

άληξεο, δειαδή πεξίπνπ ην 18% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην ππφινηπν 82% ήηαλ 

γπλαίθεο. Απφ ηα 60 απηά άηνκα ηα 42 βξίζθνληαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 40-50 

εηψλ, ηα 6 κεηαμχ 50-60 θαη ηα ππφινηπα 12 κεηαμχ 30-40 εηψλ, δειαδή ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά είλαη 70%, 10% θαη 20%. ηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ 

ζπκκεηέρνληεο δελ ππήξραλ φπσο ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο κε δηελέξγεηαο 

δηνξηζκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα 34 απφ ηα 60 άηνκα ηνπ δείγκαηνο (57%) είλαη 

λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα ππφινηπα 26 (43%) δεπηεξνβάζκηαο. Απφ 

ηνπο λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κφλν νη 5 είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ θαη θαλέλαο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Σν 20%, δειαδή 12 άηνκα, έρνπλ 

πξνυπεξεζία έσο 10 έηε, ην 60%, δειαδή 36 άηνκα, έρνπλ πξνυπεξεζία 10-20 έηε θαη 

ην 20%, δειαδή 12 άηνκα εξγάδνληαη απφ 20-30 έηε. Σν 10% ησλ 60 αηφκσλ, δειαδή 

ηα 6 άηνκα, θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πξντζηάκελνη θαη 

εξγάδνληαη κφλν ζε πξσηλφ σξάξην, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο λνζειεπηέο πνπ 

αθνινπζνχλ θπθιηθφ σξάξην. 

 

3.2.2. Δπεςνηηικψ επγαλείο 

 

Σν εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην Job 

Satisfaction Survey (JSS), γηα ην νπνίν έρεη γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ζηελ ελφηεηα 
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ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη 

δεκηνπξγεζεί εηδηθά  γηα ππεξεζίεο πγείαο, πνπ παξέρνληαη ζε δεκφζηνπο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

Απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ 9 επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο: Σελ ακνηβή, ηηο επθαηξίεο 

πξναγσγήο, ηελ επίβιεςε, ηηο πξφζζεηεο παξνρέο (εθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε), ηελ 

ακνηβή βάζεη απφδνζεο, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ηε 

θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθνηλσλία. ε θάζε δηάζηαζε αληηζηνηρνχλ 4 εξσηήζεηο. 

Οη κηζέο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο είλαη δηαηππσκέλεο ζεηηθά θαη νη άιιεο κηζέο 

αξλεηηθά, ψζηε λα είλαη θαλεξή πην αληηθεηκεληθά ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζηνλ παξάγνληα, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε θάζε εξψηεζε. Υξεζηκνπνηεί 

κηα 6βαζκε θιίκαθα Likert, δειαδή δηαθσλψ απφιπηα, δηαθσλψ κέηξηα, δηαθσλψ 

ειαθξψο, ζπκθσλψ ειαθξψο, ζπκθσλψ κέηξηα, ζπκθσλψ απφιπηα. Αληίζηνηρα, ε θάζε 

απάληεζε βαζκνινγείηαη απφ ην 1 έσο ην 6. 

 

ηηο εξσηήζεηο ηνπ JSS πξνζηέζεθαλ θαη θάπνηεο αθφκα εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ην θχιν, ε 

ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ν 

λνζειεπηήο (ζέζε επζχλεο ή φρη). 

 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ JSS είλαη αξθεηά πςειέο κε απνηέιεζκα λα 

ην θαζηζηνχλ έλα αμηφινγν, ρξήζηκν θαη δηαρξνληθφ εξγαιείν έξεπλαο. 

 

3.2.3 Γιαδικαζία ζςλλογήρ ζηοισείυν 

 

Αξρηθά, γηα λα γίλεη ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ειήθζεζαλ νη 

απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ην ΓΝΘ Γ. Γελλεκαηάο. ηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθαλ 90 

εξσηεκαηνιφγηα ζε λνζειεπηέο θαη πξντζηακέλνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ. ηελ αξρηθή ηνπο ζειίδα αλαθεξφηαλ ξεηά φηη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία 
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θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ, θαζψο θαη φηη ε έξεπλα απηή δηεμάγεηαη γηα 

αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. Απφ ηα 90 εξσηεκαηνιφγηα επεζηξάθεζαλ ηα 66, εμαηηίαο 

φκσο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 6 ήηαλ ειιηπψο ζπκπιεξσκέλα, ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ 

έξεπλα ηα 60. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

εξγαιείν SPSS. 

 

3.3 Αποηελέζμαηα 

 

 

3.3.1 Πεπιγπαθική ηαηιζηική 

 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζε πίλαθεο ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Φωλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Α 11 18,3 18,3 18,3 

Γ 49 81,7 81,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

πληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη Γπλαίθεο. 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31-40 12 20,0 20,0 20,0 

41-50 42 70,0 70,0 90,0 

51-60 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Γελ ππάξρεη θαλέλαο λένο 21-30. 

 

Δπίπεδο ζποςδϊν 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΔ 26 43,3 43,3 43,3 

ΣΔΗ 29 48,3 48,3 91,7 

ΜΔΣ 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Γελ ππάξρνπλ άηνκα απφ ΑΔΗ θαη άηνκα κε Γηδαθηνξηθφ. 

 

 

 

 

Θέζη εςθωνηρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΗ 6 10,0 10,0 10,0 

ΟΥΗ 54 90,0 90,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ επζχλεο, κφιηο 10%. 

 

Έηη Πποχπηπεζίαρ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έηε πξνυπεξεζίαο 60 4,00 29,00 15,4667 6,56510 

Valid N (listwise) 60     

 

 

Ιζηψγπαμμα ζςσνοηήηυν 
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Έπεηηα απφ κειέηε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ γξαθεκάησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο αθνινχζσο: 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ιίγν πάλσ απφ 80%, 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ζε ειηθηαθέο νκάδεο, παξαηεξείηαη φηη 

δελ ππάξρεη θαλέλαο λένο απφ 21 έσο 30 εηψλ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

ηνπνζεηείηαη ζηελ ειηθηαθή θιάζε απφ 41 έσο 50 εηψλ. 

Σα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκνληαη σο πξνο ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ζρεδφλ 

νκνηφκνξθα ζε άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη άηνκα πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα (ΣΔΗ), ελψ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ θαη 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. Δπηπιένλ, δελ εληνπίδνληαη άηνκα κε δηδαθηνξηθέο 

ζπνπδέο. 

Οη εξγαζηαθέο ζέζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ππαιιειηθέο. 

Μφλν ην 10% ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζε ζέζεηο επζχλεο (φπσο γηα παξάδεηγκα δηνηθεηηθφ ή 

δηαρεηξηζηηθφ πξνζσπηθφ). Σα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο θπκαίλνληαη απφ 4 

έσο 29, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο θαηαλέκεηαη απφ 10 έσο 20 έηε, κε κέζε ηηκή πεξίπνπ 15. 

Όιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα 

εμεηάδνληαο θαη ηα γξαθήκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
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Β) Οη εξσηήζεηο 1,4,5,10,13,14,18,19,22,23,29 θαη 32 αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην 

κηζζφ, ηηο πξφζζεηεο αληακνηβέο θαη παξνρέο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηε ζέζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

ηα άηνκα πνπ ξσηήζεθαλ. 
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Γίκαιη αμοιβή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 44 73,3 73,3 73,3 

ΓΜ 13 21,7 21,7 95,0 

ΓΔ 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ ακνηβή ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, επίζεο, δηαθσλεί είηε 

κέηξηα είηε ειαθξψο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ν νπνίνο λα 

ζεσξεί πσο ε ακνηβή ηνπ είλαη ζρεηηθά δίθαηε. 

 

Γεν είμαι ικανοποιημένορ με ηιρ ππψζθεηερ παποσέρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ 2 3,3 3,3 3,3 

Μ 18 30,0 30,0 33,3 

Α 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Αληίζηνηρα, παξνπζηάδεηαη κία γεληθεπκέλε δηαθσλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξφζζεησλ παξνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δχν ηξίηα ηνπ δείγκαηνο είλαη απφιπηα 

δπζαξεζηεκέλα κε ηηο πξφζζεηεο παξνρέο, κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ππνινίπνπ λα είλαη 

κεηξίσο δπζαξεζηεκέλν, ελψ δχν κφλν άηνκα είλαη ζρεδφλ νπδέηεξα κε ηάζε γηα ειαθξά 

δηαθσλία. 

