
i 
 

                             

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Διπλωματική Εργασία 

ΣΤΡΕΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ 

 

της 

ΓΚΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

του 

Ιωάννη 

       Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(Για Στελέχη Επιχειρήσεων στη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση 

Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) 

 

                                                 Ιούνιος  2016 



ii 
 

 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Την εργασία αυτή αφιερώνω στο σύζυγο και τα παιδιά μου για τη στήριξη και την 

υπομονή τους. 



iii 
 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

 

 

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον καθηγητή μου κύριο Χρήστο Νικολαΐδη για την 

καθοδήγηση, την υπομονή και τη συμπαράσταση   του, την ηρεμία που τον χαρακτηρίζει 

και την  πραγματική αφοσίωση στο έργο του. 



iv 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Abstract) 

 

Εισαγωγή: Η εμπλοκή, η συμμετοχή, η ταύτιση και η δέσμευση  στην εργασία  έχει 

στην ψυχολογική έρευνα  την έννοια του κινήτρου. Επίσης, η εμπλοκή στην εργασία 

φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία  να είναι άμεσα συνδεδεμένη  με την καλύτερη 

απόδοση του υπαλλήλου και συνολικά  με  την καλύτερη  και αποτελεσματικότερη 

απόδοση του οργανισμού. Η σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία  προτείνει την  εφαρμογή 

κατάλληλων πρακτικών ενδυνάμωσης που ενισχύουν την εσωτερική παρακίνηση του 

ατόμου. Αυτό έχει  σαν  αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπλοκής  και της  ικανοποίησης 

στην εργασία, καθώς και της μείωσης του επαγγελματικού άγχους. Σκοπός:  Η 

διερεύνηση του επιπέδου εμπλοκής στην εργασία των νοσηλευτών  καθώς και οι  

παράγοντες που επηρεάζουν. Δευτερευούσης σημασίας  αλλά εξίσου σημαντικός 

στόχος είναι η ανάδειξη μεθόδων ενίσχυσης της εμπλοκής στην εργασία. 

Μεθοδολογία: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο του 2013 στο 

Θεαγένειο  Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε νοσηλευτές ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ από 

διάφορα τμήματα του νοσοκομείου Μοιράστηκαν  200 ερωτηματολόγια, 

ανταποκρίθηκαν οι 124, ποσοστό 62%. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με 

την εμπλοκή στην εργασία, την ικανοποίηση από την εργασία, την ενδυνάμωση, τον 

τύπο της προσωπικότητας  και τη διερεύνηση των πηγών stress στην εργασία. Κύρια 

Ευρήματα: Τα αποτελέσματα της   συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν  πως οι νοσηλευτές 

βιώνουν μέτρια έως χαμηλή εμπλοκή  στην εργασία τους  και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτό το αποτέλεσμα είναι κυρίως η αυτοπεποίθηση και η εκπαίδευση, 

ακολουθούν η ικανοποίηση από την εργασία, η ρουτίνα, τα βαρετά καθήκοντα, η κακή 

αισθητική του χώρου εργασίας και η εμπιστοσύνη προς τους συναδέλφους. Ενώ η 

αυτονομία στην εργασία και ο έγγαμος βίος φαίνεται να δυσκολεύουν ακόμη 

περισσότερο την ταύτιση με την εργασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

         Οι άνθρωποι καθημερινά εκτίθενται σε καταστάσεις στρες  όπου το σώμα είναι σε 

ένταση και ο εγκέφαλος πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Όσο  πιο συχνό και 

έντονο είναι το στρες, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται  να αντιμετωπίσουν  τις 

καθημερινές τους υποχρεώσεις.                                                                              

       Επιπλέον οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι εκτιμούν τον σκοπό, το όραμα και τους 

στόχους του οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν εάν το πρότυπο και τα ιδανικά της 

εργασίας τους συμβαδίζουν με το προσωπικό τους σύστημα αξιών. Επίσης  επιλέγουν 

τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν, την προσπάθεια που θα καταβάλλουν, τον 

ρυθμό με τον οποίο θα εργαστούν. Παράλληλα όταν ενθαρρύνεται μέσα σε έναν 

οργανισμό η καινοτομία και η επιχειρηματική συμπεριφορά μέσα από ένα σύστημα 

κινήτρων και ανταμοιβών, οι εργαζόμενοι εμπλέκονται περισσότερο ενεργά στην 

εργασία τους, είναι περισσότερο δημιουργικοί, αποτελεσματικοί και ικανοποιημένοι. 

       Ταυτόχρονα η επιχείρηση γίνεται  περισσότερο ανταγωνιστική, σε μια εποχή που ο 

ανταγωνισμός και η ευελιξία στην εργασία επιβάλλονται όσο ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί 

πως τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα κάτω από την επίδραση της 

οικονομικής κρίσης, αλλάζουν πολύ γρήγορα και είναι απρόβλεπτα. Ακόμη στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών σχετικά με την ικανοποίηση στην εργασία 

διότι είναι μία πολύ  σημαντική μεταβλητή και έχει μελετηθεί περισσότερο από όλες τις 

μεταβλητές  στην βιομηχανική ερευνητική ψυχολογία και την  οργανωτική  

συμπεριφορά.     

        Στόχος της συγκεκριμένης  έρευνας είναι να αναδείξει   ποιό είναι το επίπεδο 

εμπλοκής στην εργασία μέσα στο στρεσογόνο περιβάλλον ενός ογκολογικού 

νοσοκομείου. Επιπλέον στόχος είναι η ανάδειξη των παραγόντων  που επηρεάζουν :  

επαγγελματικό άγχος, ικανοποίηση από την εργασία,  ενδυνάμωση του προσωπικού, 

τύπος προσωπικότητας του ατόμου, καθώς και το επίπεδο επιρροής που ασκούν. Η 

έρευνα στοχεύει στη μελέτη αυτών των  παραμέτρων  στο νοσηλευτικό  προσωπικό του 

συγκεκριμένου νοσοκομείου.  

       Σκοπός  είναι η ανάδειξη τρόπων  αύξησης της εμπλοκής  και της ικανοποίησης 

στην εργασία και μείωσης του επαγγελματικού άγχους, με τη χρήση βέλτιστων 

πρακτικών ενδυνάμωσης  των εργαζομένων.     
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  Λέξεις Κλειδιά:Professional stress, burnout, job satisfaction, job involvement, 

empowerment.                                                                                                        

Μηχανές αναζήτησης : Google, Google scholar - Βάσεις Δεδομένων: Pap-med, Iatrotek. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ                                                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εργασιακό Άγχος 

                                                                                                                                              

        Το άγχος  είναι μια φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή 

σε μια αίτηση για την αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. Κατ’ επέκταση 

εργασιακό άγχος, είναι το άγχος που βιώνει ο εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του 

λόγω πιεστικών καταστάσεων ποικίλου αιτιολογίας. 

       Ο όρος άγχος (ή στρες) προέρχεται από το ρήμα άγχω, που στην αρχαία ελληνική 

γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Εάν ανατρέξουμε στο Ελληνικό Λεξικό της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας του Μπαμπινιώτη (2005, σ. 63) ερμηνεύεται ως «συγκινησιακή 

κατάσταση  η οποία προκύπτει ως εναγώνια αναμονή επικείμενου κακού ή κινδύνου ή 

δυσάρεστης γενικά κατάστασης και έχει ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο σώμα και στη 

συμπεριφορά».         

      Υπάρχουν διάφορα μοντέλα του άγχους. Έτσι σύμφωνα με τον Selye (1950), το 

στρες είναι μία αυτόματη βιολογική αντίδραση του οργανισμού σε εξωγενή ερεθίσματα 

και η αγχωτική συμπεριφορά εκδηλώνεται  όταν το άτομο πιστέψει πως δεν είναι ικανό 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας κατάστασης. Επιπλέον οι  Robbins και Judge 

(2011) θεωρούν   το  άγχος  ως   μία  κατάσταση στην οποία ένα άτομο βρίσκεται 

αντιμέτωπο με μια ευκαιρία ή απαίτηση  και για την οποία το αποτέλεσμα θεωρείται  

αβέβαιο  και σημαντικό. 

        Άλλωστε είναι άξιο λόγου να αναφερθεί πως  ο  Seyle (1956) στη θεωρία του 

άγχους και της ασθένειας κάνει  διάκριση μεταξύ  stress  (μια  αρνητική απάντηση για 

το περιβάλλον με αποτέλεσμα την σωματική και ψυχολογική ακατάλληλη προσαρμογή)  

και  eustress  (μια  θετική   ανταπόκριση προς το περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την 

ανάπτυξη). Το θετικό άγχος  λειτουργεί σαν καταλύτης για να μπορέσουμε να 

ανταπεξέλθουμε στις στρεσογόνες  καταστάσεις.  
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                                 Ανία                     Eustress                  Κίνδυνος    

 

Σχήμα 1: Το άγχος και η σχέση απόδοσης κινδύνου / Αντιξοότητες                                    

Πηγή: Kabat-Zinn (1991) 

         Σχετικά  με το επαγγελματικό άγχος  διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς. 

Επικρατέστερη φαίνεται να είναι η θεωρία των Lazarus και Folkman (1984), σύμφωνα 

με την οποία  το επαγγελματικό άγχος είναι υποκειμενικό, γιατί τα ίδια αίτια  που το 

προκαλούν από άλλα άτομα είναι διαχειρήσιμα  και από άλλα δεν είναι,  με αποτέλεσμα  

να  χάνουν  τον έλεγχο. 

        Παράλληλα  στην βιβλιογραφία  αναφέρονται ως παράγοντες που προκαλούν 

εργασιακό άγχος τρεις κύριες αιτίες 1) ατομικοί παράγοντες : εισόδημα, ανεργία, 

προσωπικότητα, εχθρότητα, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική εμπειρία,  

αποτελεσματικότητα ατόμου         2) οργανωτικοί παράγοντες: η φύση του έργου και ο 

ρόλος στην εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ομαδική εργασία, η δέσμευση του 

ατόμου απέναντι στην εργασία του, η στάση της ηγεσίας, οι οργανωτικές απαιτήσεις 3) 

εξωτερικοί παράγοντες: πολιτική και  οικονομική αβεβαιότητα, κρίση θεσμών και 

αξιών (Höge (2009) ).  

        Εν τούτοις, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το στρες συνήθως εκδηλώνεται με 

διάφορα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες α) 

σωματικά: πονοκέφαλοι,  καρδιακά νοσήματα, αυξημένη αρτηριακά πίεση, έλκος,  

αλλεργίες  β) ψυχολογικά:  ανία, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, μειωμένη συνέπεια στις 

υποχρεώσεις, ένταση, κατάθλιψη γ) συμπεριφορικά που έχουν σχέση με  την  απόδοση 

του εργαζομένου και την ικανοποίησή του από τη εργασία του, καθώς και την απουσία 

του από αυτήν  (Cooper and Cartwright (1994); Santos and Cox (2000) ). 

       Επίσης οι έρευνες δείχνουν πως οι εργαζόμενοι υπό καθεστώς άγχους είναι 

περισσότερο κουρασμένοι, απογοητευμένοι και ανεπαρκείς στην εργασία τους, έχουν 
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περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ατύχημα ή να αρρωστήσουν και έχουν επιπτώσεις 

στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή (Cooper & Marshall (1976); Westman (2002) ). 

        Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

Εργασία  σχετικά με το επαγγελματικό άγχος αναφέρει πως   « ο άνθρωπος αισθάνεται 

άγχος όταν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη μιας ανισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις 

που πρέπει να ικανοποιήσει και τους πόρους που διαθέτει για να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις αυτές... Το επαγγελματικό άγχος είναι το δεύτερο σε συχνότητα 

αναφερόμενο πρόβλημα υγείας και επηρεάζει ποσοστό 22% των εργαζομένων στην ΕΕ 

των 27 (για το 2005)... Το 2002 υπολογίστηκε ότι το ετήσιο οικονομικό κόστος του 

εργασιακού άγχους στην ΕΕ των 15 ανήλθε στα 20 δισ. ευρώ.»  

https://osha.europa.eu/el/topics/stress (31/10/13, 23.50μμ). 

         Ενώ η ETUC ( Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων)   προχώρησε σε μια 

συμφωνία πλαίσιο το 2004 για το άγχος που σχετίζεται  με την εργασία όπου στόχος 

είναι η παροχή σε εργοδότες και εργαζόμενους ενός πλαισίου για τον εντοπισμό, 

πρόληψη και διαχείριση του εργασιακού άγχους, όπου δεν επιρρίπτονται ευθύνες σε 

αυτόν που βιώνει το εργασιακό άγχος, αλλά εντοπίζονται οι παράγοντες που το 

προκαλούν. http://www.etuc.org/a/529  ( 1/11/13, 22μμ).  

       Ταυτόχρονα στην Ελλάδα με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 41 ( 19/04/2012)                       

καθορίζεται Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003 «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό 

κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003)     

http://www.hellastax.com/HTML/2012-n/pd-41-2012.htm  ( 5/1/16, 22.00μμ). 

 Άλλωστε  ήδη λίγα χρόνια πριν  ο Σιχλετίδης (1999 σ.169)  αναφέρει μία σειρά από 

νομοθετήματα  σε ένα χρονολογικό κατάλογο νομοθεσίας ασφάλειας και υγιεινής  της 

εργασίας. «ΚΥΑ 2052005/5637/0022/91  ΦΕΚ 673/Β/91».         

       Εντούτοις, οι ερευνητές  υποστηρίζουν πως τα όρια μεταξύ άγχους και 

εξουθένωσης στο χώρο εργασίας είναι ασαφή και αλληλοκαλύπτονται, ενώ ταυτόχρονα 

αναφέρουν πως  το Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout Syndrome) είναι  

ένα πολυδιάστατο σύνδρομο,  που οφείλεται κυρίως στο επαγγελματικό άγχος,  με 

κύρια συμπτώματα διαταραχές συμπεριφοράς, διατροφής και ύπνου, καθώς  και 

ψυχικές και σωματικές διαταραχές (Barber et al. (2009) ).   
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        Για πρώτη φορά  περιγράφει το σύνδρομο burnout  ο Freudenberger το 1974 ως 

απώλεια του κινήτρου του εργαζομένου για την εργασία, η οποία τον απογοητεύει παρά 

τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει. Ενώ η  Maslach ( 1975) η οποία  διαμόρφωσε 

ένα σχετικό ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση και εκτίμηση της βαρύτητας του 

συνδρόμου, το περιγράφει με τρεις συνιστώσες: α) συναισθηματική εξουθένωση, β) 

αποπροσωποποίηση και γ) αίσθημα αναποτελεσματικότητας. Το ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε το 1981 και οριστικοποιήθηκε στην τελική μορφή του  το 1986 ως 

“Maslach Burnout Inventory- BMI”. Στις  έρευνές τους οι ερευνητές    υποστηρίζουν 

πως το σύνδρομο εμφανίζεται κυρίως σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη 

¨φροντίδα¨ ατόμων, καθώς  και στα κοινωνικά επαγγέλματα ( Dickinson & Wright 

(2008) ).  

        Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του συνδρόμου burnout διακρίνονται σε 

περιβαλλοντικούς  και ατομικούς (Simizu et al. (2005); Chen & Marrey (2002) ). 

 

Πίνακας 1 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη Burnout Syntrome 

εργασιακό Περιβάλλον Γίνεται  ενδεικτική αναφορά ερευνών 

ο φόρτος Εργασίας Alimoglu & Donmez ( 2005) 

οι εργασιακές σχέσεις και η επικοινωνία Chant et al. (2002) 

η στάση της Διοίκησης Duvall (1999)  

η κοινωνική αναγνώριση και η αμοιβή   Westman  ( 2002);  Höge (2009)  

                                                                                                                                                      

Οι ατομικοί παράγοντες  έχουν να κάνουν με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά  κυρίως, 

δηλαδή το φύλλο  και την  ηλικία (Brower & Shapard (2004); Ilhan et al. (2008) ). 

       Αξιοσημείωτο είναι  ότι οι έρευνες δείχνουν πως το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης έχει σημαντικές συνέπειες στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στην πολιτική 

υγείας των κρατών  τόσο σε κόστος  όσο και σε ποιότητα. Έτσι παρατηρείται  μειωμένη 

απόδοση των εργαζομένων, αποδιοργάνωση στην εργασία, απουσίες  και εγκατάλειψη 

του επαγγέλματος (Shilds & Ward (2001) ), υποστελέχωση  των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων,  περισσότερα λάθη και παραλήψεις ( Maslach et al. ( 2001) ), χαμηλής 
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ποιότητας φροντίδα, περιορισμένη ικανοποίηση των ασθενών  και αύξηση της 

θνησιμότητας των ασθενών και των δυσάρεστων συμβάντων (Vahey et al. (2004) ). 

