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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η συμβολή της επικοινωνίας των εργαζομένων στη δημιουργία και ανάπτυξη 

ιδανικών σχέσεων συνεργασίας, ερευνήθηκε στο διεθνή χώρο και πολλές μελέτες 

προσδιορίζουν τους δείκτες στην προσφορά της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην 

ικανοποίησή τους.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός και αξιοποίηση των 

ικανοτήτων που διαθέτουν ατομικά και ομαδικά στο δεδομένο εργασιακό πλαίσιο, 

ανταλλάσοντας πληροφορίες, ιδέες και στάσεις που βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας 

σε συνάρτηση με την εργασιακή απόδοση και ποιότητα συμπεριφοράς.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τον Νοέμβρη 

του 2017. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία που απεικονίζονται με 

ερωτηματολόγια σε δείγμα προσωπικού των τριών υπηρεσιών που απαρτίζουν τον 

οργανισμό. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένουμε να διαπιστώσουμε ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν την επικοινωνία και αν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι 

από το επίπεδο της επικοινωνίας. 

Τα συμπεράσματα από τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

συνάγουν ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής, με την 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη μελέτη των θεωρητικών προσεγγίσεων σε 

συνάρτηση των παραμέτρων που αφορούν την καλή επικοινωνία, δίνουν έμφαση στα 

εργασιακά κίνητρα και τις συνθήκες όπου ενισχύεται η απόδοση και ικανοποίηση των 

επαγγελματιών. 
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Summary: 

The contribution of employee communication to the creation and development 

of ideal cooperative relationships has been explored on the international scene and 

many studies identify indicators to provide effective communication for their 

satisfaction. 

 

The purpose of this study is to identify and utilize individual and team abilities 

in the given work environment by exchanging information, ideas and behaviors faced 

by healthcare professionals in relation to work performance and quality of behavior. 

 

The survey was conducted at the General Hospital of Katerini in 2017. The 

primary data were depicted using questionnaires on a sample of the three services that 

make up the organization. From survey results we expect to see which factors affect 

communication and whether employees are satisfied with the level of communication. 

 

Statistical analysis and data analysis suggest that the design and implementation 

of a creative strategy through the application of new technologies and the study of 

theoretical approaches based on good communication parameters highlight the 

motivations of work and the conditions that improve performance and the satisfaction 

of professionals. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενική Ανασκόπηση 

    Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν σημαντικές διαδικασίες και 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς έχοντας ως στόχο την ομαλή λειτουργία. Η 

επικοινωνία συμβάλλει με τρόπο ενεργητικό στην αποτελεσματική διοίκηση των 

οργανισμών και είναι μία διαδικασία που συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Η ροή της επικοινωνίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, 

συναισθημάτων και εμπειριών παράγοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, παρατηρείται ότι με την καθιέρωση των 

κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας οι εργαζόμενοι κατανοούν τη στρατηγική, την 

κουλτούρα, τους στόχους του οργανισμού και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και 

στην επιθυμητή λειτουργία ομαδικής εργασίας (Bonnye E, Stuart et al 2008).  

Η ικανότητα ανταλλαγής συναισθημάτων και πληροφοριών, μέσα σε ένα 

περιβάλλον όπου ο άνθρωπος ξεχωρίζει με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 

την επιβίωση του, η έννοια του ορισμού και η γλώσσα της επικοινωνίας είναι 

δύσκολο να αποσαφηνιστεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από το σύστημα αντίληψης και 

αλληλοεπηρεασμού μεταξύ ανθρώπινων ομάδων. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να 

επιτευχθεί η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας ομάδας (Josien και 

συνεργάτες, 1995) 

Κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, δημιουργείται ένα επίπεδο κατανόησης 

μεταξύ πομπού και δέκτη, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις δεξιότητες 

επεξεργασίας του μηνύματος, την καλή ακρόαση, τις βασικές παρατηρήσεις καθώς 

και τις κινήσεις και στάσεις του σώματος (Μπουραντάς 2003). 

Η επικοινωνία επιδρά στην ομαλή λειτουργία των Οργανισμών και προσθέτει 

την απαραίτητη αξία στην αναπτυξιακή τους πορεία. Σταδιακά με την εφαρμογή των 

συστημάτων ποιότητας, πολλές υγειονομικές μονάδες επιχειρούν τη μέτρηση 

ικανοποίησης επαγγελματιών αλλά και εξωτερικών πελατών ως αξιόπιστο δείκτη για 

την αναβάθμιση των συστημάτων υγείας και τη βελτίωση της ποιότητάς τους 

(Φαναριώτης, 2002). 

Οι τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις των ατόμων που υπάγονται στους 

Οργανισμούς, αφορούν την αποτελεσματική βελτίωση και ανάπτυξη του 

επαγγελματικού πλαισίου. Ωστόσο τροποποιήσεις και διαδικασίες σε μια ιδιαίτερα 
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ανταγωνιστική κοινωνία, η επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί ο Οργανισμός 

δημιουργεί ένα πλήθος αλλαγών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

του. Συχνά παρατηρείται ότι η αλλαγή στρατηγικής της επικοινωνίας μιας 

επιχείρησης, οδηγεί σε βελτιώσεις όσο αφορά τα κίνητρα των εργαζομένων, την 

παραγωγικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης (Χυτήρης, 2013).  

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα, που έχει σκοπό την εφαρμογή κατάλληλων 

πρακτικών με ορθολογική χρήση των εισροών και η στρατηγική που ακολουθούν οι 

Οργανισμοί, είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Έτσι η 

προηγμένη τεχνολογία, η υποκίνηση και η σωστή διαχείριση πόρων θεωρείται 

αναγκαία.  

 

1.2 Επισκόπηση υπαρχόντων ερευνών  

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύονται ο ορισμός της επικοινωνίας, καθώς 

και η διαδικασία και τα χαρακτηριστικά της που εξυπηρετούν την έμφυτη φύση του 

ανθρώπου για αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών του.  

Αρχικά εκτελείται μία ιστορική αναδρομή των κύριων μοντέλων επικοινωνίας 

που αναπτύχθηκαν σε βάθος χρόνου, για την κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και την εξέλιξη των επαγγελματικών σχέσεων.  

Η επικοινωνία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που περιλαμβάνει και επεξηγεί την 

ανθρώπινη ύπαρξη και συμπεριφορά, την ανταλλαγή εμπειριών, συναισθημάτων, 

ιδεών και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διοίκησης για τη ροή πληροφοριών και 

την επίτευξη στρατηγικών στόχων. 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά, το στοιχείο που θεωρήθηκε 

ότι θα επηρέαζε θετικά την ατομική συμπεριφορά αλλά και τη συνολική εικόνα μιας 

οργάνωσης προς τα έξω ήταν το οργανωτικό κλίμα. 

Έτσι οι έρευνες άρχισαν να στρέφονται στις μεθόδους με τις οποίες 

«αναπτύσσεται» ένα γόνιμο «οργανωτικό κλίμα», το οποίο συνεπάγεται ένα θετικό 

κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών των οργανισμών, που αφήνει 

περιθώρια για καλύτερη και γρηγορότερη αφομοίωση των σκοπών του.  

Τα συμπεράσματα της έρευνας του Sriussadapom - Charoenngam (1999) σε 

επιχειρήσεις της Ταϋλάνδης, προκειμένου να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της επιχειρησιακής επικοινωνίας, ήταν ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ταϋλάνδη και είναι το ίδιο σημαντικές 
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για την λειτουργία των επιχειρήσεων όπως ακριβώς και στις επιχειρήσεις της Δύσης. 

Η έρευνα του (Goleman, 2000) έδειξε, ότι όσο ψηλότερα ανεβαίνει ένα άτομο 

στη ιεραρχία, τόσο απαραίτητη κρίνεται η ικανότητα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

Οι (Slaski & Cartwright, 2002), μετά από έρευνα απέδειξαν στην πορεία, ότι οι 

διευθυντές με υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, είχαν λιγότερο 

στρες, καλύτερη σωματική και ψυχολογική ευεξία και παρουσίασαν υψηλότερη 

απόδοση στη δουλειά. 