 

 

 

Αναγνϊπιζη Δπγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 10 16,7 16,7 16,7 

ΓΜ 20 33,3 33,3 50,0 

ΓΔ 6 10,0 10,0 60,0 
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Δ 12 20,0 20,0 80,0 

Μ 7 11,7 11,7 91,7 

Α 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη δηάζπαξηε ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο, κε κία ειαθξηά ππεξνρή ησλ 

δπζαξεζηεκέλσλ (60%) έλαληη ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ (40%), κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

παξαηήξεζε φηη ην έλα ηξίην ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ζε κέηξην βαζκφ φηη ε εξγαζία ηνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη φζν ζα έπξεπε. 

 

Μιζθολογικέρ αςξήζειρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Α 60 100,0 100,0 100,0 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, κε βάζε θαη ηελ ηξέρνπζα θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ ηξερφλησλ 

εξγαζηαθψλ κηζζνινγίσλ. 

 

Ππψζθεηερ παποσέρ ζε ζωγκπιζη με άλλερ ςπηπεζίερ  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 43 71,7 71,7 71,7 

ΓΜ 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

ηε ζχγθξηζε ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εξσηεζέλησλ 

κε αληίζηνηρεο απφ άιιεο ππεξεζίεο, ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί είηε ζε κέηξην είηε ζε 

κεγάιν βαζκφ, φηη είλαη αξθεηά ππνδεέζηεξεο ζηελ πεξίπησζή ηνπο. 

 

Δκηίμηζη επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 4 6,7 6,7 6,7 

ΓΔ 2 3,3 3,3 10,0 
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Δ 16 26,7 26,7 36,7 

Μ 23 38,3 38,3 75,0 

Α 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί φηη ε εξγαζία ηνπο δελ 

εθηηκάηαη ζηνλ δένληα βαζκφ, κε ηελ θαηαλνκή λα είλαη ζρεηηθά νκνηφκνξθή ζηνπο δηάθνξνπο 

βαζκνχο δπζαξέζθεηαο (ιίγν, πνιχ, ηειείσο). Έμη κφλνλ άηνκα θαίλεηαη πσο ζεσξνχλ φηη ε 

εξγαζία ηνπο αναγνωρίζεται φπσο ζα έπξεπε. 

 

Η Τπηπεζία δεν με εκηιμάει ψηαν ζκέθηομαι ηην αμοιβή μος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ 2 3,3 3,3 3,3 

Μ 15 25,0 25,0 28,3 

Α 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή εξψηεζε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 

ζθεπηφκελε ην κέγεζνο ηεο ακνηβήο ηεο, ζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε ππεξεζία ηελ 

ππνηηκάεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαλέλαο δελ πηζηεχεη φηη ν κηζζφο ηνπ δείρλεη φηη ε 

ππεξεζία εθηηκάεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

 

Ππψζθεηερ παποσέρ είναι δίκαιερ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 39 65,0 65,0 65,0 

ΓΜ 17 28,3 28,3 93,3 

ΓΔ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Όινη ζεσξνχλ φηη νη πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ δελ είλαη δίθαηεο κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζηελ ππεξεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην δείγκα δελ 

είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλν κε ηηο πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλεη. 
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Γεν ςπάπσει πλήπηρ λήτη παποσϊν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΔ 2 3,3 3,3 3,3 

Δ 4 6,7 6,7 10,0 

Μ 29 48,3 48,3 58,3 

Α 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

           ρεδφλ φινη νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ πσο δελ ππάξρεη πιήξεο ιήςε ησλ παξνρψλ απφ 

ηελ ππεξεζία πξνο απηνχο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (90%) ελζηεξλίδνληαη ηε γλψκε απηή 

ζε κέηξην έσο θαη ζε απφιπην βαζκφ, ελψ πνιχ ιίγνη είλαη ζρεδφλ νπδέηεξνη κε είηε ειαθξψο 

ζεηηθή είηε ειαθξψο αξλεηηθή γλψκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποζψηηηα ανηαμοιβϊν δεν είναι ικανοποιηηική  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 3 5,0 5,0 5,0 

ΓΔ 3 5,0 5,0 10,0 

Δ 2 3,3 3,3 13,3 

Μ 7 11,7 11,7 25,0 

Α 45 75,0 75,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σα ηξία ηέηαξηα ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ απφιπηα πσο νη αληακνηβέο ηνπο γηα ηελ 

παξνρή εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Δπηπιένλ, ππάξρεη θη έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ην νπνίν είλαη επραξηζηεκέλν ζε κέηξην βαζκφ κε ηηο αληακνηβέο ηνπ. 

 

Γεν ςπάπσει δίκαιη αμοιβή 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δ 3 5,0 5,0 5,0 

Μ 20 33,3 33,3 38,3 

Α 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Όινη νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο δελ ππάξρεη δίθαηε ακνηβή απφ ηελ ππεξεζία γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη κάιηζηα, ην πηζηεχνπλ ζε απφιπην βαζκφ. 

  

 Δλδηαθέξνλ ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνηειεί ε Δξψηεζε 10, φπνπ ην 100% 

ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο ςμθυνοων Απψλςηα φηη νη κηζζνινγηθέο απμήζεηο είλαη 

πνιχ ζπάληεο.  

 ηηο άιιεο εξσηήζεηο ππάξρεη κηα πνηθηιία ζηηο απαληήζεηο (δει. έρνπλ δψζεη πάλσ 

απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο), πιελ ηεο Δξψηεζεο 13, πνπ αθνξά ζηηο 

πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε άιιεο ππεξεζίεο θαη έρνπλ δψζεη 

κφλν δχν απαληήζεηο.  

Όια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα, απφ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα βγνπλ θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα: 
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Γ) Οη εξσηήζεηο 6,9,15,18*,24,26,31,36 αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

*Ζ 18 αλήθεη θαη ζηελ θαηεγνξία Β ησλ εξσηήζεσλ 
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Κανψνερ και διαδικαζίερ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 15 25,0 25,0 25,0 

ΓΔ 20 33,3 33,3 58,3 

Δ 11 18,3 18,3 76,7 

Μ 12 20,0 20,0 96,7 

Α 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Κξίλνληαο απφ ηελ ζρεηηθά νκνηφκνξθε δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ ζην εξψηεκα απηφ, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη έλαο δηραζκφο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ζην ζέκα ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

παξαθψιπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζε δηάθνξνπο βαζκνχο, φηη νη δηάθνξνη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο 

ππεξεζίαο δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Δπικοινυνία ςπηπεζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 10 16,7 16,7 16,7 

ΓΜ 20 33,3 33,3 50,0 

ΓΔ 19 31,7 31,7 81,7 

Δ 4 6,7 6,7 88,3 

Μ 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Πνιχ κηθξφ ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε, φηη ε επηθνηλσλία 

εληφο ηεο ππεξεζίαο είλαη θαιή. Απφ ηνπο δηαθσλνχληεο, ε θαηαλνκή ζηνπο ηξεηο βαζκνχο 

δηαθσλίαο (ειαθξά, κέηξηα, απφιπηα) θαίλεηαη λα θιίλεη πξνο ηα ήπηα επίπεδα δηαθσλίαο 

(ειαθξά, κέηξηα).   

 

Γπαθειοκπαηία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 3 5,0 5,0 5,0 
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ΓΜ 3 5,0 5,0 10,0 

Δ 20 33,3 33,3 43,3 

Μ 26 43,3 43,3 86,7 

Α 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θξίλεη, φηη ε γξαθεηνθξαηία εληφο ηεο ππεξεζίαο 

δελ παξεκπνδίδεη ζπλήζσο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαιά. Ζ 

γεληθφηεξε ηάζε βξίζθεηαη πξνο ηελ πεξηνρή ηεο ειαθξάο πξνο κέηξηαο «αλνζίαο» απέλαληη 

ζηελ γξαθεηνθξαηία. 

 

ηψσοι ςπηπεζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΔ 4 6,7 6,7 6,7 

Δ 6 10,0 10,0 16,7 

Μ 14 23,3 23,3 40,0 

Α 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ζε δηάθνξνπο βαζκνχο φηη νη ζηφρνη ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ππεξεζία ,δελ είλαη μεθάζαξνη ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Δλδεηθηηθά, ην 60% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ζε απφιπην βαζκφ πσο νη ζηφρνη ηεο ππεξεζίαο δελ 

είλαη μεθάζαξνη, ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκθσλεί ειαθξψο. Δπίζεο, ππάξρεη θη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (πεξίπνπ 7%), ην νπνίν πηζηεχεη πσο νη ζηφρνη ηεο ππεξεζίαο είλαη 

μεθάζαξνη. 