 

1.2  Ενδυνάμωση 

 

O Holden  (1998 ), αναφέρεται στην ενδυνάμωση ως δυνατότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού να έχει εξουσία και υπευθυνότητα για την εργασία του μέσα σε 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες που έχει καθορίσει ο οργανισμός. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία πολλά έχουν γραφεί για τον τρόπο που οι διευθυντές  μπορούν να 

επηρεάσουν το προσωπικό τους με σκοπό να αυξήσουν την απόδοση των υπαλλήλων, 

να προκαλέσουν τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες και την κουλτούρα της 

επιχείρησης ή να τους παρακινήσουν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους.     

        Γενικότερα σε όλα τα σύγχρονα  εγχειρίδια ανάπτυξης των ικανοτήτων ενός καλού 

μάνατζερ γίνεται αναφορά  όχι μόνο στους στόχους που θα θέσει και τους τρόπους να 

πετύχει, αλλά  εισάγεται πλέον και η έννοια της ενδυνάμωσης του προσωπικού. Έτσι  ο  

Slavíček (2012) καθώς και άλλοι ερευνητές, αναφέρουν πως η έννοια της ενδυνάμωσης 

τάσσεται ενάντια  στην κλασική διευθυντική συμπεριφορά   και εισάγει νέες και 

φιλελεύθερες προτάσεις  όπως η  ελευθερία στον υπάλληλο να λειτουργήσει χωρίς 

περιορισμούς, δεσμεύσεις και κατευθύνσεις  και χωρίς  αυστηρή και υπερβολική  

επιτήρηση. 

       Ταυτόχρονα,   σύμφωνα με τη θεωρία της Kanter (1977) η ενδυνάμωση  σχετίζεται  

με την τυπική και άτυπη δύναμη που έχει ο εργαζόμενος  μέσα  στον οργανισμό.  Έτσι 

εξηγούνται οι διαφορετικές συμπεριφορές των εργαζομένων στην εργασία τους 

ανάλογα με τις ευκαιρίες και τη  δύναμη που έχουν, σε συνδυασμό με τα  

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς   τους.                                                                                                

       Ο  Μακρόπουλος  (2009) αναφέρει πως  ο  αυστριακός γκουρού του management  

Peter Drucker  θεωρεί πως είναι  πέντε οι  βασικές δουλειές του διευθυντή  1) βάζει 

στόχους  2) οργανώνει  3) ενθαρρύνει  4) ελέγχει και  5) αναπτύσσει τους ανθρώπους 

του. Επιπλέον οι έρευνες δείχνουν  πως  υπάρχει θετική  σχέση μεταξύ 

δημιουργικότητας εργαζομένων και συμπεριφοράς ηγετών ( Zhou & Shalley (2003) ).                                             

Ενώ οι οργανισμοί είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν διαθέτουν 

ενδυναμωμένους εργαζόμενους  (Conger & Kanungo (1998) ). Συγχρόνως ο Lukes 

(2012), αναφέρει ότι στην επιτυχία της  σύγχρονης επιχείρησης σημαντικό ρόλο  
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φαίνεται  να παίζει η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της 

καινοτομίας  όταν  συνδυάζονται με κατάλληλες ανταμοιβές.                                                                                                                             

       Εν τούτοις οι ερευνητές ( Spreitzer (1995);Whetten & Cameron (1995); Mishra 

(1992) ) αναφέρονται  στην έρευνά τους σε   πέντε βασικές διαστάσεις της 

ενδυνάμωσης α)  αποτελεσματικότητα:  με την έννοια της προσωπικής ικανότητας β) 

αυτοπροσδιορισμός: με την έννοια της προσωπικής επιλογής γ)  προσωπικός έλεγχος: 

με την έννοια της προσωπικής συνέπειας και επιρροής στο εργασιακό περιβάλλον δ) 

αξία στην δραστηριότητα  που κάνει ο εργαζόμενος  και ε) η αίσθηση της εμπιστοσύνης 

και ασφάλειας.                                                                                                                                     

       Από τις έρευνες φαίνεται πως οι ενδυναμωμένοι υπάλληλοι πιστεύουν πως είναι 

ικανοί να εκτελέσουν έναν στόχο με  επιτυχία, όσο δύσκολος και αν είναι   και   ότι 

μπορούν να μάθουν και να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις ( Conger & Kanungo 

(1988)). Επιπλέον στη βιβλιογραφία αναφέρεται   πως  η αποτελεσματικότητα και η 

προσωπική ικανοποίηση που εμφανίζουν οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι, είναι 

σημαντικός παράγοντας στο να αντιμετωπίσουν  τις ανησυχίες και τις φοβίες τους και 

να αποφύγουν την κατάχρηση οινοπνεύματος και ναρκωτικών ουσιών (Wood & 

Bandura (1986) ).  

       Άλλωστε, η ενδυνάμωση των εργαζομένων φαίνεται να   επηρεάζει   θετικά τις 

διατροφικές τους  συνήθειες,  αρνητικά το κάπνισμα, αρνητικά  την  κατάθλιψη,  θετικά  

την  ανοχή  στον πόνο καθώς επίσης θετικά  την  αποκατάσταση από την ασθένεια,  τον 

τραυματισμό και την απώλεια της εργασίας (Seligman ( 1975); Neufeld & Thomas 

(1977) ).  

       Ταυτόχρονα το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης και του αυτοπροσδιορισμού που 

χαρακτηρίζει τον ενδυναμωμένο εργαζόμενο, τον οδηγεί σε ελεύθερη  επιλογή σχετικά 

με την  έναρξη και ρύθμιση της εργασίας του. Ταυτόχρονα βιώνει το συναίσθημα της 

προσωπικής εργασιακής  ελευθερίας χωρίς εξαναγκασμό, αλλά  με  ανεξαρτησία ( Ryan 

& Deci(2000) ). Αυτό έχει σαν συνέπεια οι  εργαζόμενοι  να έχουν μια αίσθηση 

ευθύνης απέναντι στον οργανισμό και τις δραστηριότητές του  και να βιώνουν λιγότερη 

αλλοτρίωση  στην εργασία  και περισσότερη ικανοποίηση από την  εργασία 

(Zimmerman  (1990) ).  

       Εν τούτοις ο White (1959)  παρατήρησε πως ο προσωπικός έλεγχος που  ενισχύεται 

με την ενδυνάμωση, φαίνεται να  βοηθάει τους ανθρώπους  στη διατήρηση της  ψυχικής 

και σωματικής ευημερίας. Επιπλέον  οι Greenberger & Stasser (1991)  αναφέρουν πως 
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ακόμη και μικρή απώλεια του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, πίεση, 

ανησυχία, χαμηλή αυτοπεποίθηση, μείωση παραγωγικότητας και αύξηση στα ποσοστά 

θανάτου .   

       Άλλωστε, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι  

αναπτύσσουν  αίσθημα  εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης προς τον οργανισμό, με 

αποτέλεσμα να  δημιουργείται ένα εργασιακό κλίμα συνέπειας, αξιοπιστίας, 

πληροφόρησης και  τήρησης των υποσχέσεων. Αυτό ωθεί τα άτομα  να αντιμετωπίσουν  

αποτελεσματικότερα  τις δυσκολίες, να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές, να 

έχουν την ικανότητα να ακούνε τους άλλους, να είναι περισσότερο συνεργάσιμοι, 

περισσότερο πρόθυμοι για νέα γνώση, περισσότερο αξιόπιστοι και με υψηλό επίπεδο 

ηθικής  (Golembiewski and  McConkie (1975); Mishra (1992) ).  

        Ενώ ο  Κοubek (2007) έδειξε πως η επιτυχία οποιασδήποτε οργάνωσης έχει να 

κάνει με τις δυνατότητές της και τα κίνητρά της να αξιοποιήσει με τον πιο βέλτιστο 

τρόπο τους πόρους που διαθέτει  δηλαδή υλικό, πληροφορίες και ανθρώπινο δυναμικό. 

Έτσι όταν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί  ένα σύστημα  κινήτρων με ανταμοιβές,  αυτό  

δρα θετικά στην ενδυνάμωση  των  εργαζομένων. Εκείνοι  με τη σειρά τους  εκτιμούν 

τον σκοπό, το όραμα και τους στόχους του οργανισμού, παρακινούνται, είναι 

περισσότερο αποδοτικοί, αισθάνονται πως είναι σημαντικοί στην εργασία τους και είναι 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους ( Spreitzer  ( 1995); Duvall (1999 ); Creenberger 

& Stasser (1991) ). 

         Επιπλέον δεσμεύονται απέναντι στην εργασία τους, ενθουσιάζονται και 

παθιάζονται  με αυτή και  παρουσιάζουν  καινοτόμες ιδέες και πιο υψηλή προσωπική 

απόδοση (Spreitzer, (1995); Vogt and Murrell, (1990)).   

         Ταυτόχρονα,  οι Heather et al (2003)  αναφέρουν πως τα νοσοκομεία μαγνήτης 

για    το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι αυτά που επιδιώκουν να  έχουν ενδυναμωμένους 

νοσηλευτές,  με αποτέλεσμα αυτοί να είναι ευχαριστημένοι με το επάγγελμα και οι 

ασθενείς να είναι ευχαριστημένοι με το προσωπικό και τις  υπηρεσίες υγείας. 

 

1.3 Εμπλοκή-Συμμετοχή στη εργασία        

 

       Η συμμετοχή στην εργασία  έχει πολλές έννοιες στη μελέτη της οργάνωσης και 

λειτουργίας των οργανισμών. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι που ασχολούνται με αυτή την 
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έρευνα, δίνουν κυρίως την έννοια του κινήτρου. Επομένως η έρευνα αφορά τη μέτρηση 

της επίδρασης του κινήτρου στην εργασία και το συσχετίζουν με τον  βαθμό  στον 

οποίο τα μέλη μιας οργάνωσης είναι πρόθυμα να εργαστούν.   

       Εν τούτοις ο  Kanungo  (1986 ) τη  διακρίνει  από την ικανοποίηση από την 

εργασία  και τη συμπεριφορά στην εργασία.  Ενώ  οι Price και  Mueller ( 1986)  

εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο και  διακρίνουν το κίνητρο από τις  ψυχολογικές 

έννοιες  της  υποχρέωσης, της δύναμης της ανάγκης και της ικανοποίησης στην 

εργασία. Επιπλέον υπογραμμίζουν πως παρότι σχετίζονται ιδιαίτερα, το κίνητρο δεν  

είναι το ίδιο με τη συμπεριφορά στην εργασία, με την έννοια ότι ένα άτομο που 

δηλώνει μια προθυμία να εργαστεί,   δεν μπορεί να εργαστεί περισσότερο σκληρά για 

να πετύχει μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα.  

       Άλλωστε σύμφωνα με τον   Drucker (2007) η απόδοση των υπαλλήλων έχει να 

κάνει με τα αποτελέσματα που θα φέρουν και τη συμπεριφορά τους, που καθορίζεται 

από τα κίνητρα και τα μέσα που τους παρέχει η οργάνωση για να πετύχει τους 

αναμενόμενους στόχους. 

       Ταυτόχρονα, άλλες έρευνες έδειξαν πως τα άτομα που είναι ιδιαίτερα 

παρακινημένα,  είναι πρόθυμα να εργαστούν  πιο σκληρά, σε σχέση με τα άτομα που 

είναι λιγότερο παρακινημένα (Atkinson  ( 1978) ).  Επιπλέον  με την έρευνα του  Sikyr 

(2013) αναδεικνύεται πως  οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τον σχεδιασμό της εργασίας, τις 

δαπάνες και τα εισοδήματα, της επιλογής υπαλλήλων με τα κατάλληλα προσόντα,  της 

διαχείρισης της απόδοσης και αμοιβής των υπαλλήλων, καθώς και της κατάρτισης και 

εκπαίδευσης τους, μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οργανωτική απόδοση. Αυτό  

έχει ως αποτέλεσμα: ποιότητα, παραγωγικότητα, πωλήσεις, μερίδιο αγοράς  και 

ικανοποίηση του πελάτη.  

       Αξιοσημείωτο είναι πως   οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν με τον τρόπο που  

προαναφέρθηκε, επηρεάζουν θετικά  και  την οργανωτική ανταγωνιστικότητα γιατί 

προσπαθούν  να  διατηρήσουν  το μεριδίου αγοράς ( Juppa ( 2013) ) και τις μετοχές 

τους σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα παρέχουν ποιότητα στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας ικανοποιημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό.     

         Εν τούτοις  ο αυστριακός  γκουρού του management Peter Drucker είπε το εξής 

γνωμικό ( Μακρόπουλος, 2009, σ. 16) « Κάθε Οργανισμός πρέπει να είναι έτοιμος να 
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εγκαταλείψει οτιδήποτε κάνει προκειμένου να επιβιώσει». Οι ερευνητές στην έρευνά 

τους υπογραμμίζουν  πως  οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι εύκαμπτοι και 

προσαρμοστικοί. Ταυτόχρονα  οι  διευθυντές να καλλιεργούν και προωθούν την 

συμμετοχή στις αποφάσεις και την υπευθυνότητα στους εργαζομένους. Παράλληλα  οι 

εργαζόμενοι να είναι περισσότερο ευέλικτοι ώστε να ταιριάζουν με την ευελιξία του 

περιβάλλοντος (Eisenhart & Graebner(2007); Lawrence & Lorsch (1986) ).  

        Εν αντιθέσει,  υπάρχουν και  έρευνες που δείχνουν πως τα άτομα, εργαζόμενοι και 

διευθυντές γίνονται λιγότερο εύκαμπτοι, προσαρμοστικοί και αυτόνομοι και 

περισσότερο άκαμπτοι και αμυντικοί όταν αντιμετωπίζουν την αλλαγή  και την 

αναταραχή (Cameron (1998) ). 

 

1.4 Ικανοποίηση από την εργασία                                            

                                                          

       Κατά τον Spector ( 1997) ικανοποίηση στην εργασία είναι το πώς οι άνθρωποι 

αισθάνονται για την εργασία τους, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 

συμπαθούν ή αντιπαθούν, είναι ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι, από την εργασία 

τους. Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να θεωρηθεί δείκτης επαγγελματικής 

ευημερίας και ψυχικής υγείας και ταυτόχρονα  δείχνει σεβασμό του οργανισμού προς 

τον εργαζόμενο. 

        Οι ερευνητές αρχικά προσέγγισαν την ικανοποίηση στην εργασία σε σχέση με την 

ικανοποίηση των φυσικών και συναισθηματικών αναγκών των εργαζομένων (Porter 

(1962); Spector (1985) ).Στη συνέχεια  η έρευνα προσανατολίστηκε έτσι  ώστε να 

ανακαλύψει ποια μέρη της εργασίας δημιουργούν ικανοποίηση και ποια δυσαρέσκεια,  

με σκοπό  να μπορούν οι οργανώσεις να βελτιώσουν αυτούς τους τομείς  και να 

επιτύχουν επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και καλή φήμη για την επιχείρηση.                                                                          

        Οι διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά με την ικανοποίηση στην εργασία  

συνοψίζονται γενικά γύρο από τους εξής άξονες: τα κίνητρα της εργασίας, οι στάσεις 

και οι αξίες.  Έτσι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σχετικά με το πόσο επιθυμεί το     

άτομο αυτό που αποκομίζει από την εργασία του, το σύστημα αξιών το οποίο έχει 

αναπτύξει το ίδιο το άτομο, τη σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης εργασίας και της 

σταθερής αξίας της επιχείρησης,  το περιεχόμενο και το πλαίσιο της εργασίας   

(Edmans  (2012); Warr  (1987); Locke (1969) ).  
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        Αξίζει να γίνει μια αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας και τι αυτό 

αντιπροσωπεύει καθώς και στο πλαίσιο  αυτής . 

        Πρώτον: περιεχόμενο εργασίας, έχει σχέση με: α) τη σπουδαιότητα του έργου  

δηλαδή πόση επιρροή  ασκεί στη ζωή άλλων ανθρώπων και της εργασίας τους κάποιος 

με την δική του  εργασία  β) το βαθμό υπευθυνότητας που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου  γ) τις δυνατότητες προαγωγής δ) την αναγνώριση ή μη από 

τους συναδέλφους και το κοινωνικό σύνολο  ε) τη χρήση πολλών δεξιοτήτων  στ) την 

ελευθερία και ανεξαρτησία στην εργασία  ζ) την ποικιλία σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εργασία η) την  άμεση πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα 

της εργασίας.  