Από την έρευνα των Tsaousis & Nikolaou, 2005, φάνηκε πως τα άτομα που 

ελέγχουν τη συναισθηματική τους κατάσταση, είναι περισσότερο υγιή, καθώς 

αντιλαμβάνονται επαρκώς τα συναισθήματά τους, γνωρίζουν πώς να τα εκφράσουν 

και μπορούν να ρυθμίσουν την διάθεσή τους (Tsaousis & Nikolaou, 2005). 

Το 2004 οι Ferres & Connell σε έρευνα τους απέδειξαν, ότι οι ικανότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης επιδρούν σημαντικά στην εργασιακή απόδοση και 

ισχύει για όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, δεδομένου ότι, όσοι έχουν υψηλό δείκτη 

συναισθηματικής νοημοσύνης υπερτερούν από τους υπόλοιπους (Ferres  & Connell, 

2004). 

Η έρευνα της Sharon Bolton σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη αμερικανικών 

ασφαλιστικών εταιρειών έδειξε, ότι οι αποδόσεις των στελεχών με ανεπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη ήταν σαφώς καλύτερες.  

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα του (Singh, 2006) που 

διεξήγαγε σε διευθυντές πολυεθνικής εταιρείας ποτών και τροφίμων, όπου ήταν 

σημαντική η σχέση μεταξύ των ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και 

επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, καθώς οι διευθυντές εκείνοι που είχαν ανεπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη πέτυχαν καλύτερους επιχειρησιακούς στόχους.  

Η μελέτη που έγινε από τους Okay & Okay, (2009), που αναλύει τον ρόλο των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του δημόσιου Ταχυδρομικού και Τηλεγραφικού 

Οργανισμού (PTT), της Τουρκίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων, έδειξε ότι 

οι δημόσιοι φορείς είναι μάλλον αδύναμοι στις εσωτερικές επικοινωνιακές τους 

δραστηριότητες, ενώ οι ιδιωτικές οργανώσεις δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην 

επικοινωνία με τους εργαζομένους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι στην 

γραφειοκρατική δομή των τουρκικών δημόσιων υπηρεσιών, δεν υπάρχουν ειδικοί που 

να είναι υπεύθυνοι για την εσωτερική επικοινωνία, ενώ οι ειδικευμένοι στον ιδιωτικό 

τομέα δεν επιθυμούν να εργάζονται για την κυβέρνηση, όπου η επικοινωνία και η 
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ικανοποίηση από την εργασία δεν είναι αρκετή.  

Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο McClelland, ήταν πως η 

συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των ατόμων και των ομάδων, επιτυγχάνεται  

όταν τα άτομα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεων. Επιπλέον 

υποστήριξε, πως τα άτομα παρακινούνται μόνο όταν έχουν έντονη την ανάγκη της 

επιτυχίας και περίπου το 10% του πληθυσμού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 

χαρακτηριστικό που πιθανόν να το έχουν αναπτύξει από την νεαρή τους ηλικία.  

Έτσι, τα άτομα με υψηλό αίσθημα της επιτυχίας, επιλέγουν καταστάσεις με τις 

οποίες μπορούν να αποδείξουν την υπευθυνότητά τους μέσα από διάφορες 

αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. (Χυτήρης, 2013) Παρατηρείται ωστόσο, ότι 

παρά τη σημαντικότητα της επικοινωνίας, συνήθως δεν δίνεται η απαραίτητη 

προσοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης και διοικητικής πρακτικής.  

Εμπειρικές έρευνες έδειξαν, ότι η κακή επικοινωνία αλλοιώνει το νόημα του 

μηνύματος κατά τη μετάδοση, καθώς μόνο το 20% του μηνύματος ανταποκρίνεται 

στο αρχικό νόημά του ενώ το 80% του περιεχομένου ενός μηνύματος, το οποίο 

μεταβιβάζεται από την ανώτερη ιεραρχία, φτάνει αλλοιωμένο στο τελευταίο 

ιεραρχικό στάδιο (Μπουραντάς, 2015, σ.142). 

Ωστόσο, παρά τις αρνητικές στάσεις για την άτυπη επικοινωνία, από έρευνες 

αποδείχτηκε ότι η σχετικότητα και η ακρίβεια των μηνυμάτων που μεταδίδονται με 

αυτόν τον τρόπο είναι υψηλές, καθώς σε ποσοστό 80% περίπου των μηνυμάτων που 

μεταφέρονται μέσω αυτής της διαδικασίας, σχετίζονται περισσότερο με θέματα που 

αφορούν την επιχείρηση παρά με προσωπικά σχόλια, ενώ οι πληροφορίες που 

παρέχονται είναι ακριβείς σε ποσοστό 70% με 90%. (Simmons, 1985)  

Επομένως είναι προφανής από την πλευρά των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών η ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών 

και των αποτελεσματικών διαδικασιών επικοινωνίας. 

Από τη μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

διαφαίνονται ελλείψεις στις πραγματοποιήσιμες έρευνες σχετικά με την 

αποτελεσματική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις στους Οργανισμούς 

Υπηρεσιών Υγείας, ενώ έχουν γίνει περισσότερες έρευνες που αφορούν την 

ικανοποίηση των εργαζομένων.  

Η διεπιστημονική ομάδα υγείας σε συνεργασία με τις διοικητικές υπηρεσίες, 

διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαμορφώνουν 

συνθήκες ειλικρίνειας και αντικειμενικότητας. Η διορατικότητα, η ευρύτητα 
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γνώσεων, η αυτοεκτίμηση, η λήψη αποφάσεων, η συναισθηματική νοημοσύνη, η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η πρόληψη ή επίλυση συγκρούσεων, αποτελούν 

παράγοντες αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

Σημαντικό ρόλο αναλαμβάνει η ηγεσία, που εμπνέει και παρακινεί τους 

εργαζόμενους καθορίζοντας τη συμπεριφορά, τις απόψεις και τα κίνητρα. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη και η ανάπτυξη της, ιδιαίτερα σε προσωπικό 

ανθρωπιστικών επιστημών, αφορά την προσωπική ανάπτυξη και την εργασιακή 

επιτυχία. Ωστόσο η εργασιακή νοημοσύνη διαμορφώνει προκλήσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η δημιουργία ομάδων που 

αποτελείται από άτομα με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία υπό την καθοδήγηση του 

ηγέτη, εφαρμόζουν πρακτικές επίτευξης στόχων. Μέσα από την ομαδική εργασία 

διακρίνονται άτομα που έχουν ξεχωριστές ικανότητες και εξυπηρετούν τη διαχείριση 

δύσκολων καταστάσεων.  

Η επίλυση των προβλημάτων επικοινωνίας εφαρμόζεται με το συντονισμό των 

ομάδων, την κατανόηση των μηνυμάτων, τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας, την ικανοποίηση και συνεργασία. Άλλωστε η κατανόηση της στρατηγικής 

και πολιτικής του Οργανισμού καθώς και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

ελευθερία πρωτοβουλιών, αποτελούν την ενεργοποίηση κινητήριων δυνάμεων για την 

ικανοποίηση από την εργασία τους.  

Ωστόσο παρατηρήθηκε, ότι η ικανοποίηση αφορά την ισορροπία και επηρεάζει 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί το 

ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών και η προσπάθεια της διοίκησης να δημιουργεί 

οφέλη από τον προγραμματισμό και την ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών 

κινήτρων για την αποφυγή δημιουργίας παραγόντων θετικών προς δυσαρέσκεια και 

αποχώρηση του προσωπικού.  