 

Φψπηορ επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 1 1,7 1,7 1,7 

ΓΔ 2 3,3 3,3 5,0 

Δ 8 13,3 13,3 18,3 

Μ 19 31,7 31,7 50,0 

Α 30 50,0 50,0 100,0 
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Total 60 100,0 100,0  

 

Σν ήκηζπ ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη απφιπην σο πξνο ηελ γλψκε, φηη ν 

θφξηνο εξγαζίαο είλαη κεγάινο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηελ γεληθφηεξε ηδέα ηνπο 

σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. ε γεληθέο γξακκέο, ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ δείγκαηνο έρεη ηελ ίδηα άπνςε, κε εμαίξεζε 3 άηνκα 

(5% ηνπ δείγκαηνο), ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πξφβιεκα κε ηνλ θφξην εξγαζίαο. 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε πεξίπησζε, ηα άηνκα απηά λα βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε ζέζεηο επζχλεο.  

 

Δπίγνυζη εξελίξευν ςπηπεζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 4 6,7 6,7 6,7 

ΓΔ 6 10,0 10,0 16,7 

Δ 3 5,0 5,0 21,7 

Μ 19 31,7 31,7 53,3 

Α 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σα πέληε έθηα ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί, φηη ζπρλά βξίζθεηαη ζην 

«ζθνηάδη» ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ησλ ζεκάησλ εληφο ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα, ζρεδφλ νη 

κηζνί εξγαδφκελνη ληψζνπλ απνιχησο απνθνκκέλνη απφ ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε ηα δηάθνξα εξγαζηαθά ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο κηζνχο, ηα δχν ηξίηα 

ζρεδφλ έρνπλ ηελ ίδηα γλψκε, ζε κέηξην βαζκφ. 

 

 

Όγκορ γπαθικήρ επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 28 46,7 46,7 46,7 

ΓΜ 20 33,3 33,3 80,0 

ΓΔ 6 10,0 10,0 90,0 

Α 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ παξαζέηεη ηε γλψκε, φηη ε δνπιεηά ηνπο 

εληφο ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη γξαθηθή ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά ζε κηθξφ. εκαληηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε θαηαλνκή ησλ απφςεσλ, ε νπνία δηαρσξίδεη ζε 2 θχξηεο νκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ 

ε κία (90%) πηζηεχεη ην παξαπάλσ ζε δηάθνξνπο βαζκνχο, ελψ ε άιιε ζεσξεί απφιπηα, πσο ε 

δνπιεηά ηεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ γξαθηθή. Πηζαλφηαηα ην 10% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξεί φηη 

έρεη θπξίσο γξαθηθή δνπιεηά, είλαη ην ίδην 10% κε απηνχο, νη νπνίνη έρνπλ ζέζεηο επζχλεο ζηελ 

ππεξεζία.  

 

Δπεξηγήζειρ καηά ηην επγαζία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 17 28,3 28,3 28,3 

ΓΜ 15 25,0 25,0 53,3 

ΓΔ 16 26,7 26,7 80,0 

Δ 11 18,3 18,3 98,3 

Μ 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Αηζηφδνμε θαίλεηαη ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ ζαθήλεηα ζηελ αλάζεζε ησλ 

θαζεθφλησλ απφ ηελ ππεξεζία ζηνπο εξγαδφκελνπο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ηε γλψκε, φηη νη επεμεγήζεηο θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζίαο είλαη ζαθείο 

θαη επαξθείο. Λίγα κφλνλ άηνκα έρνπλ ειαθξψο αληίζεηε γλψκε, θαη έλα κφλνλ δηαθσλεί ζε 

ιίγν κεγαιχηεξν βαζκφ.  

 

Καη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εξσηήζεσλ, φιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαζίζηαληαη 

ζαθέζηεξεο κε ηελ εμέηαζε ησλ παξαθάησ ξαβδνγξακκάησλ. 
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Γ) ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε ησλ 

εξγαδφκελσλ κε ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη 

ησλ πξντζηακέλσλ). Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη 2,3,7,8,11,12,16,17,20,21,25,27,30,33,34 θαη 35. 

 

Δςκαιπίερ πποαγυγήρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 4 6,7 6,7 6,7 

ΓΔ 2 3,3 3,3 10,0 

Δ 2 3,3 3,3 13,3 

Μ 19 31,7 31,7 45,0 

Α 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Δίλαη αξθεηά πξνθαλέο πσο ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί ζε κέηξην 

έσο θαη κεγάιν βαζκφ φηη δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πξναγσγήο ζηελ ππεξεζία. Πην 

αλαιπηηθά, Σν 55% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί απφιπηα κε απηή ηελ άπνςε, ελψ πεξίπνπ ην 32% 



65 
 

ζπκθσλεί ζε κέηξην βαζκφ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνην νη νπνίνη έρνπλ νπδέηεξε ζηάζε, θαη 

έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 7% δηαθσλεί κέηξηα. 

 

Ικανψηηηα πποφζηαμένος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 6 10,0 10,0 10,0 

ΓΜ 5 8,3 8,3 18,3 

ΓΔ 10 16,7 16,7 35,0 

Δ 17 28,3 28,3 63,3 

Μ 11 18,3 18,3 81,7 

Α 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία απφςεσλ ζε απηή ηελ εξψηεζε, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπ δείγκαηνο (65%) λα πηζηεχεη πσο νη πξντζηάκελνη ζηελ ππεξεζία είλαη αξθεηά ηθαλνί ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη πξντζηάκελνη είλαη 

ηθαλνί, αιιά φρη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ απφ απηνχο πνπ δηαθσλνχλ, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη δελ 

εθθξάδεη θάπνηα ηδηαίηεξε δπζαλαζρέηεζε. 

ςνεπγάηερ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 7 11,7 11,7 11,7 

ΓΜ 21 35,0 35,0 46,7 

ΓΔ 6 10,0 10,0 56,7 

Δ 9 15,0 15,0 71,7 

Μ 10 16,7 16,7 88,3 

Α 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Τπάξρεη κηα αλάκηθηε θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο είλαη κνηξαζκέλεο φιεο νη απαληήζεηο ζηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηηαία επίπεδα. Παξφια 

απηά, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 35% θαίλεηαη λα κελ έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 



66 
 

ημανηικψηηηα επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 6 10,0 10,0 10,0 

ΓΜ 6 10,0 10,0 20,0 

ΓΔ 3 5,0 5,0 25,0 

Δ 8 13,3 13,3 38,3 

Μ 18 30,0 30,0 68,3 

Α 19 31,7 31,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Οη απφςεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε θηλνχληαη ζε ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε πξνεγνχκελεο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί 

πσο ε δνπιεηά ηνπ είλαη αζήκαληε, ζε ειαθξχ κέρξη θαη απφιπην βαζκφ. Δλ αληηζέζεη, ππάξρεη 

έλα κηθξφ κελ αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν δελ πηζηεχεη πσο ε δνπιεηά 

ηνπ είλαη αζήκαληε, αιιά ζεσξεί πσο είλαη αξθεηά έσο θαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Γίκαιερ εςκαιπίερ πποαγυγήρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 26 43,3 43,3 43,3 

ΓΜ 13 21,7 21,7 65,0 

ΓΔ 14 23,3 23,3 88,3 

Δ 1 1,7 1,7 90,0 

Μ 3 5,0 5,0 95,0 

Α 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Οη απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζεο, αθνχ είλαη αξθεηά 

εκθαλέο ην γεγνλφο πσο ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί θαη πηζηεχεη πσο δελ 

ππάξρνπλ δίθαηεο επθαηξίεο πξναγσγήο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην 43% πεξίπνπ ησλ 

εξσηεζέλησλ δηαθσλεί ζε απφιπην βαζκφ, έλα άιιν 45% δηαθσλεί ειαθξψο ή ζε κέηξην 

βαζκφ, ελψ κφλνλ ην 12% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη πσο έρεη δίθαηεο επθαηξίεο παξαγσγήο κέζα 

ζηελ ππεξεζία. 
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Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αιιά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο, πεξίπνπ ην 78%, ζεσξεί πσο ν πξντζηάκελνο ηνπ δελ είλαη δίθαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, 

πεξίπνπ ην 28% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη πσο ν πξντζηάκελνο ηνπ είλαη αξθεηά άδηθνο, ελψ ην 

πνζνζηφ πνπ πηζηεχεη φηη αδηθείηαη ιίγν είλαη ην ίδην κε ην πνζνζηφ πνπ πηζηεχεη φηη αδηθείηαη 

πνιχ, δειαδή 22% πεξίπνπ. Βέβαηα, ππάξρεη θαη έλα θνκκάηη εξγαδνκέλσλ πνπ πηζηεχεη πσο 

δελ αδηθείηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, ην νπνίν θαιχπηεη πεξίπνπ ην 28% ηνπ δείγκαηνο. 