       Δεύτερον: πλαίσιο εργασίας, σχετίζεται με : α) τις συνθήκες εργασίας  όπως η  

υλικοτεχνολογική υποδομή, η  υγιεινή, ο αερισμός, ο φωτισμός, η  ακουστική, η άνεση  

και η  ασφάλεια στο χώρο   εργασίας   β)το ωράριο  γ) οι αμοιβές, χρηματικές και άλλες 

απολαβές  δ) η ασφάλεια διατήρησης της εργασίας ε) η διοίκηση,   που αφορά την 

οργανωσιακή  διοίκηση  και την  κουλτούρα του οργανισμού  στ) ο προϊστάμενος σε 

σχέση  με τη γνώση αντικειμένου και τις  ικανότητες που διαθέτει .  

        Εν τούτοις, δεδομένου ότι  οι άνθρωποι εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα για 

την εργασία τους ακόμη και όταν εργάζονται στον ίδιο οργανισμό, υπάρχουν ποικίλες 

κλίμακες αξιολόγησης εργασίας που  προσπαθούν να μετρήσουν την ικανοποίηση από 

την εργασία γενικά ( Hugik and Leonard  (1991) ).Ταυτόχρονα μετρούν την  

ικανοποίηση από  τους  διαφορετικούς τομείς και επίπεδα της ίδιας εργασίας  και  

εστιάζουν στο  ενδιαφέρον που υπάρχει για την   εργασία,  την ασφάλεια, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, το ωράριο, το εισόδημα κ.α., ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις 

προτεραιότητες του οργανισμού.                                                                                                                             

       Επιπλέον, οι ερευνητές (Brush et al.(1987) ), βρήκαν μάλλον θετική συσχέτιση 

μεταξύ ικανοποίησης εργασίας και ηλικίας. Ενώ οι  White and Spector (1987), έδειξαν 

πως αυτή η διαφορά μεταξύ νέων και παλαιών εργαζομένων πιθανότατα να οφείλεται 

στο ότι  οι παλαιότεροι εργαζόμενοι είχαν καλύτερους όρους εργασίας,  καλύτερους 

μισθούς και υψηλότερο επίπεδο προσωπικού ελέγχου στην εργασία. Άλλωστε,  οι Clark 

et al.   ( 1996) αναφέρουν  επιπλέον συσχέτιση  εκτός της ηλικίας, μεταξύ  εργασίας και 

γένους.  

       Ακόμη, στη βιβλιογραφία αναφέρεται  πως η ικανοποίηση από την εργασία των  

διευθυντών  των  οργανισμών σχετίζεται  με  θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
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για τον  οργανισμό και με  θετικά συναισθήματα  των υφισταμένων τους  τα οποία 

έχουν επιτευχθεί μέσω  ανατροφοδότησης, καθησυχασμού και ενθάρρυνσης φιλικών 

σχέσεων  από μέρους των διευθυντών (Nicolaidis & Katsaros (2011) ). 

 

1.5 Ο τύπος της προσωπικότητας  

 

        Στην προσπάθειά  τους οι ειδικοί να μελετήσουν την ανθρώπινη προσωπικότητα  

ανέπτυξαν  κατά καιρούς διάφορες θεωρίες και χρησιμοποίησαν  διάφορους δείκτες 

μέτρησης . Η περισσότερο διαδεδομένη θεωρία είναι οι προσωπικότητες τύπου Α και Β 

(Friedman & Rosenman (1959) ).  Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε  από την ανάγκη να 

ομαδοποιηθούν οι άνθρωποι με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, 

ώστε αυτό να οδηγήσει στον εντοπισμό των εν δυνάμει  μελλοντικών  ασθενών από 

στεφανιαία νόσο.  

       Ήδη ο καρδιολόγος Jacob Goldsmith  από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 

σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο  που συσχετίζει τα χαρακτηριστικά   της 

προσωπικότητας και της συμπεριφοράς με τα επίπεδα άγχους και την ποιότητα ζωής 

του ατόμου. Εν κατακλείδι,  τα άτομα που ανήκουν στην προσωπικότητα τύπου Α είναι 

επιρρεπή σε ασθένειες που σχετίζονται με το στρες, ενώ τα άτομα που ανήκουν στην  

προσωπικότητα τύπου Β δεν είναι πιθανό να προσβληθούν από ασθένειες που 

σχετίζονται με το στρες.                             

   (Ψυχολογία και Υγεία,  διαθέσιμο: http://eftyniko.webpages.auth.gr/blog/?p=311 , 

22/01/2016  23.30μμ) ).  

        Η προσωπικότητα τύπου Α λέγεται και προσωπικότητα επιρρεπής στη στεφανιαία  

νόσο   γιατί πολλοί ασθενείς  με αυτό το νόσημα  πράγματι εμφανίζουν παρόμοια 

στοιχεία στο χαρακτήρα τους. Σε γενικές γραμμές   οι άνθρωποι αυτού του τύπου  είναι  

φιλόδοξοι, ευαίσθητοι, προνοητικοί, οργανωτικοί, ενδιαφέρονται για τους άλλους, δεν 

τους αρέσει η αργοπορία, τους απασχολεί η εικόνα του εαυτού τους. Ταυτόχρονα όμως 

είναι   ανταγωνιστικοί, ήπια  επιθετικοί, ανυπόμονοι, βάζουν υψηλούς στόχους  και 

στρεσάρονται όταν δεν μπορούν να τους επιτύχουν. Επίσης μιλάνε ζωηρά, γρήγορα και 

δυνατά και στρέφουν τη συζήτηση σε θέματα ενδιαφέροντα για αυτούς, ενώ συγχρόνως 

διακόπτουν το συνομιλητή τους πολύ συχνά. Έχουν πάντα την αίσθηση ότι τους 
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κυνηγάει ο χρόνος, είναι ακριβείς στα ραντεβού τους, τρώνε  βιαστικά και   δεν 

εκφράζουν  ελεύθερα τα συναισθήματά τους .  

       Σε αντίθεση, στην προσωπικότητα τύπου Β  συνήθως οι άνθρωποι  εμφανίζονται 

απαθείς, υπομονετικοί, χαλαροί, καλόβολοι και  ανοργάνωτοι. Είναι ευαίσθητοι στα 

συναισθήματα των άλλων, τρώνε αργά, δίνουν την αίσθηση πως δεν βιάζονται σχεδόν 

ποτέ, δεν προσπαθούν  να εντυπωσιάσουν τους άλλους,  δεν νιώθουν  ότι πιέζονται  από 

πρόσωπα και καταστάσεις  και απολαμβάνουν  τις χαρές της ζωής. 

 (Καλαμπόκη (2016), http://www.psychologo.gr/site/psyxikh-ygeia/agxos-kai-

proswpikotita.html ) ). 

         Επίσης η  σχέση της προσωπικότητας τύπου Α με τις ασθένειες  επιβεβαιώνεται 

και  στην Ιατρική της Εργασίας του Σιχλετίδη ( 1999, σ. 114) όπου  αναφέρεται πως  «η  

ύπαρξη προσωπικότητας τύπου Α  (λανθάνουσα επιθετικότητα,  ανταγωνιστικότητα, 

αίσθηση πίεσης χρόνου) συνδέεται με τη στεφανιαία νόσο, η αίσθηση αδυναμίας 

βοήθειας και η παθητικότητα με τον καρκίνο και η καταναγκαστική προσωπικότητα με 

γενική ευαισθησία σε παθογόνους παράγοντες» .  

        Επιπλέον  ο  Σιχλετίδης (1999),  στην ψυχαναλυτική προσέγγιση της εργασίας 

σύμφωνα με τη θεωρία του stress  αναγνωρίζει  τρία στάδια ανταπόκρισης στο stress 1) 

στάδιο εγρήγορσης, 2) στάδιο αντίστασης και 3) στάδιο κόπωσης. Στο τρίτο στάδιο 

στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η συσχέτιση μεταξύ ψυχογενών παραγόντων 

(stress) και μιας ολόκληρης σειράς ασθενειών (στεφανιαία νόσος, έλκος στομάχου, 

ρευματοειδής αρθρίτιδα),  προχωρά σε ανάλυση των ψυχολογικών διεργασιών που 

καθορίζουν την αντίληψη και ερμηνεία των γεγονότων της ζωής και την ικανότητα 

αντιμετώπισής  τους.     

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 Η Έρευνα στην Ελλάδα 

Επαγγελματικό Άγχος 

 

        Το επαγγελματικό άγχος, οι παράγοντες που το προκαλούν και οι επιπτώσεις του 

στην υγεία των εργαζομένων, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες υγείας, έχουν μελετηθεί 
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κατά καιρούς και στην Ελλάδα  (Μπουσινάκης και Χάλκος (2006) ). Επίσης 

ερευνήθηκε η   επίδραση της πολιτικής και της νομοθεσίας σχετικά με το εργασιακό 

άγχος  (Μουστάκα και συν.(2010) ).Επιπλέον μελετήθηκε η κούραση και  η 

απογοήτευση των εργαζομένων που βιώνουν εργασιακό άγχος (Ρούπα και συν. (2008)), 

καθώς  και  οι  επιπτώσεις του στην προσωπική και   οικογενειακή τους ζωή και στην 

υγεία τους (Μαρβάκη (2007) ). Άλλωστε, η βιβλιογραφία συσχετίζει   το εργασιακό 

άγχος  με   χρήση ουσιών και  κατάχρηση αλκοόλ (Αθανασιάδης και συν.(2011 ) ). 

Γίνεται δε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση εργασιακού άγχους και οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα  και στις επιπτώσεις της  εργασιακής  ανασφάλειας  και ανεργίας  στην 

υγεία των ανθρώπων λόγω της  κρίσης (Κυριόπουλος και συν.(2010) ).  

       Εν τούτοις  στη βιβλιογραφία υπάρχουν  ελληνικές έρευνες που συσχετίζουν το 

εργασιακό άγχος με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδιαίτερα στο 

υγειονομικό προσωπικό (Δρύβας (2002), Μπελλάλη και συν. (2007) ). Ακόμη 

μελετήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου κυρίως στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα,  (Αδαλή και  Λεμονίδου (2001), Γούλας, (2004), Παππά και 

συν.(2008) ). Ενώ  οι Παπαθανασίου και συν.(2011) διερεύνησαν τον βαθμό που 

επηρεάζουν  τα διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα το σύνδρομο.  

       Ταυτόχρονα   οι  Γούλας (2004) και Διλιντάς (2008)  συσχέτισαν το σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης  με το γυναικείο  φύλλο. Σε αντίθεση η βιβλιογραφία 

αναφέρει έρευνες που δεν βρήκαν σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών 

(Αδαλή και Λεμονίδου (2001), Μπελάλη και συν. (2007)  ). Ενώ  άλλοι ερευνητές   

αναδεικνύουν τη σχέση που υπάρχει με την ηλικία (Καρυδά και συν. (2004),  

Καραθάνου (2007) ).  

       Άλλωστε  έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις του συνδρόμου στο σύστημα 

υγείας της χώρας τόσο σε κόστος,  με αναρρωτικές άδειες  και  χαμένες εργατοώρες, 

όσο και σε ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών υγείας (Βασιλάκη (2001), Σιχλετίδης 

(1999) ). Ενώ οι Βούλτσης και συν. (2012) συσχέτισαν το  εργασιακό άγχος και την  

ανάπτυξη του φαινομένου  με το είδος του επαγγέλματος  . 

Ενδυνάμωση  και Εμπλοκή στην Εργασία      

        Είναι άξιο λόγου να σημειωθεί πως  τόσο η έννοια της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον  των ελληνικών οργανισμών, όσο και η έννοια 

της εμπλοκής στην εργασία, δεν έχουν  διερευνηθεί  αρκετά. Εν τούτοις υπάρχουν 

άρθρα δημοσιευμένα σχετικά με την παρακίνηση του προσωπικού μέσω ρεαλιστικού 
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πλαισίου κινήτρων, που δείχνουν συσχέτιση των κινήτρων με την εμπλοκή στην 

εργασία και την ενδυνάμωση  του προσωπικού, κυρίως στο χώρο της υγείας 

((Μάρκοβιτς  και Μοναστηρίδου (2011) ).       

      Επιπλέον, οι ειδικοί μελέτησαν τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική και σωματική 

υγεία του υγειονομικού προσωπικού η έλλειψη ύπνου,  η εργασία σε βάρδιες, και η 

αρνητική  επιρροή από τη  στάση της διοίκησης (Ουζούνη (2005), Διλιντάς ( 2008) ) 

και  τα συσχέτισαν  τα αίτια εγκατάλειψης του νοσηλευτικού επαγγέλματος  

(Ασημακοπούλου  (2004) ).  

Ικανοποίηση από την Εργασία  

         Επίσης, η  έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία στην Ελλάδα 

είναι σχετικά περιορισμένη (Καραθάνου (2007)). Φαίνεται  όμως πως υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς 

επίσης συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και αυτοεκτίμησης και 

επιδίωξης υψηλών στόχων στο χώρο εργασίας  (Πουλής (2011) ). Ιδιαίτερα στο χώρο 

της υγείας φαίνεται πως  υψηλό ποσοστό κλινικών νοσηλευτών είναι δυσαρεστημένο 

από την εργασία του  σε θέματα σχετικά με  βάρδιες, μισθό, υποστελέχωση, έλλειψη 

αξιοκρατίας, ελλιπή στρατηγική  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και  

χαμηλή εκτίμηση του επαγγέλματος. Αυτό  οδηγεί σε χαμηλή  αυτοεκτίμηση   και  

εγκατάλειψη του επαγγέλματος, καθώς επίσης και χαμηλής   ποιότητας  νοσηλευτικές 

υπηρεσίες  (Αναγνωστοπούλου και συν. 2012) ).             

        Ακόμη είναι πολύ περιορισμένη η έρευνα   στην Ελλάδα σχετικά με τις επιπτώσεις 

του νοσοκομειακού περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία των ασθενών και του 

προσωπικού των νοσοκομείων  (Σκλάβου και Τζουβαδάκης (2012)  ). Ενώ τα τελευταία 

χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών  και στον ελλαδικό χώρο, στρέφεται στη 

διερεύνηση της ποιότητας στο χώρο της υγείας με μετρήσιμους δείκτες αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας του προσωπικού, τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας του 

ασθενούς - πελάτη και συνολικής απόδοσης του οργανισμού (Παπακωστίδη; και 

Τσουκαλάς (2012) ). 

       Όλα αυτά που αναφέρθηκαν οδηγούν σε ερωτήματα που για να απαντηθούν 

οδηγούν σε υποθέσεις προς διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΕΡΕΥΝΑ 

                                                                                                                                      

Λόγος και Υποθέσεις 

          Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι  η διερεύνηση των αιτιών του 

καθημερινού επαγγελματικού άγχους  στο  νοσηλευτικό προσωπικό στο Θεαγένειο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ο προσδιορισμός του βαθμού επιρροής 

που ασκεί πάνω τους. Επιπλέον, προσδιορίζεται  το επίπεδο εμπλοκής στην εργασία και 

ικανοποίησης από την εργασία. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται  η επίδραση που έχει η 

ενδυνάμωση στη μείωση του εργασιακού άγχους και στην αύξηση της  ικανοποίησης  

από την εργασία και   της  εμπλοκής  στην εργασία, σε συνάρτηση με τον τύπο της 

προσωπικότητάς, το φύλλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και την 

εκπαίδευση.  

       Οι βασικές υποθέσεις είναι : 

Η1: Η  εμπλοκή (συμμετοχή)  στην εργασία επηρεάζεται από το στρες.  

Η2: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από την ενδυνάμωση. 

Η3: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από την ικανοποίηση στην εργασία. 

Η4: Η εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από τον τύπο της προσωπικότητας. 

Η5: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από το στρες και την ενδυνάμωση. 

Η6: Η εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από το στρες και την ικανοποίηση από την 

εργασία.  

Η7: Η εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από το στρες και τον τύπο της 

προσωπικότητας. 

Η8: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από το στρες, την ενδυνάμωση  και την 

ικανοποίηση από την εργασία. 

Η9: Η εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από το στρες, την ενδυνάμωση, την 

ικανοποίηση από την εργασία και τον τύπο της προσωπικότητας. 

Η10: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από την ενδυνάμωση και την ικανοποίηση 

από την εργασία. 
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Η11: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από την ενδυνάμωση και τον τύπο της 

προσωπικότητας. 