Η δυσαρέσκεια που εμφανίζεται στα ιδρύματα υγείας αφορά το ωράριο, τις 

μειωμένες αμοιβές, τον φόρτο εργασίας, την έλλειψη προσωπικού, την ασάφεια ή 

χρήση πολλών ρόλων, την ιεραρχική δομή και την εφαρμογή κάθετης επικοινωνίας 

και τέλος την έλλειψη προοπτικής επαγγελματικής εξέλιξης. 
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1.3 Σημαντικότητα διπλωματικής  

Η παρούσα διατριβή, ασχολείται µε την επίδραση της επικοινωνίας μεταξύ 

ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, του γενικού νοσοκομείου 

Κατερίνης την ικανοποίηση τους. 

Το πεδίο έρευνας είναι, εάν υπάρχει ικανοποίηση ως προς: το κλίμα επικοινωνίας, την 

επικοινωνία με προϊσταμένους, την οργανωσιακή ολοκλήρωση, την ποιότητα των 

μέσων ενημέρωσης, την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους, την 

οργανωσιακή προοπτική, την επικοινωνία με τους υφισταμένους και την προσωπική 

ανατροφοδότηση. 

Από τη μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

διαφαίνονται ελλείψεις στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την 

αποτελεσματική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις στους Οργανισμούς 

Υπηρεσιών Υγείας.  

Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα μιας συστηματικής έρευνας, προκειμένου να 

ερευνηθεί η εφαρμογή της επικοινωνίας και να εξαχθούν χρήσιμα και αξιοποιήσιμα 

συμπεράσματα. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο 

υπηρεσιών, με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βελτίωση προσφερόμενων και ποιοτικών υπηρεσιών. Είναι το μοναδικό ίδρυμα που 

παρέχει στους πολίτες του Νομού Πιερίας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

περίθαλψη, με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών.  

 

1.4 Διατύπωση των σκοπών της έρευνας 

Σε κάθε επιστημονική αναζήτηση, η ύπαρξη σκοπού είναι μείζονος σημασίας, 

γιατί ο σκοπός προσδιορίζει το αντικείμενο της έρευνας και όσο πιο συγκεκριμένος 

είναι ο σκοπός, τόσο προσδιορίζεται το είδος του αντικειμένου που διερευνάται και ο 

ορθός τρόπος προσέγγισής του. (Τσαούσης, 1979)  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο 

προσδιορισμός της επικοινωνίας των εργαζομένων, ώστε να καθοριστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους.  
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1.5 Κίνητρα και λόγοι επιλογής του θέματος 

Ο επιστήμονας επιλέγει τα θέματά του με βοήθεια τις προσωπικές του αναζητήσεις 

και συστήματα αξιών. Σύμφωνα με τους Whitehead και McNiff (2006): «Η κρίση για 

την αξία του αντικειμένου της έρευνας δεν είναι μέρος της υφής (δομής) των φυσικών 

επιστημών, αλλά των προσωπικών κινήτρων του ερευνητή». Στην προκειμένη 

περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, το αντικείμενο που επιλέξαμε για έρευνα είναι: «η 

επίδραση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 

προσωπικού, του γενικού νοσοκομείου Κατερίνης στην ικανοποίηση τους».  

Τα κίνητρα που μας οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης έρευνας, 

προέκυψαν από τις βασικές σπουδές μας στον τομέα της Νοσηλευτικής και από την 

εργασία επί σειράς ετών στον τομέα της υγείας και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία 

Τζάνειο και Κατερίνης, όπου τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι και στη θέση της 

αναπληρώτριας προϊσταμένης.  

Ένας από τους λόγους επιλογής του θέματος ήταν η βιωματική γνώση του 

ερευνητή σχετικά με τις μορφές και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στον 

εργασιακό χώρο, καθώς, επί σειρά ετών στάθηκε απέναντί τους. Στη μακρόχρονη 

διάρκεια επανειλημμένης παρακολούθησης της εξέλιξης των πραγμάτων, θεωρούμε 

ότι αποκτήθηκε η απαιτούμενη αναπαραγόμενη κρίση, στο βαθμό που έβλεπε και 

έκρινε, τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο.  

Τα κίνητρα ταυτίζονται με (Grawitz, et al. 1994) την περιέργεια που προκαλείται 

από την πρόθεση να γνωρίσουμε σε βάθος, πέρα από τη διαίσθηση, το επικοινωνιακό 

περιβάλλον των οργανισμών υγείας, τον τρόπο που εξελίχτηκε στη διάρκεια του 

χρόνου και την επιθυμία ώστε το αποτέλεσμα των προσπαθειών και των ερευνών μας 

και ένα πλήθος στοιχείων που θα αναχθεί, να είναι χρήσιμο και σημαντικό, να 

προσθέτει δηλαδή κάτι.   
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1.6 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα διπλωματική υποθέτει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι από το επικοινωνιακό κλίμα του Νοσοκομείου.  

Υποστηρίζεται επίσης πως τα ευρήματα θα οδηγήσουν τελικά στο 

συμπέρασμα, ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης εφαρμόζει εκείνες τις 

επικοινωνιακές τακτικές που συμβάλλουν στην ικανοποίηση του προσωπικού και 

στην άριστη συνεργασία μεταξύ τους.  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 

την επικοινωνία και αν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο της 

επικοινωνίας.  

Αναλυτικότερα, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τον κύριο σκοπό αυτής της 

έρευνας, διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Το προσωπικό του Νοσοκομείου Κατερίνης είναι ικανοποιημένο από το κλίμα 

επικοινωνίας  

2. Το προσωπικό του Νοσοκομείου Κατερίνης είναι ικανοποιημένο από την 

επικοινωνία με τους προϊσταμένους και με τους υφισταμένους 

3. Το προσωπικό του Νοσοκομείου Κατερίνης είναι ικανοποιημένο από την 

οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους 

 

 

1.7 Μεθοδολογία  

Για την ικανοποίηση των στόχων και την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης 

ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία όπως περιγράφεται παρά κάτω. 

Κατ’ αρχή πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα από τη διεθνή και 

Ελληνική βιβλιογραφία, προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και 

να ολοκληρωθεί το θεωρητικό υπόβαθρο.  

Η διερεύνηση των επιμέρους ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε μέσα από μια 

ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση ερωτηματολόγιου δομημένο σε μια κλίμακα 

Likert, πέντε σημείων που κυμαίνεται από: «διαφωνώ απόλυτα» (1ο σημείο), μέχρι 

«συμφωνώ απόλυτα» (5ο σημείο). Στην έρευνα, επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν όλοι 

οι εργαζόμενοι όλων των τμημάτων του νοσοκομείου Κατερίνης.  
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1.8 Διάρθρωση της διπλωματικής  

Πριν προχωρήσουμε στην πρωτογενή έρευνα, διενεργήσαμε βιβλιογραφική 

έρευνα.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η θεωρητική επίδραση της 

επικοινωνίας στους Οργανισμούς και στην ικανοποίηση των εργαζομένων του 

συγκεκριμένου φορέα. Η έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο, προτείνει μια προσέγγιση σε 

έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την επιστημονική προσέγγιση 

των όρων στα πεδία της επικοινωνίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 

ικανοποίησης των εργαζομένων.  

   Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την πρακτική προσέγγιση, με έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, το σκοπό και τη 

μεθοδολογία, τους περιορισμούς και τις επικοινωνιακές στρατηγικές, όπως αυτές 

προκύπτουν από την ανάλυση και μελέτη των ερωτηματολογίων.  

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε μια ομάδα, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

τους, μοιράζονται ιδέες και σκέψεις, μηνύματα φωνητικά, γραπτά, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, κείμενα και σημειώσεις, για την ομαλή διαχείριση του εργασιακού 

περιβάλλοντος τους. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση, αφορά τα κίνητρα και τις αξίες, την αμοιβή, τις 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις, τη βελτίωση συνεργασίας και καλλιέργειας θετικού 

κλίματος, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τη στήριξη και υλοποίηση νέων ιδεών 

και τεχνικών, σαφήνεια ρόλων, υπευθυνότητα, αναγνώριση και επίτευξη στόχων. 