Ικανψηηηα ζςνεπγαηϊν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 7 11,7 11,7 11,7 

ΓΜ 8 13,3 13,3 25,0 

ΓΔ 9 15,0 15,0 40,0 

Δ 9 15,0 15,0 55,0 

Μ 12 20,0 20,0 75,0 

Α 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Παξφηη δελ επηθξαηεί κε κεγάιε δηαθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, θαίλεηαη πσο ην έλα ηέηαξην ηνπ 

Γίκαιορ πποφζηάμενορ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 5 8,3 8,3 8,3 

ΓΜ 4 6,7 6,7 15,0 

ΓΔ 8 13,3 13,3 28,3 

Δ 13 21,7 21,7 50,0 

Μ 17 28,3 28,3 78,3 

Α 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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ζπλφινπ ηνπο πηζηεχεη φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπο είλαη πνιχ αλίθαλνη, ελψ πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ηελ άπνςε φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπ είλαη ιίγν έσο θαη αξθεηά αλίθαλνη. Σν 

ππφινηπν 40% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη πσο νη ζπλεξγάηεο ηνπ είλαη ηθαλνί ζε κηθξφ, κέηξην θαη 

κεγάιν βαζκφ. 

 

Δκηέλεζη επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 16 26,7 26,7 26,7 

ΓΜ 10 16,7 16,7 43,3 

ΓΔ 9 15,0 15,0 58,3 

Δ 9 15,0 15,0 73,3 

Μ 11 18,3 18,3 91,7 

Α 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζε απηή ηελ εξψηεζε δελ είλαη πνιχ μεθάζαξα, αλ θαη ππάξρεη κηα 

ηάζε γηα δπζαλαζρέηεζε φζνλ αθνξά ηελ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ εθηεινχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. Σν 27% πεξίπνπ δελ έρεη θαζφινπ θαιή δηάζεζε ηελ ψξα πνπ εθηειεί ηελ 

εξγαζία ηνπ, ην 17% πεξίπνπ έρεη κέηξηα δηάζεζε, ελψ ην 15% έρεη κηα νπδέηεξε πξνο 

αξλεηηθή δηάζεζε. ην 15% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο αξέζεη ιίγν λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ 

ζην ππφινηπν 27% πεξίπνπ αξέζεη απφ κέηξηα έσο πνιχ λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

Πποαγυγέρ ανάλογερ με άλλυν ςπηπεζιϊν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μ 3 5,0 5,0 5,0 

Α 57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ εληχπσζε ηνπ ξπζκνχ πξναγσγψλ εληφο ηεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε άιιεο ππεξεζίεο ην ζχλνιν ,ζρεδφλ, ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθσλεί ζε απφιπην βαζκφ φηη νη εξγαδφκελνη ηεο ππεξεζίαο πξνάγνληαη κε ηνπο ίδηνπο 

ξπζκνχο κε απηνχο άιισλ ππεξεζηψλ. 

 

Δνδιαθέπον πποφζηαμένος 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 2 3,3 3,3 3,3 

ΓΜ 7 11,7 11,7 15,0 

ΓΔ 10 16,7 16,7 31,7 

Δ 13 21,7 21,7 53,3 

Μ 13 21,7 21,7 75,0 

Α 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Οη γλψκεο ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη πξντζηάκελνη γηα ηνπο 

πθηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο ηεο ππεξεζίαο ζπγθεληξψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε θαηεγνξίεο, 

απφ ζρεδφλ νπδέηεξεο, έσο θαη αξθεηά αξλεηηθέο. πγθεθξηκέλα, κε εμαίξεζε ηηο θαηεγνξίεο 

απφιπηεο θαη κέηξηαο ηθαλνπνίεζεο, ην ππφινηπν δείγκα βξίζθεη αλεπαξθέο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

πξντζηακέλνπ γηα ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ, θαη κάιηζηα ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

είλαη απφιπην σο πξνο ηε γλψκε ηνπ απηή. 

 

 

ςνωπαπξη με ζςναδέλθοςρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 10 16,7 16,7 16,7 

ΓΜ 20 33,3 33,3 50,0 

ΓΔ 13 21,7 21,7 71,7 

Δ 9 15,0 15,0 86,7 

Μ 5 8,3 8,3 95,0 

Α 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, αξλείηαη φηη ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ θαηαλνκή απηψλ ζηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο άξλεζεο 

(απφιπηε, κέηξηα, ειαθξά) είλαη ζρεδφλ νκνηφκνξθε, κε ηελ πιεηνςεθία λα ην πηζηεχεη ζε 

κέηξην βαζκφ. Αληίζεηα, ιίγν παξαπάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί, φηη 

ζπλππάξρεη αξκνληθά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 
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Δκηέλεζη επγαζίαρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 16 26,7 26,7 26,7 

ΓΜ 21 35,0 35,0 61,7 

ΓΔ 13 21,7 21,7 83,3 

Δ 3 5,0 5,0 88,3 

Μ 4 6,7 6,7 95,0 

Α 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Πέξα απφ ην έλα έθην ηνπ εξσηεζέληνο θνηλνχ, ην νπνίν αηζζάλεηαη απφ ιίγν έσο πνιχ 

πεξήθαλν εθηειψληαο ηελ εξγαζία ηνπ, φινη νη ππφινηπνη εξσηεζέληεο έρνπλ αληίζεηε άπνςε. 

Καη ζηελ πεξίπησζή ηνπο ε θαηαλνκή ζηνπο βαζκνχο απνγνήηεπζεο είλαη ζρεηηθά νκνηφκνξθε, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα είλαη κεηξίσο απνγνεηεπκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

ςμπάθεια ππορ πποφζηάμενο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 7 11,7 11,7 11,7 

ΓΜ 20 33,3 33,3 45,0 

ΓΔ 10 16,7 16,7 61,7 

Δ 11 18,3 18,3 80,0 

Μ 8 13,3 13,3 93,3 

Α 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Αληίζηνηρα κε πξνεγνχκελε εξψηεζε θαη εδψ θαίλεηαη κία ειαθξά θιίζε ησλ 

εξσηεζέλησλ ηνπ δείγκαηνο λα κε ζπκπαζνχλ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο. Παξά ηαχηα, έλα 

ηθαλφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα ζπκπαζεί ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ, κε κία ζρεηηθή 

επηθχιαμε, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν βαζκφ ζπκπάζεηαο. 

 

Δςκαιπίερ πποαγυγήρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid ΓΑ 34 56,7 56,7 56,7 

ΓΜ 14 23,3 23,3 80,0 

ΓΔ 6 10,0 10,0 90,0 

Μ 3 5,0 5,0 95,0 

Α 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο 

επθαηξίεο πξναγσγήο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη απφ αξθεηά 

έσο απνιχησο δπζαξεζηεκέλε. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, πάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη απνιχησο δπζαξεζηεκέλν ζην ζέκα ησλ επθαηξηψλ πξναγσγήο ζηελ 

ππεξεζία.  

 

Γιαπληκηιζμοί και διαμάσερ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΜ 6 10,0 10,0 10,0 

ΓΔ 3 5,0 5,0 15,0 

Δ 17 28,3 28,3 43,3 

Μ 23 38,3 38,3 81,7 

Α 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζρεηηθά νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

ζηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο ζπκθσλίαο κε ηελ παξαηήξεζε φηη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ππάξρνπλ 

αξθεηέο δηακάρεο θαη δηαπιεθηηζκνί. Παξφια απηά, έλα κηθξφ κέξνο (πεξίπνπ ην έλα έθην) ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ είλαη ζρεηηθά ήξεκνο θαη ε εξγαζία εμειίζζεηαη 

αξκνληθά. 