Η12: Η  εμπλοκή στην εργασία επηρεάζεται από την ενδυνάμωση, την ικανοποίηση 

από την εργασία και τον τύπο της προσωπικότητας. 

 

 

Το Μοντέλο της Ενδυνάμωσης (Relationships Between Dimensions and Prescriptions for Empowerment)  

 

 

 

                                                                                                   - προσωπική 

                                                                                                     εμπειρία 

αποτελεσματικότητα                                                                 -  πρότυπα 

  ( ικανότητα)                                                                             - παροχή 

                                                                                                     πληροφοριών 

 

                                                                                                   - όραμα / αξίες 

αυτοδιάθεση                                                                              - παροχή πληροφοριών 

 (επιλογή)                                                                                   -  παροχή πόρων 

                                                                                                   -  σύνδεση με εκβάσεις       

                                                                                                          

                                                                                                    - όραμα και αξίες 

προσωπική συνέπεια                                                                  - προσωπική εμπειρία 

 (επίδραση/αντίκτυπο)                                                                - παροχή πόρων 

                                                                                                    - σύνδεση με εκβάσεις 

                                                                 

                                                                                                   - όραμα και  αξίες 

σπουδαιότητα                                                                            - παρέχει υποστήριξη 

     (αξία)                                                                                    - συναισθηματική διέγερση  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   - πρότυπο 

εμπιστοσύνη                                                                              - παρέχει  υποστήριξη 

  (ασφάλεια)                                                                              -  κλίμα εμπιστοσύνης 

 

Σχήμα 2- Πηγή: Whetten & Cameron (2011) 8th ed.,  Developing  Management Skills,   Chapter 8, 
“Empowering and Delegating”, p.  452. 
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 3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

Δείγμα 

       Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  νοσηλευτές στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια δύο μηνών ( Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 

2013). Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια. 

Επεστράφησαν συμπληρωμένα 124.Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ανέρχεται 

στο 62%. Το  νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε στην έρευνα αποτελεί τυχαίο 

δείγμα, προέρχεται  από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου ( παθολογικά, χειρουργικά, 

ΜΕΘ, χειρουργείο, Εξωτερικά Ιατρεία, Ημερήσιας νοσηλείας και εργαστήρια). Είναι 

νοσηλευτές  διαφόρων ειδικοτήτων ( Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, βοηθοί νοσηλευτή, επισκέπτες υγείας, μαίες)  και διαφόρων βαθμίδων 

ιεραρχίας  ( νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτή, προϊστάμενοι και τομεάρχες-διευθυντής 

νοσηλευτικής υπηρεσίας), που εργάζονται ως  νοσηλευτές ή σε θέση νοσηλευτών . Ο 

πίνακας 2 περιγράφει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (βλ. σελ. 20).  

 Μεγάλο μέρος του δείγματος δεν απάντησε στην ερώτηση σχετικά με  τον αριθμό 

παιδιών (53,2 %), οπότε υπάρχει η πιθανότητα  να μην είναι έγκυρο το ποσοστό του 

αριθμού τέκνων, διότι δεν είναι δυνατό να  διευκρινιστεί  εάν δεν υπάρχουν παιδιά ή 

απλώς δεν αναφέρονται. 

 

3.3Μέτρηση  

 

       Το  ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε  είναι ουσιαστικά συνδυασμός επιμέρους 

ερωτηματολογίων ως ακολούθως (Προσάρτημα 1)  

         1) για τη μέτρηση του  επαγγελματικού άγχους σχετικά με τις πηγές στρες στον 

χώρο εργασίας όπως υλικοτεχνολογική υποδομή, προβλήματα με προϊσταμένους, 

υφισταμένους,  διοίκηση, ασθενείς και οικογένεια, πολλές συναντήσεις, πίεση χρόνου 

κ.α., χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο διεθνούς κύρους “Maslach Burnout 

Inventory Educator Manual” (Maslach (1996) ).Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 34 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονται σε μία κλίμακα από 0, που το αίτιο δεν θεωρείται  

πηγή στρες, έως 5 που θεωρείται πηγή πολύ υψηλού στρες. 
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        2) Για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης  χρησιμοποιήθηκε  η κλίμακα της 

Προσωπικής  Αξιολόγησης Ενδυνάμωσης  “Personal Empowerment Assessment”, 

σχετικά με την αυτονομία, την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθησης, τις  προσωπικές 

ικανότητες και την προσωπική επιρροή του εργαζόμενου στο περιβάλλον εργασίας του  

(Spreitzer (1995); Whetten & Cameron (1995); Mishra (1992) ).Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 20 ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονται σε μία κλίμακα από 1  που 

σημαίνει  απόλυτη διαφωνία, έως 7 που σημαίνει απόλυτη συμφωνία με την ερώτηση. 

        3)  Για τη  μέτρηση  της ικανοποίησης στην εργασία  σχετικά με το αν αρέσει ή όχι 

στο άτομο η εργασία του, χρησιμοποιήθηκε η οργανωτική  υποκλίμακα ικανοποίησης 

αξιολόγησης του Μίσιγκαν, “ Michigan Organizational Assessment Questionnaire 

Satisfaction Subscale-MSQ”  (Camman,C.;  Fichaman, M.;   Jenkins, D. & Klesh,J. 

(1979) ). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ερωτήσεις και οι απαντήσεις 

κυμαίνονται σε κλίμακα από 0 που σημαίνει καθόλου ικανοποίηση από την εργασία, 

έως 7 που σημαίνει εξαιρετική ικανοποίηση από την εργασία.  

       4) Για την εμπλοκή στην εργασία σχετικά με την επιρροή που ασκεί κάποιος στο 

επάγγελμά του, την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία που βιώνει 

καθώς και την προσωπική αξία που δίνει σε αυτό, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα   “Job 

Involvement”  (Kanungo 1982) ).Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 10 ερωτήσεις και 

οι απαντήσεις δίνονται σε μία κλίμακα από 1 που δηλώνει πολύ μεγάλη διαφωνία, έως 

6 που δηλώνει πολύ μεγάλου βαθμού συμφωνία με την ερώτηση. 

        5) Για τη διερεύνηση του τύπου προσωπικότητας των ερωτηθέντων, σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα τους, την αίσθηση πίεσης χρόνου και έκφρασης συναισθημάτων, το πόσο 

τυπικοί και ανταγωνιστικοί είναι σαν άνθρωποι,  χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα  “A-B 

Personality Test” ( Bortner, R.W.  1966) ).Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 7 

ερωτήσεις  που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της κλίμακας και  οι  απαντήσεις 

ξεκινούν  από 1( αριστερά) που σημαίνει απόλυτη συμφωνία, έως   8( δεξιά) που 

σημαίνει απόλυτη  διαφωνία με την ερώτηση. Ενώ οι απαντήσεις  από 2 έως 7 δείχνουν   

συμφωνία  ανάλογα,  με την αριστερή ή την δεξιά πρόταση.   

Εργαλεία 

          Για τη στατική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο  SPSS 17.0                  

( Statistical Package For Social Sciences) και κυρίως η μέθοδος ανάλυσης παραγόντων 

(Factor Analysis), όπου γίνεται ομαδοποίηση των παραγόντων της κάθε μεταβλητής  

και η μέθοδος  πολλαπλής  γραμμικής παλινδρόμησης (μοντέλο stepwise). 
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Πίνακας 2 - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος 

Φύλλο 

 

Άντρας                           10 

                                ( 8,7%) 

Γυναίκα                         114 

                               (91,9%) 

 Αριθμός Παιδιών 

                                  0 - 4                             

 Μ.Ο.                        1,9% 

               

 

 

                 Ηλικία 

 

                   20  ως  51    έτη 

 

                 Μ.Ο.        40,4% 

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Άγαμος                          30 

                               (27,2%) 

Έγγαμος                         71 

                               (64,5%) 

Διαζευγμένος                    9 

                               (8,1%) 

            Προϋπηρεσία 

 

                      0  -  34     έτη 

  

                 Μ.Ο.        16,5% 

Εκπαίδευση 

ΥΕ                                     1 

                                 (0,8%) 

ΔΕ                                   32 

                               (26,8%) 

ΤΕΙ                                 70 

                               (58,8%) 

ΑΕΙ                                   5 

                                (4,2%) 

Μεταπτυχιακό                10 

                                 (8,4%) 

Διδακτορικό                    1 

                                 (0,8%) 

 Ειδικότητα  

Νοσηλευτής ΠΕ                6 

                                 (5,2%) 

Νοσηλευτής ΤΕ              73 

                             (64,03%) 

Μαιών ΤΕ                         3 

                              (2,6%) 

Επισκέπτης Υγ.  ΤΕ          1 

                               (0,8%) 

Βοηθός Νοσηλ. ΔΕ         30 

                               (26,3%) 

Βοηθ. Υγειον .ΥΕ             1 

                               (0,8%) 

                              

Βαθμίδα Νοσηλευτή 

Τομεάρχης                         3 

                                (2,6%) 

Προϊστάμενος                   5 

                               (4,3%) 

Υπεύθυνος Τμήματ.          4 

                                (3,5%)         

Αναπληρωτής Προϊστ.      6 

                                 (5,2%)       

Νοσηλευτής                    66 

                               (57,8%) 

Βοηθός Νοσηλευτή         29 

                               (25,4%) 

Άλλο                                 1 

                                (0,8%) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1   ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ      ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Αποτελέσματα Έρευνας 

 

Εμπλοκή στην Εργασία 

         Η ομαδοποίηση στις ερωτήσεις της εμπλοκής στην εργασία  (πίνακας 3) που έγινε 

με την ανάλυση παραγόντων δημιούργησε δύο παράγοντες 1- ταύτιση με την εργασία  

και 2- αποστασιοποίηση από την εργασία. 

                                         

                                                             Πίνακας   3   

                                                                                          

                                          Εμπλοκή στην Εργασία  ( Factor Analysis Results) 

  

 

Ερωτήσεις                               1- Ταύτιση                                2-Αποστασιοποίηση        

 

E3                                            ,779 

E8                                            ,764 

E5                                            ,762 

E4                                            ,746 

E9                                            ,702 

E10                                          ,672 

E6                                            ,653 

E1                                            ,509 

E2                                                                                                            ,762                                                                                           

E7                                                                                                            ,750 

 

Eigenvalue                             4,067                                                        1,392 

Variance(%)                          40,67                                                        13,92 

Cronbagh’s     a                        0,84                                                         0,44 

M                                              2,79                                                         3,81 

SD                                          0,999                                                        1,156                             
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        Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν  πως και οι δύο παράγοντες έχουν 

Eigenvalue >1. Υπάρχει λοιπόν διακρίνουσα εγκυρότητα και το συνολικό ποσοστό της 

διακύμανσης είναι 54,596. Αυτό εξηγεί το 54% της συνολικής διακύμανσης και 

θεωρείται σχετικά χαμηλό ποσοστό που δεν ικανοποιεί αρκετά τις κοινωνικά αποδεκτές 

απαντήσεις. Για τον παράγοντα 1) ταύτιση, εμφανίζεται διακύμανση της τάξεως του 

40%(variance=40,67), ενώ για τον παράγοντα 2) αποστασιοποίηση, υπάρχει 

διακύμανση 13%(variance=13,92).Αξιοσημείωτο είναι ότι η ταύτιση  κατέχει μεγάλο 

μέρος της διακύμανσης. Επιπλέον ο παράγοντας 1)ταύτιση,  χαρακτηρίζεται από υψηλό 

δείκτη αξιοπιστίας  Cronbach’s  a  =  0,84. Ενώ αντίθετα ο παράγοντας  

2)αποστασιοποίηση,  χαρακτηρίζεται από  χαμηλό   a  =  0,44. Ο παράγοντας αυτός 

λόγο μη αξιοπιστίας δεν θα χρησιμοποιηθεί στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.  

        Εντούτοις είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως οι εργαζόμενοι είναι μάλλον όχι 

πολύ εμπλεκόμενοι στην εργασία τους συνολικά. Εκείνοι που εμπλέκονται όμως 

φαίνεται πως είναι πολύ ταυτισμένοι. Αυτό φαίνεται να δείχνουν οι   μέσοι  όροι. Έτσι 

ο  παράγοντας  2-αποστασιοποίηση έχει Μ=3,8(SD=1,15), δηλαδή παρουσιάζει 

μεγαλύτερη αξία στην κλίμακα αξιολόγησης. Ενώ για τον παράγοντα   1-ταύτηση  

Μ=2,7(SD=0,99) υπάρχει σχετικά χαμηλή  αξία   σε μία κλίμακα από 1έως 6. Επιπλέον, 

ο έλεγχος συσχέτισης των δύο μεταβλητών της εμπλοκής στην εργασία δείχνει πολύ 

χαμηλή αρνητική  συσχέτιση  όμως χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική  ( r.203 ,  p < 

.05 ). 

         

Stress   ( Εργασιακό Άγχος) 

          Κατά την ανάλυση παραγόντων στο ερωτηματολόγιο του stress προέκυψαν έξι 

(6) παράγοντες (Πίνακας 4, βλ. σελ. 23) ως εξής: 1) εξοπλισμός με την έννοια παλαιού  

τεχνολογικού εξοπλισμού και συγχρόνως  έλλειψη επικοινωνίας με διοίκηση και 

συναδέλφους, 2) προβλήματα με προϊσταμένους, υφισταμένους, ασθενείς και συγγενών 

τους, 3) αποφάσεις με την έννοια της λήψης άμεσων αποφάσεων, καθυστέρηση με 

συναντήσεις και νέες τεχνολογίες, 4) ρουτίνα με την έννοια ελάχιστου ενδιαφέροντος 

στην εργασία, βαρετά καθήκοντα και κακή αισθητική χώρου, 5) οικογένεια με την 

έννοια της μεταφοράς προβλημάτων στο σπίτι και της έλλειψης συμπαράστασης από 

σύντροφο και 6) πίεση με την έννοια των ταυτόχρονων εργασιών και της πίεσης για 

τελικές προθεσμίες . 
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                                                                        Πίνακας 4 

                                                       Stress  ( Factor Analysis Results) 

 

Ερωτήσεις      1                  2                        3                    4                     5                    6  

                Εξοπλισμός                           Αποφάσεις                          Οικογένεια 

                                     Προβλήματα                             Ρουτίνα                             Πίεση 

C34           ,762 

C28           ,747     

C31           ,737        

C30           ,708 

C33           ,611                                 

C20           ,560                            

C25           ,491                     

C5                                     ,838 

C12                                   ,782 

C2                                     ,521                                                          

C16                                   ,521                                                                               

C10                                   ,503                                                         

C9                                     ,334                                                                                

C6                                                               ,681                                                                                                                                      

C4                                                               ,535                                                                                    

C23                                                              ,464                                                                                   

C21                                                                                    ,799                                                                                                                        

C19                                                                                    ,703                                                                                     

C13                                                                                    ,690                                                                                    

C14                                                                                                            ,768                                                                                             

C26                                                                                                            ,755 

C27                                                                                                            ,620 

C7                                                                                                                                  ,839                     

C8                                                                                                                                  ,729                          
Eigenvalue            7,624         2,503            2,014               1,469           1,409           1,103 

Variance(%)       31,76          10,42              8,39                 6,12             5,87            4,59 

Cronbach’s   a      0,85           0,85              0,66                  0,67             0,69            0,84 

M                          2,88           2,88              2,76                  3,08             2,58            2,92 

SD                         1,10          1,32              1,19                  1,08             1,32            1,19 
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         Από την ανάλυση  προέκυψε επίσης πως όλες οι μεταβλητές έχουν εγκυρότητα  

εφόσον το Eigen value είναι σε όλες μεγαλύτερο του ενός (>1) και η συνολική τους 

διακύμανση variance (%) είναι 67,17. Αυτό εξηγεί το 67% της συνολικής διακύμανσης 

και η τιμή για την κάθε μεταβλητή είναι η εξής:1) εξοπλισμός (variance:31,76), 2) 

προβλήματα(variance:10,42%),3)αποφάσεις(variance:8,39%), 4)ρουτίνα(variance:6,12) 

5)οικογένεια(variance:5,87),6)πίεση(variance:4,59).Ο εξοπλισμός φαίνεται να 

ικανοποιεί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τις κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις, ενώ οι 

άλλες μεταβλητές δεν τις ικανοποιούν. 

       Επίσης υψηλή αξιοπιστία χαρακτηρίζει κάποιες μεταβλητές ενώ κάποιες άλλες 

παρουσιάζουν μέτρια αξιοπιστία. Ο συντελεστής του Cronbach’s   a  για τον παράγοντα 

εξοπλισμός είναι 0,85. Για τη μεταβλητή προβλήματα είναι 0,85. Για τον παράγοντα 

πίεση είναι 0,8. Για τον παράγοντα οικογένεια είναι 0,69 ( το a > 6 είναι ένα μέτριο 

αλλά αποδεκτό επίπεδο (Kerlinger & Lee (2000) ). Για τη μεταβλητή  ρουτίνα είναι 

0,67 και για τη μεταβλητή αποφάσεις είναι 0,66.       