Μεταξύ των υπαλλήλων, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

των εργασιακών ομάδων, με προϋπόθεση την αρμονική επικοινωνία. Η μείωση της 

επαγγελματικής απόδοσης, αφορά τις συνθήκες ανισοτήτων που οδηγούν σε εντάσεις 

και συγκρούσεις του προσωπικού.  

Στα πλαίσια της επαγγελματικής ικανοποίησης στην εργασιακή συμπεριφορά, 

τα εμπειρικά δεδομένα παρουσιάζουν τον ικανοποιημένο εργαζόμενο πιο 

παραγωγικό. (Ιορδάνογλου, 2008).  

Αναλυτικότερα, η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια ήτοι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σε αυτό κεφάλαιο γίνεται μια γενική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και η επισκόπηση υπαρχόντων ερευνών. Αναλύονται επίσης τα κίνητρα και οι λόγοι 

επιλογής του θέματος καθώς και η σημαντικότητα διπλωματικής. Τέλος 

διατυπώνονται οι σκοποί της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να παρουσιαστούν οι εννοιολογικές 

προσεγγίσεις και χαρακτηριστικά  της επικοινωνίας καθώς και οι επιδράσεις της 

ικανοποίησης της επικοινωνίας στους οργανισμούς γενικότερα αλλά και στους 

οργανισμούς υγείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ρόλο και τα 

χαρακτηριστικά της ηγεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συναισθηματική νοημοσύνη. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις έννοιες 

της Συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημαντικότητά της στον εργασιακό χώρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο μοντέλο του εργασιακού 

περιβάλλοντος και στη σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει την έννοια και τη χρησιμότητα της 

ικανοποίησης των εργαζομένων, καθώς και τη σημασία της εργασιακής ικανοποίησης 

σε Ιδρύματα Υγείας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Διεξαγωγή της έρευνας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

ερευνητική μεθοδολογία, δηλαδή η δειγματοληψία ο σχεδιασμός και η δομή του  

ερωτηματολογίου καθώς και ο τρόπος ανάλυσης δεδομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Συζήτηση-Αποτελέσματα: Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας. Επίσης καταλήγουμε σε 

κάποια συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Εισαγωγή 

Ανέκαθεν οι άνθρωποι αφιέρωναν αρκετά σημαντικό μέρος του χρόνου τους 

στην επικοινωνία μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων 

και πληροφοριών (Παπαδοπούλου, 2012). Η επικοινωνία δεν είναι απλώς μια 

γραμμική διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών, αλλά πρόκειται για μια  δημιουργική 

διεργασία ανταλλαγής μηνυμάτων και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και ομάδων 

(Βρύζας, 2005). 

Ο άνθρωπος επιθυμεί να πληροφορεί και να πληροφορείται. Η ανταλλαγή 

μηνυμάτων είναι απαραίτητη για την ύπαρξη αλλά και την ανάπτυξη των πολιτισμών. 

Με το τέλος του 20ού αιώνα, η επικοινωνία αποκτά όλο και περισσότερο επιτακτικό 

χαρακτήρα. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και οι πληροφορίες πρέπει να 

διαδίδονται με ταχύτητα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ώστε να γίνονται ευρέως 

γνωστές. 

Η επικοινωνία γεννιέται με τις ανταλλαγές ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι 

άνθρωποι δεν θα είχαν αναπτύξει καμιά κοινωνική σχέση χωρίς την επικοινωνία. Η 

επικοινωνία υφίσταται έντονα από τα αρχαία χρόνια. Η εμφάνιση της γλώσσας, της 

γραφής και με τον καιρό η εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συντέλεσαν 

ενεργά στην εξέλιξή της, αλλά και στον τρόπο διαμόρφωσής της ανάλογα με τις 

περιπτώσεις. Επιπλέον, οι άνθρωποι αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανταλλαγή 

απόψεων, συναισθημάτων και άλλων πληροφοριών.  

Η ορθή λειτουργία των Οργανισμών στηρίζεται στην ικανότητα των 

εργαζομένων να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Όμως, συχνά υφίστανται εμπόδια και 

συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων που επηρεάζουν την καλή της εφαρμογή. (Βρύζας, 

2005) 

Οι ανθρώπινες σχέσεις προϋποθέτουν «επικοινωνία», χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα, λεκτικών, αριθμητικών, μουσικών κ.λπ. συμβόλων, τα οποία γίνονται 

κατανοητά με την βοήθεια των πέντε αισθήσεων με όποιον λεκτικό ή μη λεκτικό 

τρόπο διατυπώνονται. (Taylor, 2005).  

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας που απευθύνονται σε οργανισμούς θεωρούνται 

σήμερα απαραίτητες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες και 

θεωρούνται επίσης ως επένδυση που τελικά θα αποδώσει.  

Αποτελεί πλέον ρουτίνα για τους υπαλλήλους να συναντούν δραστηριότητες 
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εσωτερικής επικοινωνίας στην εργασία τους.  

Με τις ευρείες δυνατότητες της πρόσβασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι 

περισσότεροι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, 

γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των προσδοκιών των εργαζομένων. Από 

την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι σημαντικό οι πληροφορίες να μεταφέρονται 

στους υπαλλήλους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους, αλλά να νιώθουν 

και ευχάριστα με αυτή τη ροή πληροφοριών. 

Η καλή επικοινωνία συμβάλλει τόσο στην αύξηση της ικανοποίησης από την 

εργασία όσο και στην απόδοση των εργαζομένων (Jo & Shim 2005: 277). 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά στην 

έννοια, στη διαδικασία και στα εμπόδια της αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς 

και στις αιτίες ύπαρξης συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων.  

 

2.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις και ορισμοί της επικοινωνίας 

Από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης, η επικοινωνία θεωρήθηκε ως βασικός 

παράγοντας της κοινωνικοποίησης των ατόμων για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών. Η διαδικασία του διαλόγου, οι σκέψεις και οι εμπειρίες, με σκοπό τη 

συνεργασία για την επίτευξη στόχων, είναι διαρκείς αφού στην προσπάθεια μας να 

κατανοήσουμε τους άλλους στέλνουμε και λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα.  

Η μορφή της επικοινωνίας στο παρελθόν ήταν κυρίως προσωπική. Σήμερα έχει 

πάρει έναν μαζικό και απρόσωπο χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων και των 

σύγχρονων  μέσων όπως η τηλεόραση, το τηλέφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

κ.α. (Μπουραντάς, 1992). 

Για αυτή την πολυδιάστατη τόσο στην ερμηνεία όσο και στην ουσία έννοια της 

επικοινωνίας δεν υπάρχει κάποιος ακριβής ορισμός. Γενικότερα, η επικοινωνία 

ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Έτσι λοιπόν, σε κάποιους η 

επικοινωνία λογίζεται ως μια διαδικασία μεταβίβασης ή ανταλλαγής δεδομένων ή 

μηνυμάτων ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι υπογραμμίζουν τη 

συμπεριφορική πλευρά της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους τελευταίους, η 

επικοινωνία αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, 

σκοπός των οποίων είναι η μεταβολή της συμπεριφοράς του δέκτη. Αυτή η σύγχυση 

που υπάρχει για την ερμηνεία αυτής της έννοιας συνοψίζεται στα παρακάτω λόγια: 

«Λόγω της σύνθετης και διεπιστημονικής φύσης της επικοινωνίας, τα όρια 
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μεταξύ των διάφορων χρήσεων του όρου είναι ιδιαίτερα ρευστά. Αυτό που σήμερα, 

για παράδειγμα,  ένας  βιολόγος  ονομάζει  επικοινωνία,  μοιάζει  ελάχιστα  με  αυτό  

στο οποίο αναφέρεται ένας κοινωνικός ψυχολόγος όταν χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο». 