 

Δςσαπίζηηζη απψ επγαζία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΑ 28 46,7 46,7 46,7 

ΓΜ 19 31,7 31,7 78,3 
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ΓΔ 5 8,3 8,3 86,7 

Δ 4 6,7 6,7 93,3 

Μ 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

ρεδφλ ηα πέληε έθηα ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη απφ πνιχ, έσο 

απνιχησο δπζάξεζηε. Πνιχ κηθξφ είλαη ην κέξνο ηνπ δείγκαηνο (πεξίπνπ 12%), ην νπνίν 

αηζζάλεηαη απφ νπδέηεξα, έσο κεηξίσο επραξηζηεκέλν γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

Σα πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζαθή 

κειεηψληαο θαη ηα δηαγξάκκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ. 
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Καη εδψ νη εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα πνηθηιία σο πξνο ηηο απαληήζεηο κε εμαίξεζε 

ηελ εξψηεζε 20, φπνπ νη 57 ζηνπο 60 ςμθυνοων Απψλςηα φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ ππεξεζία 

ηνπο πξνάγνληαη ηφζν γξήγνξα φζν θαη ζηηο άιιεο ππεξεζίεο.  

 

 

 

3.3.2 ηαηιζηική Ανάλςζη 

 

  

  ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ ην ηπραίν δείγκα.  Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνηθίιεη αλάινγα κε 

ηελ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ. ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε φιεο νη εξσηήζεηο πιελ 

κία είλαη πνηνηηθέο, δειαδή δελ παίξλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο. ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηνξίδεηαη ζε ιηγφηεξεο εθαξκνγέο έλαληη ησλ πνζνηηθψλ θαη απηφ 
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πξνθχπηεη απφ ηελ κε παξνπζία αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζα αλαθέξνπκε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεζη Υ-ηεηξάγσλν, πνπ αθνξά πνηνηηθέο κεηαβιεηέο.   

 Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Υ-ηεηξάγσλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηαηηζηηθφ θξηηήξην 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ δωο ποιοηικϊν μεηαβληηϊν. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή, γηα λα εμεηάζνπκε αλ δχν κεηαβιεηέο πνπ δηαζηαπξψλνληαη ζε έλαλ 

πίλαθα είλαη αλεμάξηεηεο ή εμαξηεκέλεο. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν Υ-

ηεηξάγσλν.  

  

Έιεγρνο Υ-ηεηξάγσλν  

Ζ δνκή ηνπ ειέγρνπ έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 

 Η μηδενική ςπψθεζη Η0: Οη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

 Η εναλλακηική ςπψθεζη Η1: Γελ ηζρχεη ε Ζ0, (δει. δελ είλαη αλεμάξηεηεο θαη ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο).   

 Η αποππιπηική πεπιοσή ηηρ μηδενικήρ ςπψθεζηρ είλαη 
2

( 1)( 1);a{X }s kR X    , 

 φπνπ 
2X

ij

i j ij

n
n


  ,  

Αλ ηζρχεη ε παξαπάλσ αληζφηεηα ηφηε δέρνκαη ηελ ππφζεζε Ζ1. 

      είλαη νη  παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο, 

    είναι οι θευπηηικέρ ζςσνψηηηερ με ηον πεπιοπιζμψ        . 

   είλαη ην πιήζνο ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθαο ζπλάθεηαο (ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ ηνλ 

πίλαθα ζπλάθεηαο). 

   είλαη ην πιήζνο ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο. 

   είλαη ε πηζαλφηεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο (ζ. ζ). 

 Οη ζεσξεηηθέο ζπρλφηεηεο ππνινγίδνληαη δερφκελνη ηελ κεδεληθή ππφζεζε, (δει. πφζν 

πξέπεη λα είλαη νη ζπρλφηεηεο γηα λα ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε). ε πεπίπηυζη ψπος 

μεγαλωηεπο απψ ηο 20% ηυν θευπηηικϊν ζςσνοηήηυν είναι κάηυ απψ 5 ηψηε ο έλεγσορ δεν 

είναι έγκςπορ. Αςηψ ζςνεπάγεηαι ψηι δεν γίνεηαι να σπηζιμοποιηθεί διψηι ζηην ανηίθεηη 

πεπίπηυζη αςξάνεηαι η πιθανψηηηα ηος ζηαηιζηικοω λάθοςρ (Κνιπβά- Μαραίξα & Μπφξα- 

έληα, 1999). 

 

Εφαρμογή  
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 Όιεο νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 40, ζπλεπψο ζε πεξίπησζε 

φπνπ ζέιακε λα εμεηάζνπκε αλά δχν φιεο ηηο εξσηήζεηο ζα ππήξραλ (
  
 
)  

   

      
 
     

 
 

           δπλαηνί ζπλδπαζκνί. Απηφ απνηειεί έλα ηεξάζηην φγθν ππνινγηζκψλ, γηα απηφ 

ην ιφγν ζα πεξηνξηζηνχκε ζε κεξηθνχο κφλν ειέγρνπο ηνπ ηεζη Υ-ηεηξάγσλν, ηνπο νπνίνπο  ζα 

εμεηάζνπκε ζηελ ζπλέρεηα.  Γειαδή ζα εμεηάζνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο απφ θάζε θαηεγνξία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο.  

 Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ήηαλ 60 απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνξθή 

ησλ εξσηήζεσλ φπνπ ππήξραλ 6 δπλαηέο επηινγέο έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ηεξείηαη ε 

ζπλζήθε ηνπ ηεζη Υ-ηεηξάγσλν γηα ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο λα είλαη πάλσ απφ 5. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζχκπηπμε ησλ «θειηψλ», ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη καζεκαηηθά 

νξζά. 

 Απφ ηελ εξψηεζε γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζα θηηάμνπκε κηα λέα φπνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη κφλν δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη Αλψηαηε 

εθπαίδεπζε. Παξαθάησ παξαηεξνχκε ηηο ζπρλφηεηεο ηεο λέαο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε.  

 
 

 Αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπκε θαη γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο, 

φπνπ ππάξρνπλ κφιηο 6 άηνκα ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 51-60, άξα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

ζπγρψλεπζε θειηψλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα θαηεγνξία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο 

18-40 θαη 41-60 (ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-30 δελ ππήξρε θαλέλα άηνκν). Παξαθάησ 

παξαηεξνχκε ηηο λέεο ζπρλφηεηεο.  
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ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή έηε πξνυπεξεζίαο ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα πνηνηηθή 

θαηεγνξηθή κεηαβιεηή. Όπσο παξαηεξήζακε παξαπάλσ ην ειάρηζην έηνο πξνυπεξεζίαο ήηαλ 4 

θαη ην κέγηζην 29 έηε αληίζηνηρα, ελψ κέζν φξνο ήηαλ πεξίπνπ 15 έηε. πλεπψο ε λέα πνηνηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία ‘1-15’ έηε θαη ε άιιε ηελ 

‘16-30’ έηε αληίζηνηρα. Παξαθάησ παξαηεξνχκε ηηο ζπρλφηεηεο ηεο λέαο κεηαβιεηήο ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο.  
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 Απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ , ηηο πξφζζεηεο 

αληακνηβέο θαη παξνρέο αληίζηνηρα απνηειεί ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηελ Δξψηεζε 5. Όιεο 

νη ππφινηπεο εξσηήζεηο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηά κεγάιν πνζνζηφ (πάλσ απφ 80%) αλήθαλ 

είηε  ζηελ γεληθή θαηεγνξία {ΓΑ, ΓΜ, ΓΔ} είηε {Δ, Μ, Α}. Υσξίο λα επεξεάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ δεηγκαηνιεςία ζα ππνζέζνπκε φηη αλ νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 1-36 

ήηαλ απιά Γιαθυνϊ ή ςμθυνϊ, ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ κηα εθ ησλ ΓΑ, ΓΜ θαη ΓΔ ζα  

απαληνχζαλ Γηαθσλψ θαη πκθσλψ γηα ηηο επηινγέο Δ, Μ θαη Α αληίζηνηρα. Παξαθάησ ζα 

εθαξκφζνπκε ην ηεζη Υ-ηεηξάγσλν γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ νέερ  

εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Δπϊηηζη 5 

 

Φωλο * Δπϊηηζη 5 Crosstabulation 

 

Δξψηεζε 5 

Total Γηαθσλψ πκθσλψ 

Φχιν Α Count 8 3 11 

Expected Count 6,4 4,6* 11,0 
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Γ Count 28 21 49 

Expected Count 29,4 19,6 49,0 

Total Count 36 24 60 

Expected Count 36,0 24,0 60,0 

 