        Επιπλέον η παρατήρηση του μέσου όρου δείχνει πως η ρουτίνα και η έλλειψη 

ενδιαφέροντος  κυριαρχούν έναντι των άλλων μεταβλητών σε μία κλίμακα από το 0 έως 

το 5 ενώ η πίεση και τα προβλήματα ακολουθούν πολύ κοντά. Έτσι η ρουτίνα έχει αξία 

Μ=3,08(SD=1,08) για το εύρος της  κλίμακας, τα προβλήματα έχουν 

Μ=2,88(SD=1,32), οι αποφάσεις έχουν Μ=2,76(SD=1,19), ο εξοπλισμός έχει 

Μ=2,88(SD=1,10), η οικογένεια έχει αξία στο εύρος της  κλίμακας Μ=2,58(SD=1,32) 

και η πίεση έχει αξία Μ=2,92(SD=1,95). Ενώ ο έλεγχος της  συσχέτισης  μεταξύ των 

παραγόντων του stress έδειξε πως η συσχέτιση είναι μέτρια προς χαμηλή ( .215 < r < 

.563,  **p < .01,  *p < .05). 

                                                         

Ενδυνάμωση 

       Η ομαδοποίηση στις ερωτήσεις  σχετικά με την ενδυνάμωση των εργαζομένων 

οδήγησε σε πέντε (5) παράγοντες οι οποίοι είναι : 1) εμπιστοσύνη προς τους 

συναδέλφους που σχετίζεται  με ειλικρίνεια, πληροφορίες, υποσχέσεις  και ενδιαφέρον 

για τον εργαζόμενο και αίσθημα ασφάλειας στην εργασία, 2) επιρροή και έλεγχος στο 

χώρο εργασίας,  3) προσωπική αξία που δίνει το άτομο στην εργασία του, 4) αυτονομία 

και ανεξαρτησία στην εργασία και  5) αυτοπεποίθηση και αυτοαποτελεσματικότητα  

στην εργασία. ( Πίνακας 5, βλ. σελ. 25) 
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                                                                       Πίνακας  5  

                                                   Ενδυνάμωση      ( Factor Analysis Results) 

Ερωτήσεις       1                 2                     3                         4                             5          

             Εμπιστοσύνη      Επιρροή    Προσωπική     Αυτονομία        Αυτοπεποίθηση 

                                                                 Αξία 

Α5                 ,888                                

Α15               ,874                        

  Α20                ,833 

  Α10                ,818 

  Α19                                        ,819 

  Α14                                        ,812                                                                                                                          

A9                                            ,774    

   Α4                                         ,579       

   Α11                                                                ,790 

   Α6                                                                  ,689  

   Α12                                                                ,631 

   Α7                                                                  ,503 

   Α3                                                                                          ,791  

   Α8                                                                                          ,762 

   Α18                                                                                        ,538                      

   Α13                                                                                        ,493                             

   Α1                                                                                                                        ,808 

   A2                                                                                                                        ,685  

   A16                                                                                                                      ,579 

   A17                                                                                                                      ,544  

 Eigenvalue          5,651               2,867             2,148               1,375                    1,194                                                                                                   

 Variance (%)      28,25               14,33            10,74                 6,87                      5,96 

Cronbach’s a           ,82                   ,80                ,67                   ,80                        ,80  

M                         4,161              3,438             4,766               5,762                    5,867          

SD                          1,15                1,25              1,19                 0,97                      0,74 
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         Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων προκύπτει πως οι πέντε 

παράγοντες   έχουν eigenvalue μεγαλύτερο από ένα ( >1),  έχουμε  διακρίνουσα 

εγκυρότητα  και το συνολικό ποσοστό της διακύμανσης τους variance (%) είναι  66,17. 

Αυτό  εξηγεί το 66% της συνολικής διακύμανσης. Αναλυτικότερα οι τιμές είναι:   1) 

εμπιστοσύνη (variance:28,25%) %),  2) επιρροή (variance:14,33),  3) προσωπική αξία 

(variance:10,74%), 4) αυτονομία (variance:6,87%) και 5) αυτοπεποίθηση 

(variance:5,96%). Φαίνεται πως η εμπιστοσύνη ικανοποιεί σε αρκετά ικανοποιητικό  

ποσοστό τις κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις, ενώ η επιρροή και η προσωπική αξία 

λιγότερο και η αυτονομία και αυτοπεποίθηση πολύ λίγο. Επίσης η υψηλή αξιοπιστία 

χαρακτηρίζει τους περισσότερους  παράγοντες. ( Το a > 6 είναι ένα μέτριο αλλά 

αποδεκτό επίπεδο, Kerlinger & Lee (2000) ). Έτσι  ο συντελεστής του Cronbach’s   a  

για τον παράγοντα εμπιστοσύνη  είναι a =  0,82, για τον παράγοντα επιρροή a = 0,80, 

για τον παράγοντα αυτονομία  a =  0,80, για τον παράγοντα αυτοπεποίθηση    a =  0,80  

και    για τον παράγοντα  προσωπική αξία   a = 0,67  

         Εντούτοις μία πιο προσεκτική ματιά στους μέσους όρους δείχνει πως ο 

παράγοντας επιρροή έχει αξία σε μία κλίμακα  από 1 έως 7 ίση με  Μ = 3,43( SD=1,25), 

ο παράγοντας εμπιστοσύνη έχει αξία Μ =  4,16( SD=1,19) δηλαδή λίγο πιο πάνω από 

τη μέση. Ο παράγοντας  αυτονομία έχει Μ = 5,76(SD=0,97), η αξία του είναι πιο 

χαμηλή σε σχέση με  τη μέση της κλίμακας. Ο παράγοντας προσωπική αξία  έχει Μ = 

4,76(SD=1,19), η αξία του είναι μεγαλύτερη  από τη μέση της κλίμακας. Ο παράγοντας 

αυτοπεποίθηση έχει Μ = 5,86(SD=0,74), με πολύ μεγάλη αξία για το εύρος της 

κλίμακας. Ενώ ο έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ των  μεταβλητών της ενδυνάμωσης 

έδειξε μέτρια προς χαμηλή συσχέτιση μεταξύ τους ( .244 < r < .438,  p < .01).   

 

Επαλήθευση Υποθέσεων 

         Η1:  Όσον αφορά την υπόθεση 1 φαίνεται ότι επαληθεύεται. Ο  παράγοντας του 

stress εξοπλισμός  (FSTR1), ( b = 0,18, p < 0,5) μαζί με την  Τεχνολογική Εκπαίδευση 

ΤΕΙ (DumEd2),    ( b=0,50, p < 0,05) επηρεάζουν την εμπλοκή στην εργασία θετικά 

κατά 18% και 50% αντίστοιχα. Ενώ το stress συνολικά (TSTR), (b = 0,25,  p < 0,05) 

μαζί με την Τεχνολογική Εκπαίδευση ΤΕΙ (DumEd2), (b = 46, p < 0,05) επηρεάζουν 

θετικά την εμπλοκή στην εργασία κατά 26% και 46% αντίστοιχα.  (Πίνακας 6, βλ. σελ. 

27) 



27 
 

 

 Πίνακας  6                                       Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

        DumEd2 

        FSTR1 

 

2,010 

,506 

,180 

 

,289 

,209 

,086 

 

 

,232 

,200 

 

6,949 

2,426 

2,096 

 

,000 

,017 

,039 

       (Constant) 

        TSTR 

        DumEd2 

 

1,850 

,259 

,465 

,333 

,113 

,209 

 

,219 

,213 

5,554 

2,290 

2,230 

,000 

,024 

,028 

a. Dependent Variable: FJV1   

          

        Η2: Όσον αφορά την υπόθεση 2  επίσης φαίνεται να επαληθεύεται. Οι παράγοντες 

της ενδυνάμωσης  που έδωσαν στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα είναι: εμπιστοσύνη  

( FEM1),(b = 0,29, p < 0,001), αυτονομία (FEMP3), (b= -0,24, p < 0,01),προσωπική 

αξία (FEMP4), (b=0,24, p <0,05), αυτοπεποίθηση στην εργασία (FEMP5), (b=0,35, p 

<0,5). Επιπλέον οι μεταβλητές Τεχνολογική  Εκπαίδευση ΤΕΙ  (DumEd2), (b=0,46, p 

<0,05)  και έγγαμος βίος (dMAR),  (b=- 0,32, p <0,05). 

        Ο πρώτος, ο τρίτος ο τέταρτος και ο πέμπτος παράγοντας  επηρεάζουν θετικά την 

εμπλοκή στην εργασία κατά 29%, 25%,25%,35%,46% , ενώ η αυτονομία και ο έγγαμος 

βίος  επηρεάζουν αρνητικά κατά 24% και 23% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι πως ο 

παράγοντας Τεχνολογική Εκπαίδευση ΤΕΙ (DumEd2) σε όλες τις παλινδρομήσεις που 

συμμετέχει δίνει υψηλά ποσοστά  θετικής επίδρασης. Επιπλέον ο παράγοντας (dMAR) 

που αντιστοιχεί στον έγγαμο βίο,  σε όλες τις παλινδρομήσεις που δίνει στατιστική 

σημαντικότητα, έχει αρνητική επίδραση στην εμπλοκή στην εργασία. (Πίνακας 7, βλ. 

σελ. 28) 
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Πίνακας 7                                       Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FEM4 

FEM1 

DumEd2 

FEM3 

FEM5 

dMAR 

 

-,412 

,249 

,293 

,466 

-,248 

,353 

-,326 

 

,676 

,098 

,069 

,179 

,080 

,128 

,127 

 

 

,243 

,406 

,214 

-,303 

,261 

-,216 

 

-,610 

2,552 

4,262 

2,599 

-3,113 

2,748 

-2,573 

 

,543 

,012 

,000 

,011 

,002 

,007 

,012 

a.Dependent Variable: FJV1                            

                                                         

                              

   Πίνακας  8                                       Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

       (Constant) 

               TJS 

 

1,173 

,311 

 

,378 

,074 

 

 

,394 

3,105 

4,182 

 

,003 

,000 

 

       (Constant) 

TJS 

DumEd2 

1,166 

,293 

,437 

,371 

,073 

,206 

 

,372 

,198 

3,142 

3,993 

2,127 

,002 

,000 

,036 

a. Dependent Variable: FJV1   
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     Η3: Όσον αφορά  την υπόθεση  3  φαίνεται ότι επαληθεύεται. Έτσι όταν  

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι  μόνο η  ικανοποίηση από την εργασία ( FJS), (b=0,31,           

p < .05)  τότε  επηρεάζει την εμπλοκή στην εργασία (FJIV1) θετικά  κατά 31% . 

Yπάρχει στατιστικά σημαντική θετική γραμμική συσχέτιση   μεταξύ  των  μεταβλητών.  

Ενώ η ικανοποίηση από την εργασία (FJS),(b = 0,29, p < 0,05) μαζί με την Τεχνολογική 

Εκπαίδευση ΤΕΙ (DumEd2), (b = 0,43, p < 0,05) επηρεάζουν θετικά την εμπλοκή στην 

εργασία κατά 29% και 43% αντίστοιχα. (Πίνακας 8,  βλ. σελ.28) 

 

              Η4: Όσον αφορά την υπόθεση 4 φαίνεται πως δεν επαληθεύεται . Ο τύπος της 

προσωπικότητας, σε όσες παλινδρομήσεις συμμετείχε δεν έδωσε κανένα στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα. 

              Η5: Όσον αφορά την υπόθεση 5  φαίνεται να επαληθεύεται. Οι παράγοντες της 

ενδυνάμωσης: αυτοπεποίθηση(FEMP5), (b=0,54, p <0,05), εμπιστοσύνη 

(FEMP2),(b=0,25, p <0,05), αυτονομία (FEMP3), (b=-0,19, p < 0,05), ο παράγοντας 

του stress εξοπλισμός (FTRS4), (b=0,18, p < 0,05) και η εκπαίδευση (DumEd2), 

(b=0,46, p <0,05)επηρεάζουν την εμπλοκή στην εργασία με υψηλά στατιστική 

σημαντικότητα θετικά κατά 54%,25%,18% και 46% αντίστοιχα. Ενώ ο παράγοντας 

προσωπική αξία επηρεάζει αρνητικά κατά 19%. (Πίνακας 9) 

 

Πίνακας  9                                       Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FEMP5 

FSTR4 

FEMP2 

FEMP3 

DumEd2 

 

-,724 

,540 

,183 

,250 

-,194 

,466 

 

,643 

,115 

,066 

,066 

,070 

,177 

 

 

,427 

,235 

,347 

-,264 

,213 

 

-1,125 

4,689 

2,791 

3,794 

-2,779 

2,623 

 

,263 

,000 

,006 

,000 

,007 

,010 

a. Dependent Variable: FJV1   
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       Η6: Όσον αφορά την υπόθεση 6  επίσης φαίνεται  ότι επαληθεύεται. Έτσι όταν 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η ικανοποίηση από την εργασία (FJS), (b=0,39, p < 0,05)  

μαζί με τον παράγοντα του stress εξοπλισμός ( FSTR4)  (b=0,26, p < 0,05), επηρεάζουν 

την εμπλοκή (FJIV1) στην εργασία  κατά 39% και 26% αντίστοιχα, με στατιστικά 

σημαντική  θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. (Πίνακας 10) 

 

Πίνακας  10                                      Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FJS 

FSTR4 

 

,224 

,392 

,262 

 

,448 

,074 

,075 

 

 

,497 

,329 

 

,500 

5,300 

3,506 

 

,618 

,000 

,001 

 

a. Dependent Variable: FJV1   

     

        Η7: Όσον αφορά την υπόθεση 7 φαίνεται πως δεν επαληθεύεται, διότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή τύπος προσωπικότητας (FAB), σε όλες τις παλινδρομήσεις που 

συμμετείχε δεν έδωσε κανένα στατιστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

        Η8: Όσον αφορά την  υπόθεση 8  επίσης φαίνεται ότι επαληθεύεται. Η  

ικανοποίηση από την εργασία (FJS),( b=0,25, p <0.001),  ο παράγοντας του  stress 

εξοπλισμός  (FSTR4), (b=0,22, p < 0.05) και οι παράγοντες της  ενδυνάμωσης 

αυτοπεποίθηση (FEMP5), ( b=0,40, p < 0,05 ), εμπιστοσύνη (FEMP2), (b=0,20, 

p<0,05), αυτονομία (FEMP3), (b= -0,19, p < 0,05), καθώς και η εκπαίδευση  

(DumEd2), (b=0,41, p< 0,05)  και η ηλικία ( Dum1Ag), (b= -0,22, p <0,05)  επηρεάζουν 

την εμπλοκή στην εργασία θετικά κατά 25%,22%,40%,20%και 41% αντίστοιχα , εκτός 

από την αυτονομία και την ηλικία που επηρεάζουν αρνητικά κατά 19% και 22% 

αντίστοιχα. Ο παράγοντας  ηλικία (Dum1Ag) αναφέρεται στην ηλικία μεταξύ 28-40 έτη 

και στις παλινδρομήσεις που δίνει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα έχει πάντα 

αρνητική επίδραση. (Πίνακας 11, βλ σελ. 31) 
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Πίνακας  11                                      Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FJS 

FSTR4 

FEMP5 

DumEd2 

FEMP2 

FEMP3 

Dum1Ag 

 

 

-,938 

,257 

,222 

,404 

,413 

,207 

-,196 

-,266 

 

,646 

,077 

,068 

,125 

,175 

,066 

,068 

,122 

 

 

,325 

,279 

,315 

,187 

,288 

-,267 

-,177 

 

-1,451 

3,328 

3,267 

3,227 

2,357 

3,151 

-2,878 

-2,174 

 

,150 

,001 

,002 

,002 

,021 

,002 

,005 

,032 

 

a. Dependent Variable: FJV1   

   

        

         Η9: Όσον αφορά την υπόθεση 9 φαίνεται πως δεν επαληθεύεται, διότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή τύπος προσωπικότητας (FAB), σε όλες τις παλινδρομήσεις που 

συμμετείχε δεν έδωσε κανένα στατιστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

       Η10: Όσον αφορά την υπόθεση  10  επίσης  φαίνεται να επαληθεύεται. Η 

ικανοποίηση από την εργασία (FJS), (b=0,19, p <0,05), οι παράγοντες της ενδυνάμωσης 