(Berger et. al., 2009) 

Όταν μια έννοια σαν και αυτή βρίθει τόσο πολλαπλών ερμηνειών και 

διαφορετικών τρόπων χρήσης, απειλείται πάντα από τον κίνδυνο να μην αποκτήσει 

σαφή σημασία. Ενδεχομένως  το  γεγονός  αυτό  να  έχει  ήδη  συμβεί  με  την  

επικοινωνία,  επειδή θεωρείται πια υψηλότερης δυσκολίας να περιγράψει κανείς τι 

δεν είναι επικοινωνία. Κατά τον Luckman, «ο όρος επικοινωνία σημαίνει τα πάντα 

για τους πάντες». (Berger et. al., 2009) 

Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι τελικά η επικοινωνία, ένα πράγμα που θεωρείται 

τόσο απλό, καθημερινό και δεδομένο, επί της ουσίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

«ανυπάκουη» ξεφεύγοντας με επιδέξιο τρόπο από κάθε προσπάθεια (περι) ορισμού 

της. Κάθε απόπειρα περιγραφής της θέτει όλο και περισσότερα ερωτηματικά, γι’ αυτό 

το λόγο λοιπόν θεωρείται ως ένα από τα πιο απαιτητικά διανοητικά εγχειρήματα. 

Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως τα πιο πολλά βιβλία που 

αφορούν την επικοινωνία περιλαμβάνουν την δήλωση ότι πραγματικά αποτελεί μια 

έννοια που είναι δύσκολο να οριστεί. Η κατάσταση αυτή διαφαίνεται και στον 

δισταγμό της επιστημονικής κοινότητας να καταλήξει σε έναν ορισμό της 

επικοινωνίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ορισμών να είναι όμοιος με τον αριθμό 

των ερευνητών της. «Οι διάφοροι ορισμοί της επικοινωνίας εν τέλει, πιθανόν να 

δίνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για τους δημιουργούς τους, παρά για τη φύση 

της επικοινωνίας». (Griffin, 1997). 

Κατά καιρούς, τόσο από την Έλληνες όσο και από ξένους συγγραφείς, έχουν 

δοθεί διάφοροι ορισμοί της επικοινωνίας, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται 

παρακάτω: 

Το μοντέλο Wilbur Schramm, 1954 ανέπτυξε την απήχηση του μηνύματος. 

Υποστήριξε ότι η επικοινωνία περιλαμβάνει πράξεις που προσδίδουν γνώσεις και 

εμπειρίες, δίνει εντολές, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θέτει ερωτήσεις. Αυτές οι 

πράξεις έχουν πολλές μορφές που εξαρτώνται από τις ικανότητες της ομάδας που 

επικοινωνεί. «Η επικοινωνία είναι κοινωνική αλληλεπίδραση όπου δύο οντότητες 

μοιράζονται ένα κοινό σύνολο σημείων και ένα κοινό σύνολο σημειωτικών 

κανόνων». 

Αργότερα ο Barnlund σκιαγραφεί ένα συναλλακτικό μοντέλο επικοινωνίας, 
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όπου τα άτομα λαμβάνουν μέρος ταυτόχρονα στην αποστολή και τη λήψη 

μηνυμάτων. Ο αποστολέας και ο δέκτης συνδέονται αμοιβαία και αυτή η εξάρτηση 

καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας η οποία λειτουργεί ως αγωγός, ένα πέρασμα 

πληροφοριών που διαχωρίζονται από την ίδια την επικοινωνία μια δημιουργική και 

δυναμική διαδικασία. (Barnlund, 1968) 

 «Με την επικοινωνία εννοούμε τη διαδικασία μέσω της οποίας μεταβιβάζονται 

πληροφορίες και νοήματα μεταξύ των ανθρώπων ή ομάδων. Οι πληροφορίες, 

σκέψεις, ιδέες, ή συναισθήματα που μεταβιβάζονται εκ μέρους του πομπού Α προς 

έναν δέκτη Β, έχουν σκοπό να επηρεάσουν συναισθήματα, καταστάσεις και 

συμπεριφορές, ή να προκαλέσουν πράξεις και ενέργεια. Μπουραντάς, (1992). 

Το κατασκευαστικό μοντέλο Lanham το (2003), υποστηρίζει την επικοινωνία 

ως αντίπαλο στην υπερβολική χρήση του μοντέλου CBS το οποίο επιδιώκει να 

προωθήσει το μοντέλο μετάδοσης. Το CBS θεωρεί ότι η σαφήνεια, η συντομία και η 

ειλικρίνεια, είναι ο μοναδικός σκοπός για την πρόοδο του λόγου άρα και της 

επικοινωνίας.  

Ο Cooley Charles το 1909 υποστήριζε, ότι ο όρος της επικοινωνίας είναι 

πολύπλευρος, αποτελώντας μια έννοια συνυφασμένη με κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα, που θεωρείται: «ο μηχανισμός μέσω του οποίου υπάρχουν και 

αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις». Η έννοια της επικοινωνίας διευρύνεται και 

μεταλλάσσεται συνεχώς για να ικανοποιήσει, «όλα τα σύμβολα του νου, μαζί με τα 

μέσα μεταβίβασής τους στο χώρο και διατήρησής τους στο χρόνο». (Cooley, 1909, 

σ.σ. 30) 

Ο Wilkin (1981), αποκαλεί την επικοινωνία «χαμαιλέοντα», καθώς είναι 

φοβερός, «ο τρόπος που στοιβάζονται μέσα της τα τρένα και τα λεωφορεία, ο 

τηλέγραφος και τα κανάλια της τηλεόρασης, συντροφιές ανθρώπων, δοχεία και 

στρόφιγγες, ακόμη και μια αγέλη αρουραίων, αφού τα ζώα επικοινωνούν μεταξύ τους, 

όπως μάθαμε όλοι από τον Lorenz, τον Tinbergen και τον von Freisch». (Winkin, 

1981, σ.σ. 11) 

Κατά τα λεγόμενα του Johnson-Laird, (2006), η επικοινωνία: «είναι κάτι 

ιδιαίτερα σύνθετο και η ανακάλυψη της κρυμμένης πολυπλοκότητάς της συνιστά μια 

από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Το πλέον σίγουρο πράγμα αυτής 

της πολυπλοκότητας είναι η άγνοια μας». (Philip Nicholas Johnson-Laird, 2006) 

Η Satir, (1989), «Βλέπει την επικοινωνία ως μια ομπρέλα που καλύπτει και 

επηρεάζει όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων».  
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Σύμφωνα με τον Erving Goffman, «Η επικοινωνία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη 

στις ανθρώπινες συμπεριφορές και τις κοινωνικές δομές που οι μελετητές 

δυσκολεύονται να εξαιρέσουν τα κοινωνικά ή συμπεριφορικά γεγονότα».  

Η θεωρία της επικοινωνίας παραμένει ένα νέο πεδίο έρευνας και εντάσσεται σε 

άλλους ανθρωπιστικούς κλάδους όπως, η φιλοσοφία, ψυχολογία και κοινωνιολογία. 

«Τα μοντέλα επικοινωνίας, είναι αναπαραστάσεις του συστήματος που αυτά τα ίδια 

προσπαθούν να παρατηρήσουν και παρέχουν έναν τρόπο επεξεργασίας των 

προβλημάτων ενός πραγματικού συστήματος με έναν περισσότερο αφηρημένο 

τρόπο» (Mcquail, 2005).       

Ιστορικά εμφανίζονται δύο σχολές: 

Η Διαδικαστική – Γραμμική όπου η επικοινωνία ορίζεται ως η διαδικασία 

μεταβίβασης μηνυμάτων και η σημειωτική η οποία προσεγγίζει την παραγωγή και 

ανταλλαγή νοημάτων (Fiske, 2010).  