*Σν 4.6 Άλδξεο-πκθσλψ  ζεσξεηηθά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη 5 Άηνκα, 

άξα ηζρχεη ε ζπλζήθε γηα ηηο Αλακελφκελεο ηηκέο (ζεσξεηηθέο ηηκέο) λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζεο  

ηνπ 5.  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,909
a
 1 ,340   

Continuity Correction
b
 ,376 1 ,540   

Likelihood Ratio ,945 1 ,331   

Fisher's Exact Test    ,500 ,274 

Linear-by-Linear 

Association 
,894 1 ,344   

N of Valid Cases 60     

 

ην SPSS θαη ζε θάζε άιιν ζηαηηζηηθφ παθέην φηαλ ην Asymp. Sig. (2-sided) γηα ην 

Pearson Chi-Square είλαη πάλσ απφ 0.05 ηφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ην Φχιν θαη 

ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 5 είλαη αζπζρέηηζηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δκπαίδεςζη * Δπϊηηζη 5 Crosstabulation 

 

Δξψηεζε 5 

Total Γηαθσλψ πκθσλψ 

Δθπαίδεπζε ΓΔ Count 14 12 26 

Expected Count 15,6 10,4 26,0 

ΑΔ Count 22 12 34 

Expected Count 20,4 13,6 34,0 

Total Count 36 24 60 

Expected Count 36,0 24,0 60,0 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,724
a
 1 ,395   

Continuity Correction
b
 ,342 1 ,559   

Likelihood Ratio ,723 1 ,395   

Fisher's Exact Test    ,435 ,279 

Linear-by-Linear 

Association 
,712 1 ,399   

N of Valid Cases 60     

Ζ εθπαίδεπζε θαη νη απαληήζεηο ζηελ Δξψηεζε 5 είλαη εμίζνπ αζπζρέηηζηεο.  

 

Age * Ερώηηζη 5 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 5 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Age 18-40 Count 11 1 12 

Expected Count 7,2 4,8 12,0 

41-60 Count 25 23 48 

Expected Count 28,8 19,2 48,0 

Total Count 36 24 60 

Expected Count 36,0 24,0 60,0 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,267
a
 1 ,012   

Continuity Correction
b
 4,727 1 ,030   

Likelihood Ratio 7,419 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,019 ,011 

Linear-by-Linear Association 6,163 1 ,013   

N of Valid Cases 60     

 
Ζ εξψηεζε 5 θαη ε Ζιηθία δελ είλαη αζπζρέηηζηα. Παξαηεξνχκε ε πην λένη ζε ειηθία 

’18-40’ δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην αλ αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζία ηνπο.  
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Έηη Προϋπηρεζίας  * Ερώηηζη 5 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 5 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Έηη Προϋπηρεζίας 1-15 Count 26 9 35 

Expected Count 21,0 14,0 35,0 

16-30 Count 10 15 25 

Expected Count 15,0 10,0 25,0 

Total Count 36 24 60 

Expected Count 36,0 24,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,143
a
 1 ,008   

Continuity Correction
b
 5,786 1 ,016   

Likelihood Ratio 7,208 1 ,007   

Fisher's Exact Test    ,015 ,008 

Linear-by-Linear Association 7,024 1 ,008   

N of Valid Cases 60     

Οκνίσο ε εξψηεζε 5 θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο δελ είλαη αζπζρέηηζηα. 

Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα κε ιηγφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ εξψηεζε 5 απφ φηη ηα άηνκα κε πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο.   

 

β) Δπϊηηζη 6 

 Θα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ εξψηεζε 6 απφ ηελ θαηεγφξηα ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαιέμακε 

απηή ηελ εξψηεζε δηφηη φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ είλαη ε κνλαδηθή 

εξψηεζε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πνπ παξνπζηάδεη κηα πνηθηιία ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ην 

πκθσλψ θαη Γηαθσλψ.  

 

 

Φύλο * Ερώηηζη 6 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 6 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Φύλο Α Count 5 6 11 

Expected Count 6,4 4,6 11,0 

Γ Count 30 19 49 

Expected Count 28,6 20,4 49,0 
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Total Count 35 25 60 

Expected Count 35,0 25,0 60,0 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,919
a
 1 ,338   

Continuity Correction
b
 ,385 1 ,535   

Likelihood Ratio ,907 1 ,341   

Fisher's Exact Test    ,500 ,266 

Linear-by-Linear Association ,904 1 ,342   

N of Valid Cases 60     

 

Παξαηεξνχκε φηη ην Φχιν θαη ε Δξψηεζε 6 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Εκπαίδεσζη * Ερώηηζη 6 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 6 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Εκπαίδεσζη ΔΕ Count 17 9 26 

Expected Count 15,2 10,8 26,0 

ΑΕ Count 18 16 34 

Expected Count 19,8 14,2 34,0 

Total Count 35 25 60 

Expected Count 35,0 25,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,939
a
 1 ,333   

Continuity Correction
b
 ,496 1 ,481   

Likelihood Ratio ,945 1 ,331   

Fisher's Exact Test    ,430 ,241 

Linear-by-Linear Association ,923 1 ,337   

N of Valid Cases 60     

Σν ίδην θαη εδψ νη κεηαβιεηέο Δθπαίδεπζε θαη Δξψηεζε 6 είλαη αζπζρέηηζηα 

κεηαμχ ηνπο.  
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Age * Ερώηηζη 6 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 6 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Age 18-40 Count 10 2 12 

Expected Count 7,0 5,0 12,0 

41-60 Count 25 23 48 

Expected Count 28,0 20,0 48,0 

Total Count 35 25 60 

Expected Count 35,0 25,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,857
a
 1 ,050   

Continuity Correction
b
 2,679 1 ,102   

Likelihood Ratio 4,231 1 ,040   

Fisher's Exact Test    ,058 ,047 

Linear-by-Linear Association 3,793 1 ,051   

N of Valid Cases 60     

Δδψ ην Asymp. Sig είλαη 0.05, απηφ ζεκαίλεη φηη είκαζηε ζην φξην λα δερηνχκε 

φηη Ζιηθία θαη εξψηεζε 6 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Έηη Προϋπηρεζίας  * Ερώηηζη 6 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 6 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Έηη Προϋπηρεζίας 1-15 Count 23 12 35 

Expected Count 20,4 14,6 35,0 

16-30 Count 12 13 25 

Expected Count 14,6 10,4 25,0 

Total Count 35 25 60 

Expected Count 35,0 25,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,883
a
 1 ,170   

Continuity Correction
b
 1,224 1 ,268   

Likelihood Ratio 1,882 1 ,170   

Fisher's Exact Test    ,194 ,134 

Linear-by-Linear Association 1,851 1 ,174   

N of Valid Cases 60     

Σν ίδην θαη εδψ νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο.  

 

πκπεξαίλνπκε φηη  ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Ζιηθία, Δθπαίδεπζε, Έηε 

Πξνυπεξεζίαο, Φχιν) είλαη αζπζρέηηζηα κε ηηο απαληήζεηο απφ ηελ Δξψηεζε 6.  

 

 

 ηελ ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο εξσηήζεηο απφ ηελ ηξίηε θαηεγνξία εξσηεκάησλ, 

νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο 

απαληήζεηο.  Θα επηιέμνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ Δξψηεζε 3, ε νπνία εμεηάδεη αλ ν 

πξντζηάκελνο είλαη θαιφο ζηελ δνπιεηά ηνπ. Σελ εξψηεζε 7, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ αλ 

ζπκπαζεί ν εξγαδφκελνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηελ εξψηεζε 8 πνπ εμεηάδεη αλ αηζζάλεηαη 

ηελ δνπιεηά ηνπ βαξεηή κεξηθέο θνξέο.     

 

 γ) i) Δπϊηηζη 3 

 

 

Φύλο * Ερώηηζη 3 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 3 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Φύλο Α Count 6 5 11 

Expected Count 3,8 7,1 11,0 

Γ Count 15 34 49 

Expected Count 17,2 31,8 49,0 

Total Count 21 39 60 

Expected Count 21,0 39,0 60,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,262
a
 1 ,133   

Continuity Correction
b
 1,332 1 ,248   
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Likelihood Ratio 2,171 1 ,141   

Fisher's Exact Test    ,169 ,125 

Linear-by-Linear Association 2,224 1 ,136   

N of Valid Cases 60     

Δίλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο ην Φχιν θαη ε εξψηεζε 3. 