εμπιστοσύνη (EMP2), (b=0,25, p <0,001), αυτοπεποίθηση (EMP5), (b=0,35, p <0,05), 

καθώς και η εκπαίδευση ( DumEd2), (b=0,43, p<0,05) επηρεάζουν θετικά την εμπλοκή 

στην εργασία ενώ η αυτονομία  (FEPM3), (b=-0,21, p<0,05),  και ο έγγαμος βίος  

(dMAR), (b= -0,29, p <0,05)  επηρεάζουν αρνητικά. (Πίνακας 12, βλ. σελ 32) 

 

‘ 
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Πίνακας  12                                      Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

    Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FJS 

FEMP2 

DumEd2 

FEMP3 

FEMP5 

dMAR 

 

 

,045 

,197 

,251 

,432 

-,218 

,359 

-,299 

 

,602 

,079 

,068 

,184 

,071 

,131 

,128 

 

 

,250 

,348 

,196 

-,296 

,280 

-,199 

 

,074 

2,497 

3,696 

2,340 

-3,047 

2,744 

-2,335 

 

,941 

,014 

,000 

,022 

,003 

,007 

,022 

 

a. Dependent Variable: FJV1   

       Η11: Όσον αφορά την υπόθεση 11 φαίνεται πως δεν επαληθεύεται, διότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή τύπος προσωπικότητας (FAB), σε όλες τις παλινδρομήσεις που 

συμμετείχε δεν έδωσε κανένα στατιστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

       Η12: Όσον αφορά την υπόθεση 12 φαίνεται πως δεν επαληθεύεται επίσης, διότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή τύπος προσωπικότητας (FAB), σε όλες τις παλινδρομήσεις που 

συμμετείχε δεν έδωσε κανένα στατιστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

 

Τελικά Αποτελέσματα 

        Η τελική παλινδρόμηση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παράγοντες ( Πίνακας 13, 

βλ. σελ. 33), έδειξε πως οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή στην εργασία είναι 

: η ικανοποίηση από την εργασία (FJS), (b= 0,25, p < 0,05),  ο παράγοντας του stress 

εξοπλισμός (FSTR4), (b=0,22, p< 0,05), οι παράγοντες της ενδυνάμωσης 

αυτοπεποίθηση (FEMP5), (b=0,40, p < 0,05) και   εμπιστοσύνη (FEMP2), ( b=0,20, p < 

0,05) και τέλος η Τεχνολογική Εκπαίδευση ΤΕΙ (DumEd2), (b=0,41, p< 0,05) που 

συμβάλλουν θετικά κατά 25%,22%,40%,20% και 41% αντίστοιχα, ενώ η αυτονομία  

(FEPM3), (b= -0,19, p < 0,05)  και η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος βίος ) (dMAR), 

(b= - 0,26, p <0,05), συμβάλλουν αρνητικά κατά 19% και 26% αντίστοιχα. Η 
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αυτοπεποίθηση και η εκπαίδευση παρουσιάζουν πολύ μεγάλα ποσοστά επιρροής σε 

σχέση με τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν μεν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη 

κλίμακα.   

 

 

 

 

    Πίνακας 13                                      Coefficientsa         

 

 

Model 

Unstandardized    Coefficients       Standardized 

       Coefficients 

 

 

Sig.            B   Std. Error       Beta       t 

 

       (Constant) 

FJS 

FSTR4 

FEMP5 

DumEd2 

FEMP2 

FEMP3 

dMAR 

 

-,938 

,257** 

,222** 

,404** 

,413* 

,207** 

-,196** 

-,266* 

 

 

 

 

,646 

,077 

,068 

,125 

,175 

,066 

,068 

,122 

 

 

 

,325 

,279 

,315 

,187 

,288 

-,267 

-,177 

 

-1,451 

3,328 

3,267 

3,227 

2,357 

3,151 

-2,878 

-2,174 

 

,150 

,001 

,002 

,002 

,021 

,002 

,005 

,032 

a.Dependent Variable: FJV1          

                                                                                                                                                                                             

F                                                                                         10,331   ***                                                           

N                                                                                        124 

 R2                                                                                                                                      0,448 

 

*p <.5.        **p < .01.       ***p < .0001. 
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Σχήμα 3- Οι παράγοντες που επηρεάζουν την Εμπλοκή στην Εργασία και η επίδρασή 

της στον οργανισμό «Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης».     

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

          Εκπαίδευση + 

          Έγγαμος/η    - 

 

 

 

  Ικανοποίηση                                                                                    απόδοση  

από εργασία                                                                                       υπαλλήλου 

 

                                                                                                    +                                  

                                                                + 

Ενδυνάμωση 

 

Αυτοπεποίθηση                               εμπλοκή                                 αποτελεσματικότητα                       

αποτελεσματικότητα          +              στην εργασία          +                        οργανισμού 

εμπιστοσύνη              

αυτονομία  -                                                    

                                                              +                 

 

 

stress                                                                                             + 

εξοπλισμός                                                                                          ποιότητα υγείας 
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4.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                                                                                   

Εργασιακό Άγχος  

        Εν τούτοις η έρευνα έδειξε  πως οι νοσηλευτές στο Θεαγένειο Α.Ν.  εκδηλώνουν 

μέτριου βαθμού άγχος ( Μ=3,08) για θέματα που σχετίζονται με την κακή αισθητική 

του χώρου εργασίας  όπως  διακόσμηση, επίπλωση και ένδυση καθώς και έλλειψη 

ενδιαφέροντος και ρουτίνα  στην εργασία. Αυτό το άγχος όμως λειτουργεί θετικά προς 

την εμπλοκή στην εργασία, γεγονός που δηλώνει πως μπορούν να το διαχειριστούν 

παρότι έρχεται σε αντίθεση με την αισθητική τους και τα ενδιαφέροντά τους.     

    Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το περιβάλλον του νοσοκομείου θα πρέπει να 

έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό, θεραπευτικό και να εστιάζει στον άνθρωπο (Σκλάβου 

και συν. (2012), Ulrich et al. (2004) ). Επιπλέον το θεραπευτικό περιβάλλον των 

νοσοκομείων επιδρά θετικά σε ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό (Malkin, 2006), βοηθά 

στην προαγωγή των υπηρεσιών υγείας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας των 

νοσοκομείων ( Ulrich et al, 2004). Άλλωστε η σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία    (Wood 

et al. (1989) ), αναφέρει πως εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του 

εργασιακού άγχους, οι εργαζόμενοι   παρουσιάζουν προβλήματα διατροφής και ύπνου 

και  ψυχικές και σωματικές διαταραχές (Barber et al. (2009) ).  

       Επιπλέον οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ατύχημα ή να 

αρρωστήσουν, έχουν επιπτώσεις στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή καθώς και  στην 

κοινωνική και οικονομική ευημερία του έθνους (Cooper & Marshall (1976); Westman 

(2002)).Ταυτόχρονα κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης ( Dickinson & Wright (2008)) με πολύ μεγάλο κόστος για τον οργανισμό  

και τη χώρα και  μειωμένη απόδοση των εργαζομένων (Shilds & Ward (2001). 

Επιπλέον η υποστελέχωση  των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εγκυμονεί κινδύνους σχετικά 

με  περισσότερα λάθη και παραλήψεις (Maslach et al. ( 2001) ), χαμηλής ποιότητας 

φροντίδα, περιορισμένη ικανοποίηση των πολιτών, καθώς και  αύξηση των 

δυσάρεστων συμβάντων και  της θνησιμότητας των ασθενών (Vahey et al. (2004) ).         

       Για να επιτύχουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να διαχειριστούν το άγχος των 

νοσηλευτών προτείνουμε να υιοθετήσουν μέτρα σχετικά με: 1) κτιριακές 

εγκαταστάσεις και αυτό αφορά   την  εργονομική και λειτουργική  διάταξη χώρων, τις 

κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και θέρμανσης και την εύκολη πρόσβαση στα διάφορα 

τμήματα του νοσοκομείου 2) υλικοτεχνολογική υποδομή του οργανισμού σχετικά με 
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επάρκεια υλικού απαραίτητου για τη διεκπεραίωση της εργασίας και σύγχρονου 

τεχνολογικού εξοπλισμού διότι φαίνεται πως  η παροχή  των απαραίτητων πόρων  

στους εργαζόμενους πετυχαίνει  αύξηση της ποιότητα (Stahr (2001), Παπακωστίδη & 

Τσουκαλάς (2012)), 3)εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, 

4) αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των νοσοκομείων με προσλήψεις προσωπικού και  

κατάλληλη διανομή ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων  ώστε να μην υποβάλλονται 

οι εργαζόμενοι σε εξαντλητικά ωράρια, 5) περιορισμό της γραφειοκρατίας και ενίσχυση 

της ομαλής  διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του νοσοκομείου, 6) 

καθιέρωση κινήτρων σχετικά με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των 

νοσηλευτών, ενίσχυση των ενδοτμηματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και ισότιμες 

ευκαιρίες για εξέλιξη, 7) ενεργό εμπλοκή των νοσηλευτών σε αποφάσεις που τους 

αναλογούν στα πλαίσια της  διεπιστημονικής ομάδας συνεργασίας με άλλους 

επαγγελματίες υγείας, προτάσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα και την αισθητικά του 

χώρου, απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα υλικού και 8) ομάδες στήριξης των 

νοσηλευτών (Ballint) από ειδικευμένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο του νοσοκομείου.  

Εμπιστοσύνη 

        Επίσης  η έρευνα έδειξε πως οι νοσηλευτές είναι μέτρια  ενδυναμωμένοι σε 

θέματα εμπιστοσύνης ( Μ=4,16) και αυτό  επιδρά θετικά στην εμπλοκή στην εργασία.  

Η μέτρια εμπιστοσύνη  μπορεί να οφείλεται σε μία χαλαρή συνοχή της νοσηλευτικής  

ομάδας, σε μετάδοση περιορισμένων πληροφοριών και στην τυπική και απόμακρη 

σχέση με τη διοίκηση που απαιτεί χωρίς να κατανοεί τα προβλήματα. Επίσης  στην 

έλλειψη κοινών δραστηριοτήτων που ενισχύουν  τους δεσμούς μεταξύ των μελών, στο 

μέγεθος του οργανισμού και στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας, αμφισβήτησης και 

απογοήτευσης λόγο της οικονομικής συγκυρίας που περνά η χώρα.  

       Σύμφωνα με τη  θεωρία της ενδυνάμωσης, η πέμπτη διάσταση της  είναι η  

εμπιστοσύνη η οποία συνδέεται  με το αίσθημα  ασφάλειας στο περιβάλλον  εργασίας 

(Spreitzer (1995); Whetten & Cameron (1995); Mishra (1992) ). Στη βιβλιογραφία 

φαίνεται πως  οι υπάλληλοι που εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους ανταλλάσουν 

μεταξύ τους όχι μόνο εργασιακές αλλά και σημαντικές προσωπικές πληροφορίες 

(Mayer and Davis (1999); Schoorman et all(2007)) με αποτέλεσμα να ενισχύεται με 

ισχυρούς δεσμούς η συνοχή της ομάδας  και  το αίσθημα ότι ανήκουν   στον οργανισμό.      
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       Επιπλέον, η εμπιστοσύνη σχετίζεται με τα συναισθήματα των υπαλλήλων προς 

τους ανωτέρους και την οργανωσιακή κουλτούρα, αξία και τιμιότητα του οργανισμού 

(Martinko & Gardner (1982)). Ενώ τα άτομα που έχουν αισθήματα εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον, είναι περισσότερο ευχαριστημένα με την 

εργασία τους, αναπτύσσουν αίσθημα ευθύνης απέναντι στον οργανισμό (Zimmerman 

(1990) ) και σημειώνουν περισσότερες επιτυχίες σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν 

εμπιστοσύνη (Spreitzer(1995);Vogt&Murrell,(1990)).  

       Οι  διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων καλό θα ήταν να εστιάσουν σε μέτρα 

που θα  ενισχύσουν  την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας  των νοσηλευτών στην 

εργασία τους (Cameron et all (1987)) : 1) χρήση του μοντέλου επιτυχούς 

συμπεριφοράς όπου αναδεικνύονται επιτυχημένες αποστολές και συμπεριφορές άλλων 

εργαζομένων. Επίσης διευκολύνεται η αλληλοεπίδραση με άλλα μοντέλα επιτυχίας και 

προσδιορίζεται κάποιο ικανό άτομο να λειτουργήσει ως προπονητής και καθοδηγητής 

της ομάδας, 2) παροχή υποστήριξης: τα  στελέχη του οργανισμού επαινούν και 

ενθαρρύνουν το προσωπικό στέλνοντας συγχαρητήριες επιστολές στην οικογένεια και 

στους συναδέλφους. Επίσης παρέχουν ανατροφοδότηση όταν κρίνεται απαραίτητο, 

καλλιεργούν κλίμα φιλικό και χαλαρό και ενθαρρύνουν κοινωνικές δραστηριότητες για 

να ενισχυθεί η συνοχή της ομάδας, 3) δημιουργία εμπιστοσύνης: και περιορισμός 

αισθημάτων αβεβαιότητας και ανασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί όταν  ικανά στελέχη 

σε ιεραρχικά υψηλές θέσεις   λειτουργούν ως πρότυπα για το λοιπό προσωπικό 

επιδεικνύοντας αξιοπιστία, συνέπεια, αμεροληψία και δικαιοσύνη, εντιμότητα και 

αυτογνωσία. Επίσης εκφράζουν φροντίδα και ενδιαφέρον για τον εργαζόμενο, 

παρέχουν  συναισθηματική και τεχνική υποστήριξη (Stahr (201) )   και ενθαρρύνουν 

προσδοκίες και συμπεριφορές (Mayer et all, 1995). Επιπλέον,  εκτιμούν τις αξίες και 

θέτουν   αξιοκρατικά κριτήρια   για  ισότιμη επαγγελματική εξέλιξη, ενώ  ενισχύουν  

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων από διαφορετικά οργανωτικά επίπεδα ώστε να 

αναπτυχθεί  διάχυτο κλίμα εμπιστοσύνης στον οργανισμό. Ταυτόχρονα η διοίκηση σε 

επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού επιδιώκει  κοινωνική διάκριση και 

πρωταρχική θέση στη ζήτηση της αγοράς εργασίας  χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες 

και  ενισχύοντας σχέσεις και συναλλαγές  με  άλλους  αξιόπιστους εταίρους.    
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Αυτοπεποίθηση (αυτοαποτελεσματικότητα)      

        Εν τούτοις  τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά ποσοστά  σε θέματα αυτοπεποίθησης 

σχετικά με τις ικανότητες για την εργασία (5,86) και αυτό επιδρά θετικά στην εμπλοκή 

στην εργασία. Το υψηλό ποσοστό ικανοτήτων ίσως να οφείλεται στην μεγάλη 

επαγγελματική εμπειρία του δείγματος της έρευνας, στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

των νοσηλευτών ή σε λανθασμένο κριτήριο αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τη θεωρία  

(Whetten & Cameron(1995)) η αυτοαποτελεσματικότητα (αυτοπεποίθηση ) είναι η 

πρώτη διάσταση της ενδυνάμωσης και ο υψηλός μέσος όρος  που σημειώνει στην 

έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη να υιοθετήσει ο οργανισμός στρατηγικές που θα 

ενισχύσουν  την αυτονομία των νοσηλευτών ώστε να επιτύχουν  τους στόχους τους.  

       Η διεθνής βιβλιογραφία  αναφέρει πως όταν οι οργανισμοί δημιουργούν   

συναισθήματα επαγγελματικής ελευθερίας και ενδιαφέροντος και  αίσθηση βοήθειας 

και αυτοπεποίθησης στον εργαζόμενο, διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων τους 

(Anderson et all (2001) ). Η αυτοπεποίθηση συνδέεται με το βαθμό εμπιστοσύνης, 

ειδικότερα, με το ότι κάποιος έχει την ικανότητα να εκτελέσει επιτυχώς ένα στόχο 

(Locke (2009) ). Ενώ ασκεί σημαντική επιρροή  στο κίνητρο του εργαζόμενου ώστε να 

επιτευχθεί υψηλή απόδοση στην εργασία του (Bandura (1997) ).Όταν ενισχύεται η 

αυτοπεποίθηση των εργαζομένων, επηρεάζει θετικά  την επιμονή και  την ένταση της 

δράσης τους για την επίτευξη του στόχου, ενώ ταυτόχρονα οι υπάλληλοι οδηγούνται σε 

διερεύνηση νέων ιδεών, μαθαίνουν από τα λάθη και βελτιώνουν την κριτική σκέψη 

(Stajkovic & Luthans (1998) ). Φαίνεται επίσης  πως  οι ενδυναμωμένοι  διευθυντές που 

εμπιστεύονται τις ικανότητές τους, είναι συναισθηματικά πιο ικανοί να διαχειριστούν 

καταστάσεις διφορούμενες και ασαφείς (Bandura, 1986) και να επηρεάσουν θετικά την 

επίτευξη του στόχου του οργανισμού (Locke (1984)). 