Διακρίνουμε επίσης την επίσημη μορφή επικοινωνίας, όπου αυτή εκτελείται 

μεταξύ μελών ενός οργανισμού και την ανεπίσημη μορφή επικοινωνίας που 

πραγματοποιείται από την επιθυμία των ατόμων για κοινωνική επαφή.  

Η επικοινωνία διαχωρίζεται στη λεκτική μορφή με επιμέρους την προφορική, 

τη γραπτή και την ηλεκτρονική μορφή, κατά την οποία το μήνυμα μεταδίδεται με τη 

χρήση λέξεων και φράσεων γραπτού ή προφορικού λόγου και όταν δεν είναι σαφής 

δημιουργούνται συγκρούσεις και στη μη λεκτική που πραγματοποιείται με τη χρήση 

συμβόλων και τη γλώσσα του σώματος που περικλείει τον τόνο της φωνής, την 

ταχύτητα της ομιλίας, το περιβάλλον, τη στάση του σώματος και την απόσταση από 

το συνομιλητή, τις εκφράσεις του προσώπου, μορφασμούς, χειρονομίες και εμφάνιση. 

(Fiske, 2010) 

Ωστόσο, οι διάφοροι ορισμοί της επικοινωνίας μπορούν να τοποθετηθούν ως 

τμήματα μιας συνέχειας, η οποία συντίθεται από αυτοτελή γνωρίσματα, αλλά μεταξύ 

τους αλληλοσχετιζόμενα.  

Βασιζόμενοι σε αυτή την προσέγγιση, η αντίληψη και η κατανόηση της 

λειτουργίας της επικοινωνίας, καθίσταται δυνατή, μέσω της συνάφειας πέντε βασικών 

εννοιών, (μετάδοση, ανταλλαγή, δημιουργία νοήματος μέσω συμβόλων, πλαίσιο, 

λόγος), οι οποίες εμφανίζονται στις περισσότερες θεωρίες επικοινωνίας (Price, 1996).  

Αναλυτικότερα: 

Στην έννοια Μετάδοση, η επικοινωνία ορίζεται ως «μετάδοση διάφορων 

δεδομένων από μια πηγή (άτομο, οργανισμό) προς ένα δέκτη (άλλο άτομο ή κοινό)». 
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Ο σκοπός αυτής της επικοινωνιακής μορφής είναι η μεταβίβαση μηνυμάτων, τα οποία 

δύναται να μεταφραστούν ως σκέψεις, οδηγίες, επιθυμίες, ιδέες, συναίσθημα κ.α. 

Στην Ανταλλαγή, τονίζεται η έννοια της «μόνιμης ανταλλαγής λέξεων, εικόνων, 

σημείων, χειρονομιών, κ.λπ. εντός μιας κοινωνίας ή μεταξύ κοινωνιών.    

Ο πλέον καθιερωμένος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

διαδικασίες ανταλλαγής είναι η αλληλεπίδραση, «δηλαδή η δράση και αντίδραση που 

συμβαίνει μεταξύ των μελών μιας επικοινωνιακής πράξης».  

Δημιουργία νοήματος μέσω συμβόλων: στις συγκεκριμένες θεωρίες το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παραγωγή νοήματος μέσω της χρήσης συμβολικών 

μορφών, όπως «ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, καθώς και άλλοι τρόποι 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κοινωνίες (καπνός, σφυρίγματα, 

σήματα κ.λπ.)». 

Πλαίσιο: η θεωρία αυτή, η οποία υποστηρίζεται όλο και περισσότερο, υιοθετεί 

την άποψη ότι «το νόημα εξαρτάται από το πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η επικοινωνία». 

Λόγος: ο «λόγος» περιγράφει «τις κοινωνικές διεργασίες δημιουργίας 

νοήματος», μέσω του χειρισμού της γλώσσας καθώς και διάφορων άλλων 

συμβολικών μορφών.  

Στηριζόμενος στις παραπάνω έννοιες ο Price καταλήγει στη διατύπωση ενός 

ορισμού της επικοινωνίας ήτοι: «Επικοινωνία είναι μια δραστηριότητα στην οποία το 

συμβολικό περιεχόμενο δεν μεταδίδεται απλά από μια πηγή σε έναν δέκτη, αλλά 

ανταλλάσσεται μεταξύ ενεργών ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν εντός συγκεκριμένου 

πλαισίου και λόγου». (Price, 1996, σ.σ. 1-5) 

 

2.2 Χαρακτηριστικά  της Επικοινωνίας 

Τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας είναι η πηγή, η διανοητική διαδικασία της 

κωδικοποίησης του μηνύματος, το μήνυμα που αποτελεί τη φυσική έκφραση του 

νοήματος, τα δίκτυα μεταβίβασης, ο δέκτης, η αποκωδικοποίηση του μηνύματος, η 

κατανόηση του και ο έλεγχος, που είναι απαραίτητο στοιχείο του αποτελέσματος που 

επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη με την επανάληψη της διαδικασίας η οποία 

μεταφέρεται στον πομπό με τον μηχανισμό της επανατροφοδότησης (Μπουραντάς, 

1992). 

Δίαυλοι επικοινωνίας είναι το μέσο μεταβίβασης μηνυμάτων και πληροφοριών 
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από τον πομπό στο δέκτη. Στα κανάλια αυτά εντάσσονται η προσωπική επαφή, τα 

γραπτά κείμενα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα διάφορα μέσα τηλεπικοινωνίας 

καθώς και ενημερωτικά έντυπα.  

Η προτίμηση του καναλιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μεταφορά του 

μηνύματος και αυτό επειδή ορισμένα άτομα πλεονεκτούν σε σύγκριση με άλλα και 

χρησιμοποιούν κατάλληλα αυτό που αρμόζει σε κάθε περίπτωση. 

Η ανατροφοδότηση ορίζεται ως το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες ο δέκτης 

ανταλλάσει μηνύματα με τον πομπό σε μονομερή ή αμφίδρομη επικοινωνία 

(Φαναριώτης, 2002). 

 

2.3 Οι Διαδικασίες της Επικοινωνίας 

Επειδή στη «διαδικασία της επικοινωνίας» τα γεγονότα και οι καταστάσεις 

διαφοροποιούνται διαρκώς, προκύπτει μια δυναμική που περικλείει ενέργεια και 

δράση. Η ροή πληροφοριών ουσιαστικά, είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την 

οποία τα μηνύματα δημιουργούνται, αποστέλλονται και ερμηνεύονται συνεχώς. 

(Kurland & Pelled, 2000).   

Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν τουλάχιστον δυο πρόσωπα, ο αποστολέας 

του μηνύματος, (άτομο ή ομάδα ατόμων) που επιχειρεί να κωδικοποιήσει το νόημα 

του μηνύματος και ο παραλήπτης, που αποκωδικοποιεί και κατανοεί το μήνυμα 

σύμφωνα με την προσωπική του κρίση. Σε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, η 

αποστολή και η λήψη των μηνυμάτων γίνεται ταυτόχρονα (Kurland & Pelled, 2000, 

Μπιτσώρη, 2013).  

Η κωδικοποίηση του μηνύματος, περιλαμβάνει τα στοιχεία μετατροπής ή 

αντιστοίχισης, με αριθμούς, σύμβολα ή λέξεις, αλλά και μη λεκτικά χαρακτηριστικά 

της απόδοσης του μηνύματος. 

Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει μια σύνθετη διαδικασία αναγνώρισης και 

ερμηνείας του μηνύματος, καθώς μια σειρά παραγόντων μπορούν να επηρεάσουν την 

επικοινωνία, όπως το περιβάλλον, το φύλο, η ηλικία, οι προσωπικές αντιλήψεις, η 

διανοητική και ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δέκτης, πολιτισμικοί 

και θρησκευτικοί παράγοντες κλπ. Ουσιαστικά, ο δέκτης έχει τη δυνατότητα να 

αντιδράσει, δηλαδή να «φιλτράρει» την πληροφόρηση ανάλογα με τις προθέσεις του. 