 

 

 

Εκπαίδεσζη * Ερώηηζη 3 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 3 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Εκπαίδεσζη ΔΕ Count 4 22 26 

Expected Count 9,1 16,9 26,0 

ΑΕ Count 17 17 34 

Expected Count 11,9 22,1 34,0 

Total Count 21 39 60 

Expected Count 21,0 39,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,760
a
 1 ,005   

Continuity Correction
b
 6,313 1 ,012   

Likelihood Ratio 8,235 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,007 ,005 

Linear-by-Linear Association 7,631 1 ,006   

N of Valid Cases 60     

Δδψ παξαηεξνχκε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην αλ 

πηζηεχνπλ φηη ν πξντζηάκελνο είλαη θαιφο ζηελ δνπιεηά ηνπ είλαη ζπζρεηηζκέλα. Σα 

άηνκα απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξνχλ πην ηθαλνχο ηνπο πξντζηακέλνπο 

ηνπο έλαληη ησλ αηφκσλ κε Αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

 

 

ην ηεζη Υ-ηεηξάγσλν γηα ηελ ειηθία θαη ηελ εξψηεζε 3 ππήξρε αλακελφκελε 

ηηκή θάησ απφ 5, ζπλεπψο ν έιεγρνο δελ είλαη έγθπξνο.  
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Έηη Προϋπηρεζίας  * Ερώηηζη 3 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 3 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Έηη Προϋπηρεζίας 1-15 Count 12 23 35 

Expected Count 12,3 22,8 35,0 

16-30 Count 9 16 25 

Expected Count 8,8 16,3 25,0 

Total Count 21 39 60 

Expected Count 21,0 39,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,019
a
 1 ,891   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,019 1 ,891   

Fisher's Exact Test    1,000 ,553 

Linear-by-Linear Association ,019 1 ,892   

N of Valid Cases 60     

Σα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ε εξψηεζε 3 είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο.  
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ii) Δπϊηηζη 7  

 

Φύλο * Ερώηηζη 7 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 7 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Φύλο Α Count 5 6 11 

Expected Count 6,2 4,8 11,0 

Γ Count 29 20 49 

Expected Count 27,8 21,2 49,0 

Total Count 34 26 60 

Expected Count 34,0 26,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,690
a
 1 ,406   

Continuity Correction
b
 ,244 1 ,621   

Likelihood Ratio ,684 1 ,408   

Fisher's Exact Test    ,507 ,309 

Linear-by-Linear Association ,678 1 ,410   

N of Valid Cases 60     

Σν θχιν θαη ε εξψηεζε 7 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Εκπαίδεσζη * Ερώηηζη 7 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 7 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Εκπαίδεσζη ΔΕ Count 16 10 26 

Expected Count 14,7 11,3 26,0 

ΑΕ Count 18 16 34 

Expected Count 19,3 14,7 34,0 

Total Count 34 26 60 

Expected Count 34,0 26,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square ,443
a
 1 ,505   

Continuity Correction
b
 ,162 1 ,687   

Likelihood Ratio ,445 1 ,505   

Fisher's Exact Test    ,602 ,344 

Linear-by-Linear Association ,436 1 ,509   

N of Valid Cases 60     

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εξψηεζε 7 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Age * Ερώηηζη 7 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 7 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Age 18-40 Count 12 0 12 

Expected Count 6,8 5,2 12,0 

41-60 Count 22 26 48 

Expected Count 27,2 20,8 48,0 

Total Count 34 26 60 

Expected Count 34,0 26,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,471
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 9,371 1 ,002   

Likelihood Ratio 15,899 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,279 1 ,001   

N of Valid Cases 60     

Ζ ειηθία θαη ε εξψηεζε 7 είλαη ζπζρεηηζκέλα. Παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα ηεο 

ειηθίαο 18-40 διαθυνοων ψλοι ζηνλ αλ ζπκπαζνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, ελψ ζηηο 

ειηθίεο 41-60 ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο κνηξαζκέλα.  

 

 

Έηη Προϋπηρεζίας  * Ερώηηζη 7 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 7 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Έηη Προϋπηρεζίας 1-15 Count 22 13 35 

Expected Count 19,8 15,2 35,0 

16-30 Count 12 13 25 
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Expected Count 14,2 10,8 25,0 

Total Count 34 26 60 

Expected Count 34,0 26,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,311
a
 1 ,252   

Continuity Correction
b
 ,776 1 ,378   

Likelihood Ratio 1,311 1 ,252   

Fisher's Exact Test    ,298 ,189 

Linear-by-Linear Association 1,289 1 ,256   

N of Valid Cases 60     

Σα Έηε Πξνυπεξεζίαο θαη ε εξψηεζε 7 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

iii) Δπϊηηζη 8 

Γελ ηζρχεη ην ηεζη Υ-ηεηξάγσλν γηα ηελ κεηαβιεηή θχιν θαη ηελ εξψηεζε 8, δηφηη δελ 

ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο γηα ηελ αλακελφκελεο (ζεσξεηηθέο ηηκέο). Πάνηυρ είναι αξιοζημείυηο 

ψηι ψλοι οι Άνδπερ ζςμθυνοων ζηο γεγονψρ ψηι αιζθάνονηαι ηην δοςλειά ηοςρ μεπικέρ 

θοπέρ βαπεηή.   Βιέπε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο * Ερώηηζη 8 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 8 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Φύλο Α Count 0 11 11 

Expected Count 2,8 8,3 11,0 

Γ Count 15 34 49 

Expected Count 12,3 36,8 49,0 

Total Count 15 45 60 

Expected Count 15,0 45,0 60,0 

 

Εκπαίδεσζη * Ερώηηζη 8 Crosstabulation 
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Ερώηηζη 8 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Εκπαίδεσζη ΔΕ Count 9 17 26 

Expected Count 6,5 19,5 26,0 

ΑΕ Count 6 28 34 

Expected Count 8,5 25,5 34,0 

Total Count 15 45 60 

Expected Count 15,0 45,0 60,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,262
a
 1 ,133   

Continuity Correction
b
 1,448 1 ,229   

Likelihood Ratio 2,251 1 ,134   

Fisher's Exact Test    ,148 ,115 

Linear-by-Linear Association 2,225 1 ,136   

N of Valid Cases 60     

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε εξψηεζε 8 είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Ο έιεγρνο γηα ηελ ειηθία θαη ηελ εξψηεζε 8 δελ είλαη έγθπξνο. Όμυρ 

παπαηηποωμε ψηι ηα άηομα ηλικία 18-40 ζςμθυνοων ψλα ζηην επϊηηζη 8. (Γηλαδή 

αιζθάνονηαι ψηι η δοςλειά ηοςρ είναι βαπεηή μεπικέρ θοπέρ)   

Age * Ερώηηζη 8 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 8 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Age 18-40 Count 0 12 12 

Expected Count 3,0 9,0 12,0 

41-60 Count 15 33 48 

Expected Count 12,0 36,0 48,0 

Total Count 15 45 60 

Expected Count 15,0 45,0 60,0 

 

 

Έηη Προϋπηρεζίας  * Ερώηηζη 8 Crosstabulation 

 

Ερώηηζη 8 

Total Διαθωνώ Σσμθωνώ 

Έηη Προϋπηρεζίας 1-15 Count 6 29 35 
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Expected Count 8,8 26,3 35,0 

16-30 Count 9 16 25 

Expected Count 6,3 18,8 25,0 

Total Count 15 45 60 

Expected Count 15,0 45,0 60,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,766
a
 1 ,096   

Continuity Correction
b
 1,851 1 ,174   

Likelihood Ratio 2,739 1 ,098   

Fisher's Exact Test    ,133 ,087 

Linear-by-Linear Association 2,720 1 ,099   

N of Valid Cases 60     

Σα Έηε Πξνυπεξεζίαο θαη ε εξψηεζε 8 είλαη αζπζρέηηζηα, δειαδή δελ εμαξηάηαη απφ 

ηα έηε Πξνυπεξεζίαο ε αίζζεζε ηεο άλνηαο ζηελ δνπιεηά ηνπο. 