      Για να επιτύχουν οι διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων  την ενίσχυση   της  

αυτοπεποίθησης στην εργασία (Gecas (1989) ) καλό θα ήταν να εστιάσουν στην  

αξιοποίηση    ικανών διευθυντικών  στελεχών και προϊσταμένων  οι οποίοι: 1)  

δημιουργούν  συνθήκες προσωπικής εμπειρίας του προσωπικού με συζήτηση,  

ανάθεση αρχικά απλών και στη συνέχεια περισσότερο περίπλοκων  αρμοδιοτήτων. 

Εφαρμόζουν  κατάλληλες μεθόδους σταδιακής ολοκλήρωσης αντικειμενικών και 

εφικτών  στόχων. Δίνουν έμφαση, προβολή και επιβράβευση σε κάθε μικρή επιτυχία,  

2) χρησιμοποιούν μοντέλα επιτυχημένης συμπεριφοράς  όπου αναδεικνύονται οι 

ολοκληρωμένοι στόχοι του οργανισμού και  οι επιτυχίες άλλων εργαζομένων. 

Διευκολύνουν  την αλληλοεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων που εκτελούν 
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διαφορετικούς ρόλους στον οργανισμό. Αναδεικνύουν τον ηγέτη της ομάδας και  

καθιερώνουν  μια  υποστηρικτική και συμβουλευτική σχέση με τους εργαζόμενους,  3) 

διευκολύνουν τη  συνεχή  παροχή επίσημων και άτυπων πληροφοριών  σχετικά με 

την ολοκλήρωση της καθημερινής εργασίας. Επίσης εξασφαλίζουν  την παροχή 

τεχνικών και λειτουργικών πληροφοριών, την πρόσβαση στην πηγή της πληροφορίας 

και στα άτομα που κατέχουν θέσεις ευθύνης και βέβαια διευκρινίζουν τα αποτελέσματα 

αυτών των ενεργειών στους πελάτες.     

Αυτονομία ( αυτοδιάθεση )    

      Η έρευνα έδειξε ακόμη  πως οι νοσηλευτές παρότι βιώνουν υψηλό ποσοστό 

αυτονομίας στην εργασία τους (Μ=5,76), αυτή  επιδρά αρνητικά στην εμπλοκή στην 

εργασία. Στους νοσηλευτές η αυτονομία ίσως να λειτουργεί αρνητικά λόγο περιορισμού 

στη λήψη αποφάσεων (ιατροκεντρικό σύστημα  υγείας), συντηρητικών αρχών της 

διοίκησης, φόβου για επιβολή ποινών σε περίπτωση πρωτοβουλίας και επιφόρτιση με 

επιπλέον ευθύνες και  αλλότρια καθήκοντα λόγο ευχέρειας  στη διεκπεραίωση 

δύσκολων καταστάσεων.  

       Είναι σημαντικό να κατανοήσει η διοίκηση την αναγκαιότητα να αντιστρέψει αυτή 

την αρνητική συσχέτιση  της αυτονομίας σε θετική γιατί σύμφωνα με την εμπειρία 

αλλά και τη  θεωρία,  η αυτονομία ως  δεύτερη διάσταση της ενδυνάμωσης  αναφέρεται 

ως παράγοντας που καθορίζει την επάρκεια του υπαλλήλου να ολοκληρώσει μία 

εργασία και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της (Whetten & 

Cameron(1995)). Αυτό συνεπάγεται υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, 

ικανότητα που διαθέτουν οι Έλληνες νοσηλευτές λόγω του προγράμματος εκπαίδευσης 

των Σχολών Νοσηλευτικής. Επίσης η βιβλιογραφία αναφέρει   πως οι εργαζόμενοι είναι 

πραγματικά παρακινημένοι όταν βιώνουν  αυτονομία (Zuckerman et al. (1978)  

       Άλλωστε χρησιμοποιώντας καλύτερες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού  η διοίκηση  πετυχαίνει μεγαλύτερη δέσμευση στην εργασία (Simpson 

(2009) ) και  καλύτερη οργανωτική απόδοση, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα 

(Sikyr (2013); Heather et al.(2003) ). Ακόμη  η βιβλιογραφία αναφέρει αρνητική  σχέση 

μεταξύ ενδυνάμωσης και stress (Chuan et al.(2008) ), θετική σχέση μεταξύ 

επαγγελματικής ικανοποίησης και ενδυνάμωσης (Cicolini et al. (2013) ), θετική σχέση 

μεταξύ ενδυναμωμένων  διευθυντών των νοσηλευτών και  προώθησης της ποιότητας 

του οργανισμού (Trus et al. (2012) ) και θετική  σχέση της ενδυνάμωσης και 

ικανοποίησης του προσωπικού  σε ένα νοσοκομείο, με κριτήριο   την  επιλογή του 

συγκεκριμένου νοσοκομείου ως χώρο εργασίας (Lascbinger et al. (2003) ).  



40 
 

       Φαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο, οι διοικήσεις των νοσοκομείων να 

προσανατολιστούν σε μεθόδους κάλυψης των κενών γνώσης και αξιοποίησης των 

ικανοτήτων των υπαλλήλων ώστε να ενισχύσουν την αυτοδιάθεση (αυτονομία) με τους 

παρακάτω τρόπους (Cameron et all (1987)): 1) αστείρευτη και  διάχυτη παροχή 

πληροφοριών όπως ήδη αναφέρθηκε στις πρακτικές ενδυνάμωσης με σκοπό την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Αυτό επιπλέον οδηγεί σε  κλίμα εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας στην εργασία,  2) παροχή πόρων: με την έννοια της παροχής κατάρτισης 

και  εμπειρίας στην εργασία. Η συμμετοχή στην εργασία λειτουργεί ως κίνητρο για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του υπαλλήλου και βιβλιογραφικά  φαίνεται να σχετίζεται  

με δύναμη, πληροφορίες, γνώσεις και ανταμοιβές (Lawler(1969)).Ενώ ο βαθμός 

συμμετοχής σχετίζεται με την ανατροφοδότηση, το σχέδιο εργασίας, τις ομάδες 

εργασίας και την ευρεία εγκατάσταση της συμμετοχής σε όλο τον οργανισμό  (Lawler 

(1986);Anderson et all (2001) ). Επίσης παροχή τεχνικής και  διοικητικής υποστήριξης, 

εξοπλισμού και  απαραίτητου χρόνου για να πραγματοποιηθεί μία  εργασία, καθώς και  

εξασφάλιση της πρόσβασης στα δίκτυα πληροφοριών, 3) οργάνωση της ομάδας: με 

την έννοια της ανάθεσης σημαντικού στόχου ή προβλήματος και τη δυνατότητα να 

λύσει το πρόβλημα και να δει τα αποτελέσματα. Επίσης ανάθεση σε κατάλληλα άτομα 

του ρόλου του βοηθού της ομάδας και όχι του ηγέτη, που θα  ενθαρρύνουν την  

απόκτηση  και διάδοση της πληροφορίας και την παροχή ανταμοιβών στα 

αποτελεσματικά μέλη της ομάδας.      

       Ταυτόχρονα  οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την αυτονομία 

διαμορφώνοντας  ηγέτες, μέσω της συμμετοχής στην εργασία, της αυτοενδυνάμωσης 

και της υποχρέωσης για εργασία.  Εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους,   ενθαρρύνουν την 

ελεύθερη επιλογή  και αξιοποιούν τις ικανότητες τους ώστε να βελτιώσουν το προφίλ 

του ηγέτη.  

 

 Ικανοποίηση από την εργασία 

        Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως  υπάρχει μέτρια ( Μ=4,62) 

ικανοποίηση από την εργασία των νοσηλευτών στο νοσοκομείο  η οποία  επηρεάζει 

θετικά την εμπλοκή στην εργασία. Η μέτρια ικανοποίηση μπορεί να οφείλεται στην 

υποστελέχωση του νοσοκομείου, στην απαιτητική σωματική και πνευματική εργασία   

στην έλλειψη σύγχρονου υλικοτεχνολογικού εξοπλισμού και στα μη αξιοκρατικά 

κριτήρια επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, στη μείωση του μισθού στην περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, στη μη αναγνώριση της εργασίας  από τους συνεργάτες, διοίκηση 
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και συνοδούς, στην έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης και στην πρόσφατη αλλαγή 

ορίων συνταξιοδότησης.                                                                                                   

       Στη  βιβλιογραφία  υπάρχει σύνδεση  της ικανοποίησης από την εργασία με  το 

εργασιακό περιβάλλον και  την εκπλήρωση των αναγκών του ατόμου (Spector (1985) ) 

και ειδικότερα αυτό αναλύεται ως  ικανοποίηση σε οικονομικές και ηθικές απολαβές,  

καλές συνθήκες εργασίας, εκτίμηση και υπευθυνότητα, ισορροπία με την οικογένεια 

(Αναγνωστοπούλου και συν.(2012) ) και επαγγελματική ασφάλεια (Πουλής (2011)). 

Φαίνεται πως υπάρχει  θετική σχέση της ικανοποίησης από την εργασία με την 

εκπαίδευση, που λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για την εγκατάλειψη του 

επαγγέλματος (Shields (2001) ), συνδέεται  με χαμηλούς δείκτες απουσιών και 

κινητικότητας (Hatton et al.(1999)) και  υψηλούς  δείκτες ψυχικής υγείας ( Κάντας 

(1998)). Επιπλέον το νοσοκομείο ως οργανισμός, δίνοντας παραδείγματος χάρη  

σταθερή  αξία στην  εργασία,   δημιουργεί κλίμα ικανοποίησης στους υπαλλήλους  και 

αυτό οδηγεί ανταποδοτικά στην καλύτερη απόδοση των εργαζομένων (Edmons (2012)) 

και στην καλύτερη αποδοτικότητα των οργανισμών (Zigarreli(1996) ).                         

       Φαίνεται ότι για να μπορέσουν να ενισχύσουν το αίσθημα ικανοποίησης από την 

εργασία στους νοσηλευτές,  τόσο οι  διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων  όσο και η 

πολιτεία θα ήταν χρήσιμο να υιοθετήσουν  μέτρα σχετικά με  :1) οικονομικές και ηθικές 

απολαβές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και σεβασμό στα ασφαλιστικά 

και  συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2) επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων από 

νοσηλευτικό προσωπικό τηρώντας τη διεθνή  αναλογία ασθενή/νοσηλευτή  3) 

εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας 4) εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με την 

υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 5) κοινωνική αναγνώριση του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος 6) ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και δυνατότητες επαγγελματικής 

εξέλιξης 7) αναγνώριση των δημόσιων νοσοκομείων ως σύγχρονοι, αξιόπιστοι και 

ανταγωνιστικοί οργανισμοί που προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες υγείας. 

Εκπαίδευση 

         Επιπλέον τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η εκπαίδευση των 

νοσηλευτών και συγκεκριμένα η Τεχνολογική Εκπαίδευση TEI ( Νοσηλευτές ΤΕ), 

φαίνεται  να  επηρεάζει  σε μεγάλο ποσοστό θετικά την εμπλοκή στην εργασία. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο πρόγραμμα σπουδών και στις δεξιότητες που αποκτούν οι 

νοσηλευτές σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και   στην επαγγελματική τους 
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εμπειρία, αλλά και  στο μεγάλο αριθμό νοσηλευτών τεχνολογικής εκπαίδευσης που 

συμμετείχαν στο δείγμα.  

       Δεν υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά που να συσχετίζει άμεσα το επίπεδο της 

εκπαίδευσης με την δέσμευση και εμπλοκή στην εργασία. Είναι μάλλον κατανοητό πως 

η διοίκηση  ενισχύοντας τους παράγοντες   που επηρεάζονται από την εκπαίδευση, θα 

επιτύχει υψηλά ποσοστά δέσμευσης και  εμπλοκής στην εργασία του προσωπικού του 

νοσοκομείου. Υποστηρίζουμε λοιπόν, πρώτον: υιοθέτηση  προγραμμάτων  συνεχούς 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων που  θα συμβάλλουν  στην αύξηση  

της ικανοποίησης από την εργασία (Kenny et al. (2016) ) και  στη  μείωση του 

επαγγελματικού άγχους (McGrath et al. (2003) ). Επιπλέον  στην  αύξηση της  

ενδυνάμωσης του προσωπικού (Hokanson (1992) ) και στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό ( McQuiston 2000) ).  

       Ταυτόχρονα θα οδηγήσουν  σε  υψηλούς δείκτες ποιότητας της  υγείας για το 

νοσοκομείο (Donabedian (1988)) και ικανοποίηση των ασθενών από  υψηλά 

καταρτιζόμενους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι  θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης και ταχύτατα εξελισσόμενης  Νοσηλευτικής Επιστήμης 

(Μπαμπάτσικου & Γερογιάννη (2012) ). Δεύτερον: θεσμοθέτηση από πλευράς 

πολιτείας μιας ενιαίας πανεπιστημιακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης που θα 

επαναπροσδιορίσει τη νοσηλευτική ως λειτούργημα και ισάξια επιστήμη δίπλα στις 

άλλες  ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι νοσηλευτές ως ισότιμα μέλη της  διεπιστημονικής 

ομάδας θα λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις που τους αναλογούν και  θα αυξηθεί το 

κύρος του επαγγέλματος. Επίσης θα φτάσουν σε υψηλό αίσθημα   ικανοποίησης από 

την εργασία  και θα αυξηθεί το επίπεδο εμπλοκής στην εργασία τους. 

                                                                                                                                                  

Οικογενειακή κατάσταση 

          Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η οικογένεια (έγγαμος) 

επηρεάζει αρνητικά την εμπλοκή στην εργασία. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητό εάν λάβουμε  υπ όψιν πως το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλειοψηφία του  

αποτελείται από γυναίκες, οι οποίες βιώνουν περισσότερο έντονα τη σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν οικογενειακές και 

επαγγελματικές υποχρεώσεις (Baruch et al. (1987) ). Στη  βιβλιογραφία αναφέρεται πως 

οι εργαζόμενοι που βιώνουν επαγγελματική πίεση και οικογενειακές συγκρούσεις 

εμφανίζουν υψηλά επίπεδο stress, χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή (Cooper & 

Marshall (1976);Aryee et al. (1999)) και ψυχοσωματικά συμπτώματα(Hoge (2009) ). 
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Ενώ τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα εργασίας  δημιουργούν στον υπάλληλο μεγάλη 

συναισθηματική δέσμευση  και λιγότερη πρόθεση να αφήσει την εργασία του 

(Thompson et al. (1999) ).    

       Θα ήταν χρήσιμο, η διοίκηση να εφαρμόσει πρακτικές υποστηρικτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος με κατανόηση στα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα  των 

υπαλλήλων. Παραδείγματος χάρη, μειωμένα ή ευέλικτα ωράρια εργασίας, διευκόλυνση 

στα ωράρια,  εφαρμογή νομοθεσίας που προστατεύει τη μητρότητα και τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, χορήγηση  γονικής και ειδικής  άδειας σε όποιον τη δικαιούται. Έτσι 

θα επιτύχει την ψυχική ενίσχυση του προσωπικού, την εξισορρόπηση επαγγελματικής 

και οικογενειακής ζωής, τον περιορισμό του επαγγελματικού άγχους και  την αίσθηση 

ικανοποίησης από τη ζωή και την εργασία (Allen (2001) ).  

 

Περιορισμοί έρευνας 

      Ολοκληρώνοντας, σημαντικό είναι να αναφέρουμε μερικούς περιορισμούς στους 

οποίους υπόκειται η έρευνα. Η διερεύνηση της  εμπλοκής στην εργασία των Ελλήνων 

νοσηλευτών είναι πολύ περιορισμένη για αυτό δεν  είναι εύκολο να αξιολογηθούν  και 

να συγκριθούν τα ερευνητικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Επίσης η 

συμμετοχή των νοσηλευτών του νοσοκομείου δεν ήταν καθολική.  Εάν υπήρχε πλήρης  

συμμετοχή  ίσως  τα αποτελέσματα να ήταν διαφοροποιημένα. Ακόμη  είναι μεγάλο το 

ποσοστό του δείγματος που δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό παιδιών. 