Από την άλλη πλευρά, ο μηχανισμός ανατροφοδότησης (feed - back), βοηθά τον 

πομπό να πληροφορείται για την τύχη του μηνύματος.  
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Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι:  

 Η πηγή (πομπός)  

 Ο κώδικας του πομπού (κωδικοποίηση)  

 Το μήνυμα �  

 Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης μηνυμάτων�  

 Η σύλληψη (δέκτης) �  

 Ο κώδικας του δέκτη (αποκωδικοποίηση)  

 Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα �  

 Ο έλεγχος - ανατροφοδότηση (feedback) 

 
Σχήμα: Διαδικασία επικοινωνίας 

 

 

Κωδικοπ/ση Κανάλι ή 

μέσον 

Αποκωδικ/ση Δέκτης 

Επαναπληρ/ση 

Feed back 

Αποστολέας  

ή πηγή 
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2.4 Οργανωτική επικοινωνία 

Η οργανωτική επικοινωνία ως πειθαρχία αυξήθηκε σημαντικά κατά το 

τελευταίο μέρος του 20ού αιώνα.  

Σε γενικές γραμμές, η σύγχρονη μελέτη της οργανωτικής επικοινωνίας 

χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930 και τις αρχές του 1940.  (Tompkins & 

Wanca-Thibault 2001). 

Η Goldhaber, (1978) εντόπισε δύο σημαντικές ερευνητικές προοπτικές για την 

οργανωτική επικοινωνία. Τη διαδικασία και την αντίληψη. Η ροή πληροφοριών είναι 

η κύρια ανησυχία για την προοπτική της διαδικασίας, αν και η στάση ή η αντίληψη 

είναι η κύρια ανησυχία για την προοπτική αντίληψης (Pincus 1986, Gray & Laidlaw 

2002). 

Σύμφωνα με την προοπτική της διαδικασίας, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να 

ρέουν προς τα κάτω, προς τα πάνω ή προς οριζόντιες κατευθύνσεις εντός των 

οργανωτικών συστημάτων επικοινωνίας (Mount & Back, 1999). Η κατεύθυνση της 

ροής επικοινωνίας εξαρτάται από τη δομή της οργάνωσης των επιχειρήσεων ή των 

οργανισμών (Pincus 1986). 

 

2.5 Εσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία   

Η εσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία σε έναν οργανισμό, περιλαμβάνει, 

εκτός από την προσωπική και κοινωνική επαφή, ένα δίκτυο πληροφοριών 

(προφορικών, γραπτών και ηλεκτρονικών) που έχει αμφίδρομο χαρακτήρα μεταξύ 

των ατόμων και των διαφόρων ομάδων που συγκροτούν μια επιχείρηση (Bovee et al., 

2003), και οι εργαζόμενοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του οργανισμού για την 

επίτευξη καθορισμένων σκοπών των επιχειρήσεων (Φαναριώτης, 2002).  

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, η διαδικασία αυτή είναι 

υψίστης σημασίας, περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των δυνατοτήτων ανταλλαγής 

και κατανόησης μηνυμάτων και ιδεών μεταξύ εργαζομένων και στελεχών και 

εμπεριέχει διαδικασίες δημιουργίας αξίας των επιχειρησιακών λειτουργιών 

(Calabrese, 2004).  

Οι αρχές διοίκησης περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

λήψη αποφάσεων, το συντονισμό ενεργειών και τον έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό οι 

εργαζόμενοι για την επιτυχία της επικοινωνίας εφαρμόζουν τους κανόνες 
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λειτουργικότητας της επιχείρησης με βάση την ιεραρχική δομή και τις 

γραφειοκρατικές αρχές. 

Για τη ροή των μηνυμάτων χρησιμοποιούνται τα επίσημα και τα ανεπίσημα 

κανάλια επικοινωνίας. Ο επίσημος δίαυλος επικοινωνίας ακολουθεί πιστά το 

οργανόγραμμα της επιχείρησης και θεωρείται αυταρχικός σε αντίθεση με τον 

ανεπίσημο δίαυλο που αφορά τις προσωπικές επαφές των εργαζομένων 

διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία και τη ροή πληροφοριών. 

Η επικοινωνία αποτελεί κύριο στοιχείο διοίκησης των οργανισμών για την 

ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων, πληροφοριών μέσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και 

σηματοδοτεί με την εφαρμογή της αρμονικής επικοινωνίας, τους καθορισμένους 

στόχους της επιχείρησης. 

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στην αλλαγή της φιλοσοφίας 

των οργανισμών στους τομείς του μάρκετινγκ που επικοινωνούν δυναμικά, 

προσφέρουν αλλαγή στις μέχρι τώρα παραδοσιακές διοικήσεις για τη συμμετοχή και 

δράση των εργαζομένων για την ανάπτυξη αξίας του οργανισμού (Χυτήρης, 2001) 

Διακριτό στοιχείο της ανάπτυξης των κοινωνιών γενικότερα, είναι ο 

ανταγωνισμός που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις και η 

επιτακτική ανάγκη της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας. 

Έτσι η επιχειρησιακή επικοινωνία ορίζεται ως διαδικασία μετάδοσης γνώσεων 

και πληροφοριών που περικλείει σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα και περιλαμβάνει 

αμοιβαία κατανόηση και ανταλλαγή μηνυμάτων με σκοπό τη σύνδεση σχέσεων και 

την εξέλιξη των οργανισμών (Μπόκα-Καρτέρη, 2007). 

Ωστόσο η ανθρώπινη υπόσταση, προσδιορίζει την επικοινωνία ως υποχρεωτική 

για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την έντονη επιθυμία της κοινωνικοποίησης 

του. 

Ο ρόλος της επικοινωνίας στοχεύει στην ενημέρωση, στην αρμονική 

συνεργασία, στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανταλλαγή 

εμπειριών (Βασιλειάδης, 2014). 

Ο όρος επικοινωνία με τη στενή έννοια, αφορά μια διαδικασία, δηλαδή τη 

μεταβίβαση μιας έννοιας (νοήματος) από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο. Με την 

ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών επικοινωνίας σε ορισμένο 

τόπο, χρόνο ή οργανισμό, αναφερόμαστε δηλαδή στην «επιχειρηματική» ή 

«επιχειρησιακή επικοινωνία» (Παπαδοπούλου, 2012). 

Στην επιχειρησιακή επικοινωνία, νοούνται οι σκόπιμες ή οργανωμένες 
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ανταλλαγές ιδεών, γνωμών, πληροφοριών, οδηγιών κ.λπ. μεταξύ των εργαζομένων, 

προσωπικά ή απρόσωπα, με τη χρησιμοποίηση συμβόλων ή σημάτων, για την 

επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων (Λούτας, 2002).  

Για την κατανόηση του ορισμού της επιχειρησιακής επικοινωνίας, καθίσταται 

απαραίτητη η ερμηνεία και η ανάλυση κάποιων λέξεων κλειδιών που τον 

πλαισιώνουν, ήτοι:  

Σκόπιμες: η επικοινωνία αποβλέπει σε ένα προκαθορισμένο αντικειμενικό 

σκοπό για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Μπορεί να έχει τυπική ή άτυπη 

μορφή, όχι όμως κοινωνική, εκτός και αν συμπίπτει με τους στόχους της επιχείρησης.  

Ανταλλαγές: η επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα και του αποδέκτη. Ακόμη μπορεί να 

θεωρηθεί και ως μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διάφορων καναλιών 

επικοινωνίας.   

Ιδέες, γνώμες, πληροφορίες, οδηγίες κ.λπ.: τα άτομα που συμμετέχουν σε μια 

οργάνωση, αναπτύσσουν κάποιες βασικές δραστηριότητες, όπως της σκέψης, που 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη εννοιών, πληροφοριών, οδηγιών, τη χρησιμοποίηση της 

γλώσσας, την επίλυση προβλημάτων και τη γέννηση ιδεών. Οι έννοιες αυτές 

αποτελούν το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον 

σκοπό της επικοινωνίας.  