 

 

3.4 ςμπεπάζμαηα 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθηελή αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη πξνέθπςαλ έπεηηα 

απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 

 Ζ εξγαζία αθνξά ηελ κειέηε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ γεληθφηεξε εηθφλα παξνπζηάδεηαη αξθεηά απαηζηφδνμε, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο λα εθθξάδεηαη αξλεηηθά σο πξνο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. πγθεθξηκέλα, 

νη εξσηεζέληεο αηζζάλνληαη δπζαξεζηεκέλνη, ηφζν απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

φζν θαη απφ ηηο απνιαβέο ηνπο. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ, ζα 

επηζπκνχζαλ κία ελαιιαθηηθή δνπιεηά, ή ζεσξνχλ ηελ δηθή ηνπο εξγαζία θαη ζπλζήθεο 

ππνδεέζηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο. 
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 Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη, φηη ε αξλεηηθή γλψκε ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμίζνπ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

 Παξαπιήζην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

εξγαδφκελσλ κε πξντζηάκελνπο. πγθεθξηκέλα, ε ζπλεξγαηηθή ζρέζε είλαη ακνηβαία. 

Μία ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηακέλσλ απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, επηθέξεη 

θαη κία αληίζηνηρα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά. 

 Λφγσ ηεο γεληθεπκέλεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, νη εξσηεζέληεο βξίζθνπλ 

δχζθνιε ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη, αλαπφθεπθηα, ε γεληθφηεξε γλψκε 

ηνπο απέλαληη ζε εξσηήζεηο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα είλαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθή. 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξγαζηαθνχ θνηλνχ ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν αλήθεη ζηηο 

λεαξφηεξεο ειηθίεο, ζπζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηηο απαληήζεηο αξλεηηθήο 

γλψκεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζθηαγξαθεί κε πνιχ εχζηνρν ηξφπν ηελ αβεβαηφηεηα, 

ηελ νπνία αηζζάλνληαη νη λέεο ειηθίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ην εξγαζηαθφ θνηλφ επηδεηθλχεη κία έληνλε αληίζεζε θαη 

αληηδξαζηηθφηεηα απέλαληη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ζπρλά ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

 

 

3.5 Πεπιοπιζμοί έπεςναρ- Πποηάζειρ για μελλονηικέρ έπεςνερ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, 

ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Αξρηθά, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο αδπλακία 

ηεο έξεπλαο ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν θπζηθά επεξεάδεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ. Δπίζεο, δελ έγηλε θάπνηα ζηξσκαηνπνίεζε θαηά ηε 

δεηγκαηνιεςία, αιιά επηιέρζεθαλ λνζειεπηέο, ζηνπο νπνίνπο ππήξρε πξφζβαζε, κε 

απνηέιεζκα νη θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη άληζεο. Παξάιιεια, επηιέρζεθε κφλν 

έλα λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κφλν έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Σέινο, έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί είλαη ην 

γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλφεζαλ 

πιήξσο ηηο εξσηήζεηο, παξφιν πνπ ε έξεπλα δε δηεμήρζε απφ απφζηαζε θαη πσο 

απάληεζαλ κε εηιηθξίλεηα. 
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Δπνκέλσο, ν κειινληηθφο εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έξεπλα 

κεγαιχηεξν θαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία φρη κφλν 

ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη φιεο ηεο Διιάδαο. Αθφκα, ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη 

πεξηζζφηεξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηφο ηνπ ζηελ έξεπλα. Σέινο, ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα, ψζηε ηα επξήκαηά ηνπ λα 

είλαη πην αληηθεηκεληθά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Φχιν: Άληξαο □ 

            Γπλαίθα □  

Ζιηθία: 21-30 □ 

              31-40 □ 

              41-50 □ 

              51-60 □ 

Δπίπεδν ζπνπδψλ: Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε □ 

                               ΣΔΗ □ 

                               ΑΔΗ □ 

                               Μεηαπηπρηαθφ □ 

                               Γηδαθηνξηθφ □ 

Έηε πξνυπεξεζίαο ………….. 

Καηέρεηε ζέζε επζχλεο;     ΝΑΗ □ 

                                            ΟΥΗ □ 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ απανηήζηε με √ ζωμθυνα με ηην εξήρ κλίμακα: 

1=Γιαθυνϊ απψλςηα 

2=Γιαθυνϊ μέηπια 

3=Γιαθυνϊ ελαθπϊρ 
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4=ςμθυνϊ ελαθπϊρ 

5=ςμθυνϊ μέηπια 

6=ςμθυνϊ απψλςηα 

 

1. Αηζζάλνκαη φηη ιακβάλσ δίθαηε ακνηβή αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ εθηειψ       

1 2 3 4 5 6 

 

2. Τπάξρνπλ πξαγκαηηθά πνιχ ιίγεο επθαηξίεο πξναγσγήο ζηελ εξγαζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Ο πξντζηάκελφο κνπ είλαη ηθαλφο ζηε δνπιεηά ηνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Γελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλσ 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Όηαλ εθηειψ θαιά κηα εξγαζία ιακβάλσ ηελ αλαγλψξηζε πνπ ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Πνιινί θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο παξεκπνδίδνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο 

κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

7. πκπαζψ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη φηη ε δνπιεηά κνπ είλαη αζήκαληε 

1 2 3 4 5 6 
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9. Ζ επηθνηλσλία εληφο ηεο ππεξεζίαο είλαη θαιή 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Οη κηζζνινγηθέο απμήζεηο είλαη πνιχ ιίγεο θαη ζπάληεο 

1 2 3 4 5 6 

 

11. Όζνη εθηεινχλ θαιά ηελ εξγαζία ηνπο έρνπλ δίθαηεο επθαηξίεο πξναγσγήο 

1 2 3 4 5 6 

 

12. Ο πξντζηάκελφο κνπ είλαη άδηθνο πξνο εκέλα 

1 2 3 4 5 6 

 

13. Οη πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλσ είλαη θαιέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ππεξεζίεο 

1 2 3 4 5 6 

 

14. Γελ αηζζάλνκαη φηη ε εξγαζία πνπ εθηειψ εθηηκάηαη ζσζηά 

1 2 3 4 5 6 

 

15. Οη πξνζπάζεηέο κνπ λα εθηειέζσ θαιά ηελ εξγαζία κνπ ζπάληα 

παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ γξαθεηνθξαηία 

1 2 3 4 5 6 

 

16. Δξγάδνκαη πην ζθιεξά απ’ φ,ηη ζα έπξεπε εμαηηίαο ηεο αληθαλφηεηαο ησλ 

ζπλεξγαηψλ κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

17. Μ’ αξέζεη λα εθηειψ ηελ εξγαζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

18. Οη ζηφρνη ηεο ππεξεζίαο κνπ δελ είλαη μεθάζαξνη πξνο εκέλα 

1 2 3 4 5 6 
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19. Νηψζσ φηη ε ππεξεζία κνπ δε κε εθηηκάεη φηαλ ζθέθηνκαη ηελ ακνηβή κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

20. Οη εξγαδφκελνη ζηελ ππεξεζία κνπ πξνάγνληαη ηφζν γξήγνξα φζν θαη νη 

εξγαδφκελνη άιισλ ππεξεζηψλ 

1 2 3 4 5 6 

 

21. Ο πξντζηάκελφο κνπ δείρλεη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

22. Οη πξφζζεηεο παξνρέο πνπ ιακβάλσ είλαη δίθαηεο 

1 2 3 4 5 6 

 

23. Τπάξρνπλ ιίγεο αληακνηβέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ππεξεζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

24. Έρσ κεγάιν θφξην εξγαζίαο 

1 2 3 4 5 6 

 

25. πλππάξρσ αξκνληθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

26. πρλά αηζζάλνκαη φηη δελ έρσ επίγλσζε φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ ππεξεζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

27. Αηζζάλνκαη πεξήθαλνο/ε εθηειψληαο ηελ εξγαζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

28. Αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο 

1 2 3 4 5 6 
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29. Τπάξρνπλ παξνρέο, ηηο νπνίεο δε ιακβάλσ, ελψ ζα έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 

 

30. πκπαζψ ηνλ πξντζηάκελφ κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

31. Έρσ κεγάιν φγθν γξαθηθήο δνπιεηάο 

1 2 3 4 5 6 

 

32. Γελ αηζζάλνκαη φηη νη πξνζπάζεηεο κνπ αληακείβνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

έπξεπε 

1 2 3 4 5 6 

 

33. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο 

1 2 3 4 5 6 

 

34. Τπάξρνπλ πνιινί δηαπιεθηηζκνί θαη δηακάρεο ζηελ εξγαζία κνπ 

1 2 3 4 5 6 

 

35. Ζ εξγαζία κνπ είλαη επράξηζηε 

1 2 3 4 5 6 

 

36. πρλά δελ ππάξρεη επάξθεηα επεμεγήζεσλ θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 