Αυτό μπορεί να επηρεάζει το αποτέλεσμα  σχετικά με το επίπεδο εμπλοκής στην 

εργασία  σε σχέση με την  οικογενειακή κατάσταση.  

       Άλλωστε σε μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν οι μεταβλητές ανάλυσης να 

εμπλουτιστούν εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ηλικίας, φύλλου και 

εκπαίδευσης, επιπλέον με την ψυχολογική πολυπλοκότητα  και  το εύρος της εργασίας.  

Αυτές οι μεταβλητές μπορεί να επηρεάζουν το άγχος, το βαθμό ενδυνάμωσης που 

χρειάζονται οι εργαζόμενοι και το επίπεδο απόδοσης στην εργασία τους. Επίσης θα 

ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η στάση και άποψη των νοσηλευτών σε σχέση με  μία 

ενιαία πανεπιστημιακή  εκπαίδευση της νοσηλευτικής επιστήμης και  η καθιέρωση 

λειτουργίας διεπιστημονικών επαγγελματικών ομάδων στο χώρο της υγείας.  Επιπλέον, 

η καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων εργασίας  χωρίς τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας. 

        Εν τούτοις, στην έρευνα δεν συμμετείχαν άλλες ειδικότητες εργαζομένων του 

νοσοκομείου. Σε μία  μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί  και το 
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ιατρικό προσωπικό έτσι ώστε να αναδειχθεί  το επίπεδο εμπλοκής στην εργασία της 

κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και η  αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ακόμη θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν περισσότερο οι συναισθηματικές αντιδράσεις των 

διευθυντών και των εργαζομένων  σε περίπλοκες, ασαφείς και κρίσιμες  καταστάσεις 

στους Ελληνικούς οργανισμούς.  Ενώ  θα ήταν πολύ χρήσιμο να ερευνηθεί  η επίδραση 

του περιβάλλοντος του  νοσοκομείου, κατά πόσο πληροί  τις προϋποθέσεις 

θεραπευτικού περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη σχετικά με  την κτιριακή 

κατασκευή, τη χωροταξία που σχετίζεται με λειτουργικότητα ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη, την τοποθεσία με επαρκή φυσικό φωτισμό και  θέα στη φύση. 

 

Επίλογος                                                                                                                                            

       Οι νοσηλευτές στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης 

εμπλέκονται στην εργασία τους σε μέτριο βαθμό, παρουσιάζουν μέτρια ικανοποίηση  

εργασίας και υψηλά επίπεδα ενδυνάμωσης σε σχέση με τις  επαγγελματικές τους 

ικανότητες. Επιπλέον, μέτριο επίπεδο ενδυνάμωσης σε σχέση με την   εμπιστοσύνη 

προς τον οργανισμό και τους συναδέλφους και  υψηλό ποσοστό αυτονομίας στην 

εργασία, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην ταύτιση τους με την εργασία. 

Ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν τις 

επαγγελματικές με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

       Είναι σημαντικό τόσο η διοίκηση του συγκεκριμένου νοσοκομείου όσο και γενικά 

οι διοικήσεις των ελληνικών οργανισμών να εστιάσουν σε μεθόδους και πρακτικές 

ενδυνάμωσης που θα ελαχιστοποιήσουν το αίσθημα αβεβαιότητας και  θα ενισχύσουν 

το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ώστε να επιτύχουν μέγιστη ικανοποίηση του 

προσωπικού και υψηλού βαθμού εμπλοκή στην εργασία.  

          Συμπερασματικά, αν ένα νοσοκομείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, επιθυμεί να είναι 

αξιόπιστο και να  παρέχει  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  υγείας, θα ήταν χρήσιμο  να 

φροντίζει διαρκώς να προσελκύει ικανό προσωπικό. Ταυτόχρονα, να προσπαθεί να 

διατηρήσει υψηλά το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, αξιοποιώντας νέες 

τεχνολογίες και επιδιώκοντας διαρκώς την κοινωνική αναγνώριση και την υψηλότερη 

θέση στην ζήτηση της αγοράς εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό  ανταγωνισμό.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 

1- διαφωνώ απόλυτα, 2-διαφωνώ έντονα, 3- διαφωνώ, 4- ούτε διαφωνώ/ούτε 
συμφωνώ, 

5- συμφωνώ, 6- συμφωνώ έντονα, 7- συμφωνώ 
απόλυτα 

 

Η δουλειά μου είναι πολύ σημαντική για μένα 

1 2 3 4 5 6 7  

Είμαι βέβαιος για την ικανότητα μου να κάνω τη δουλειά μου. 

1  2 3 4 5  6 7  

Έχω σημαντική αυτονομία στο να καθορίζω το πώς να κάνω τη δουλειά 
μου. 

1  2 3 4 5 6  7  

Η επίδραση μου σε ότι συμβαίνει στο νοσοκομείο που εργάζομαι είναι 
μεγάλη. 

1  2  3  4  5  6  7  

Εμπιστεύομαι τους συναδέλφους μου για την πλήρη ειλικρίνεια τους 
απέναντί μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Οι δραστηριότητες της δουλειάς μου έχουν προσωπική αξία για μένα. 

1  2  3  4  5  6  7  

Η δουλειά μου εμπίπτει καλά μέσα στο εύρος των ικανοτήτων  μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Μπορώ να αποφασίσω πώς να κάνω τη δουλειά μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Έχω υψηλό βαθμό ελέγχου για ότι συμβαίνει στο νοσοκομείο που 
εργάζομαι. 

1  2  3  4  5  6  7  

Εμπιστεύομαι τους συναδέλφους μου ότι μοιράζονται σημαντικές 
πληροφορίες μαζί μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Νοιάζομαι για το τι κάνω στη δουλειά μου. 

1  2  3  4  5  6  7  
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Είμαι προσωπικά βέβαιος για τις ικανότητες που έχω να εκτελώ τη 
δουλειά μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Έχω σε σημαντικό βαθμό την ευκαιρία να έχω ανεξαρτησία και ελευθερία 
στο πώς να κάνω τη δουλειά μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Έχω σημαντική επιρροή σε όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο που 
εργάζομαι. 

1  2  3  4  5  6  7  

Εμπιστεύομαι τους συναδέλφους μου ότι κρατούν τις υποσχέσεις που 
δίνουν. 

1  2  3  4  5  6  7  

Η δουλειά που κάνω έχει σημαίνει πολλά για μένα. 

1  2  3  4  5  6  7  

Έχω αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να κάνω καλά τη 
δουλειά μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Έχω την ευκαιρία να παίρνω προσωπικές πρωτοβουλίες στην  εκτέλεση 
της δουλειάς μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Η γνώμη μου μετράει στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο νοσοκομείο 
που εργάζομαι. 

1  2  3  4  5  6  7  

Εμπιστεύομαι τους συναδέλφους μου ότι ενδιαφέρονται για το καλό μου. 

1  2  3  4  5  6  7  

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το βαθμό στον οποίο νιώθετε 
ικανοποιημένοι από την εργασία σας  (όπου: 0: καθόλου ικανοποιημένος, 1: πολύ λίγο 
ικανοποιημένος, 2: λίγο ικανοποιημένος, 3: κάπως ικανοποιημένος, 4: ικανοποιημένος, 5: 
αρκετά ικανοποιημένος , 6:πολύ ικανοποιημένος ,7:εξαιρετικά ικανοποιημένος ). 

 

Εάν κρίνω συνολικά, είμαι ικανοποιημένος από 
την εργασία μου 

1 2 3 4 5 6 7 

Γενικά, δεν μου αρέσει η εργασία μου 

1 2 3 4 5 6 7 

Γενικά, μου αρέσει να εργάζομαι εδώ  

1 2 3 4 5 6 7 
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                                                              ΜΕΡΟΣ Β’ 

                                                  

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το βαθμό στον οποίο κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις  είναι πηγή στρες για εσάς στο χώρο της εργασίας σας. 

(όπου: 0: δεν είναι πηγή στρες, 1: πηγή πολύ χαμηλού στρες, 2: πηγή χαμηλού στρες, 3: πηγή 
στρες, 4: πηγή υψηλού στρες, 5: πηγή πολύ υψηλού στρες ). 

 

Προβλήματα με τους ασθενείς   

0 1 2 3 4 5 

Να έχω να δουλέψω μέχρι αργά 

0 1 2 3 4 5 

Συνεχείς διακοπές  της εργασίας από συνάδελφους ή άλλα 
άτομα 

0 1 2 3 4 5 

Να παίρνω αποφάσεις 

0 1 2 3 4 5 

Προβλήματαμε τους ανώτερους (προϊστάμενους)  

0 1 2 3 4 5 

Νέες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. νέα προγράμματα 
υπολογιστών, νέα ιατρικά μηχανήματα , νέες τεχνολογίες 
θεραπείας κ.τ.λ.) 

0 1 2 3 4 5 

Πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 

0 1 2 3 4 5 

Τελικές προθεσμίες και οι πιέσεις χρόνου 

0 1 2 3 4 5 

Προβλήματα με τους κατώτερου (υφιστάμενους ) 

0 1 2 3 4 5 

Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη δουλειά 

0 1 2 3 4 5 

Ανησυχία για το εάν θα παραμείνω στη δουλειά  

0 1 2 3 4 5 

Προβλήματα με τους συναδέλφους μου 

0 1 2 3 4 5 

Βαρετά καθήκοντα, ρουτίνα στη δουλειά  

0 1 2 3 4 5  

Ανάμειξη της δουλειάς με το σπίτι και την  οικογενειακή 
ζωή 
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0 1 2 3 4 5 

Πάρα πολύ μεγάλος βαθμός ευθύνης 

0 1 2 3 4 5 

Προβλήματα με τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των 
ασθενών 

0 1 2 3 4 5 

Η διαδρομή από και προς τη δουλειά 

0 1 2 3 4 5 

Να κάνω λάθη                                                                       
0 1 2 3 4 5 

Κακή αισθητική του χώρου εργασίας (π.χ. διακόσμηση, 
επίπλωση, χρώματα, ένδυση κ.τ.λ.)  

0 1 2 3 4 5 

Σύγκρουση με τους στόχους της διοίκησης του 
νοσοκομείου 

0 1 2 3 4 5 

Ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω στη δουλειά  

0 1 2 3 4 5 

Δεν μπορώ να πω όχι όταν πρέπει να δουλέψω 

0 1 2 3 4 5 

Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 

0 1 2 3 4 5 

Δεν γνωρίζω προς τα που ‘βαδίζει’ η καριέρα μου 

0 1 2 3 4 5 

Βλάβες και διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. 
υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα κτλ.) 

0 1 2 3 4 5 

Έλλειψη συμπαράστασης από τον/την σύντροφο ή την 
οικογένεια ως προς τη δουλειά  

0 1 2 3 4 5 

Να έχω να πω στους υφισταμένους μου δυσάρεστα 
πράγματα όπως αύξηση καθηκόντων, μείωση αποδοχών, 
απολύσεις κτλ. 

0 1 2 3 4 5 

Πεπαλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός (π.χ. ιατρικά 
εργαλεία και μηχανήματα, προγράμματα υπολογιστών 
κτλ.) 

0 1 2 3 4 5 
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Μη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας 
όπως κακή χωροθέτηση γραφείων τμημάτων και 
εξοπλισμού, στενότητα, θόρυβος, φωτεινότητα, 
εξαερισμός, θερμοκρασία κτλ. 

0 1 2 3 4 5 

Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και 
εργαλείων (π.χ. πληροφοριακά συστήματα, ιατρικά 
μηχανήματα κτλ.) 0 1 2 3 4 5  

 

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και προσωπικού 

0 1 2 3 4 5  

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και ασθενών 

0 1 2 3 4 5 

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και ασθενών 

0 1 2 3 4 5 

Μη κατάλληλη εφαρμογή των στόχων της διοίκησης από  
τα διοικητικά [υπεύθυνα] στελέχη και προϊσταμένους 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

Κυκλώστε το νούμερο που χαρακτηρίζει καλύτερα τη συμπεριφορά σας, ανάλογα με το πόσο 
συμφωνείτε με την αριστερή ή δεξιά πρόταση. 

(1 εάν συμφωνείτε απόλυτα με την αριστερή πρόταση, 8 εάν συμφωνείτε απόλυτα με τη δεξιά 
πρόταση, από 2 έως 7 ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε προς την αριστερή ή δεξιά πρόταση).  

 

Δεν είμαι τυπικός/ή με τα ραντεβού    1  2  3  4  5  6  7  8     Δεν αργώ ποτέ 

Δεν είμαι ανταγωνιστικός/ή   1  2  3  4  5  6  7  8   Είμαι πολύ 
ανταγωνιστικός/ή   

Δεν νιώθω ποτέ να βιάζομαι    1  2  3  4  5  6  7  8   Νιώθω πάντα να 
βιάζομαι 

Κάνω τα πράγματα ένα- ένα κάθε φορά.   1  2  3  4  5  6  7  8   Προσπαθώ 
να  κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.  

Κάνω τα πράγματα αργά   1  2  3  4  5  6  7  8   Κάνω τα πράγματα 
γρήγορα (τρώω, περπατάω κτλ.) 

Εκφράζω-διατυπώνω τα συναισθήματα μου   1  2  3  4  5  6  7  8   
Κατακρατώ, κρύβω τα συναισθήματα μου 

Έχω πολλά ενδιαφέροντα    1  2  3  4  5  6  7     Έχω λίγα ενδιαφέροντα 
πέρα από αυτά της δουλειάς μου 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα τον βαθμό στον οποίο νιώθετε 
ότι ταυτίζεστε με το επάγγελμα που ασκείται.  

 (1-διαφωνώ πάρα πολύ, 2-διαφωνώ μέτρια , 3-διαφωνώ ελαφρώς , 4- συμφωνώ ελαφρώς, 5-
συμφωνώ μέτρια, 6-συμφωνώ πάρα πολύ.)  

 

Τα πιο σημαντικά πράγματα, τα οποία μου συμβαίνουν, αφορούν την παρούσα 
εργασία μου.  1 2 3 4 5 6 

Για μένα, η εργασία μου, είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτού που είμαι. 1 2 3 4 
5 6 

Είμαι πάρα πολύ εμπλεκόμενος προσωπικά στην εργασία μου. 1 2 3 4 5 6 

"Ζω" , "Τρώω" και "Αναπνέω" την εργασία μου.1 2 3 
4 5 6 

 

Τα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα μου 
επικεντρώνονται γύρω από την εργασία μου.1 2 3 4 5 
6 

Έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την παρούσα εργασία μου, οι οποίοι θα ήταν 
πολύ δύσκολο να σπάσουν. 1 2 3 4 5 6 

Συνήθως νιώθω αποστασιοποιημένος από την εργασία μου.1 2 3 4 5 6 

Οι περισσότεροι από τους προσωπικούς μου στόχους ζωής είναι 
ευθυγραμμισμένοι με την εργασία μου.1 2 3 4 5 6 

 

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι πολύ κεντρικό σημείο 
της ύπαρξής μου. 1 2 3 4 5 6 

Μου αρέσει να απορροφώμαι στην εργασία μου τον περισσότερο χρόνο 1 2 3 
4 5 6 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία. Τονίζουμε ιδιαίτερα 
ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκή έρευνα 
και μόνο. 

 

 

 

ΦΥΛΟ :  

 Άνδρας 

 Γυναίκα    

 

                 

 

ΗΛΙΚΙΑ:              ...................................έτη  
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ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:    ……..…………… έτη 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:     

 Άγαμος/η     

 Έγγαμος/η   

 Διαζευγμένος/η 

 Παιδιά  (αριθμός)……….. 

 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

 Διευθυντής/τρια  

 Τομεάρχης  

 Προϊστάμενος/μένη 

 Υπεύθυνος/η Τμήματος 

 Αναπληρωτής /τρια Τμήματος 

 Νοσηλευτής/τρια 

 Βοηθός Νοσηλευτή/τριας 

 Άλλο..................................... 
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :   

 ΥΕ 

 ΔΕ               

 ΤΕΙ                 

 ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

 

 

 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ 

 Νοσηλευτής/τρια ΤΕ 

 Μαιών ΤΕ 

 Επισκέπτης/τρια Υγείας ΤΕ 

 Βοηθοί Νοσηλευτικής ΔΕ 

 Νοσοκόμοι /Τραυματιοφορείς  

 Βοηθητικό Υγειονομικό ΥΕ 

 

                       

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου! 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, παρακαλούμε 
σημειώστε την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή κάποιου δικού 
σας , ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία σας. 

…………………………………………… 