Προσωπική ή απρόσωπη: η επικοινωνία μέσα σε μια επιχείρηση ή έναν 

οργανισμό, μπορεί να είναι είτε προσωπική είτε απρόσωπη. Η προσωπική 

επικοινωνία (face to face communication), λαμβάνει χώρα κυρίως σε μικρές και 

ευέλικτες ομάδες και πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο προς τα μέλη τις ομάδας 

που άμεσα διοικεί, ή από την ανώτατη ιεραρχία προς το σύνολο των μελών της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, εφόσον ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε εκατοντάδες 

και εφόσον διατίθενται οι κατάλληλοι χώροι και οι συνθήκες.  

Επίτευξη των στόχων της επιχείρησης: Οι επιδιωκόμενοι στόχοι, προκειμένου 

να λειτουργήσει με επιτυχία κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, πρέπει να 

προσδιορίζονται με σαφήνεια και διακρίνονται σε στόχους παραγωγής, πωλήσεων και 

συντήρησης. (Λούτας, 2002)  

Η επικοινωνιακή πολιτική λοιπόν των σύγχρονων επιχειρήσεων, συνδέεται με 

διαδικασίες, μεθόδους, τρόπους και μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται ώστε 

να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Είναι προφανές ότι για την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα, η καλή επικοινωνία είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς αποτελεί 
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βασικό παράγοντα της οργανωσιακής επάρκειας (Cheney, 2007; Hellriegel & Slocum, 

2004).  

Επομένως, μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και 

ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, αποτελεί η ικανότητα των διοικητικών στελεχών να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά. (Robbins & Judge, 2007).  

Στα πλαίσια της επικοινωνίας των οργανισμών, ο έλεγχος, η παρακίνηση, το 

συναίσθημα και η διάδοση της πληροφορίας, θεωρούνται από τις σημαντικότερες 

λειτουργίες (Robbins & Judge, 2007).  

Το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής επιχειρηματικής επικοινωνίας, είναι η 

διαχείριση των συγκρούσεων, η υιοθέτηση της κατάλληλης ηγετικής στρατηγικής και 

η λήψη ποιοτικών αποφάσεων. 

 

2.5.1 Τυπική και Άτυπη Επικοινωνία 

Το εργασιακό κλίμα ενδυναμώνει τις σχέσεις προσωπικού και συμβάλει στην 

καλή συνεργασία μεταξύ τους, με το μοίρασμα πληροφοριών και της ανταλλαγής των 

απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα. Η προφορική επικοινωνία μπορεί να συμβάλλει 

στην αμοιβαία κατανόηση μηνυμάτων, όμως όταν υπάρχει μονόλογος, όπως στις 

περιπτώσεις εκτέλεσης οδηγιών, δημιουργείται κλίμα αυταρχικής Διοίκησης 

(Φαναριώτης, 2002). 

Η επικοινωνία σε μια επιχείρηση λαμβάνει χώρα τόσο μεταξύ του προσωπικού 

που απαρτίζει τον οργανισμό, όσο και με τους εξωτερικούς πελάτες που διανέμει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Με τις διαδικασίες συστήματος ανάπτυξης και 

ενδυνάμωσης της επιχείρησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, 

δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες αγορές. Έτσι η 

στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, με τη δημιουργία ενός θετικού 

επικοινωνιακού κλίματος, διαμορφώνει ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους 

και θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη στόχων και την ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Από τις βιβλιογραφικές μελέτες προκύπτει, ότι η επικοινωνία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής διαδικασίας, αφού ερμηνεύει τη συμπεριφορά 

των ατόμων στη λήψη αποφάσεων, στην μεταξύ τους συνεργασία και στην επίλυση 

των προβλημάτων. 

Η επικοινωνία στους οργανισμούς, διαχωρίζεται σε τυπική και άτυπη, σε 
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κάθετη, οριζόντια και διαγώνια, ανάλογα με τα επίπεδα εξουσίας και τη σαφήνεια των 

καθηκόντων που εκτελούνται σε μια επιχείρηση. Τα μηνύματα περνούν από τα 

ιεραρχικά στρώματα του οργανισμού και φθάνουν στην τελική κατεύθυνση τους 

ακολουθώντας την ομαλή ροή της επικοινωνίας για την επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων του οργανισμού (Μπουραντάς – Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

2.5.1.1 Τυπική Επικοινωνία 

Η τυπική μορφή επικοινωνίας, περιλαμβάνει τη διάθεση επίσημων κειμένων με 

συγκεκριμένη μορφή που ακολουθεί την καθιερωμένη ιεραρχική πυραμίδα, ενώ η 

άτυπη μορφή επικοινωνίας, περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φιλικών 

και κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται στις εργασιακές ομάδες που 

συμμετέχουν στον οργανισμό (Χυτήρης, 2001). 

Στα πλαίσια της τυπικής επικοινωνίας, που ακολουθεί τους κανόνες της 

ιεραρχικής κλίμακας, διακρίνουμε την κάθετη και την οριζόντια επικοινωνία.  

Στην κάθετη επικοινωνία αναφέρονται πληροφορίες που διακινούνται στα μέλη 

της επιχείρησης. Όταν απευθύνεται σε άτομα κατώτερης ιεραρχικής κλίμακας, έχουμε 

την κάθετη επικοινωνία κατιούσης μορφής, ενώ όταν απευθύνεται στα ανώτερα 

επίπεδα έχουμε την κάθετη επικοινωνία ανιούσης μορφής (Φαναριώτης, 2002). 

Η συνηθέστερη μορφή επικοινωνία στους οργανισμούς, είναι η «από πάνω προς 

τα κάτω» και αφορά οδηγίες, αποφάσεις, εντολές, πρωτόκολλα που δίνονται από τα 

ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη και πολλές φορές περιέχουν χαρακτήρα 

συμμόρφωσης, με την εφαρμογή μέτρων για την ασφάλεια και ποιότητα των 

οργανισμών.  

Σκοπός της «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνίας είναι: 

 η αποσαφήνιση-κατανόηση και υλοποίηση στόχων και στρατηγικών, 

 η παροχή οδηγιών εκτέλεσης και συντονισμού των εργασιών, 

 η ενημέρωση για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές, 

 η ενημέρωση-αναπληροφόρηση για την απόδοση υπαλλήλων και διευθύνσεων 

και 

 η  παρακίνηση  των  εργαζομένων  να  δεχθούν  την  αποστολή  και  τις  αξίες  

της επιχείρησης (Χυτήρης, 2001, σ.264). 

Στην «από κάτω προς τα πάνω»  επικοινωνία, η ροή των πληροφοριών ξεκινά από τα 

κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα και τα μηνύματα που 
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λαμβάνουν οι ανώτεροι από τους εργαζόμενους συνήθως αφορούν: 

 προβλήματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, 

 προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών και του τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών, 

 αναφορές απόδοσης, 

 πληροφορίες σχετικές με τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά μεγέθη, 

 παράπονα, προτάσεις, σχόλια πελατών και 

 διευκρινήσεις για εφαρμοζόμενα συστήματα και διαδικασίες (Χυτήρης, 2001, 

σ.265). 

Παρότι αυτή η μορφή επικοινωνίας θεωρείται απαραίτητη, καθώς συμπληρώνει 

την «καθοδική» επικοινωνία και παρέχει ανατροφοδότηση, ωστόσο, είναι σχετικά 

ανύπαρκτη εξ αιτίας της άρνησης κάποιων στελεχών να «ακούσουν» τους 

υφισταμένους τους, δημιουργώντας προβληματικές τις θέσεις των υφισταμένων, 

αφού η έλλειψή της προκαλεί δυσαρέσκεια και η αναθεώρηση της θα προσφέρει την 

απαιτούμενη εκτίμηση και το σεβασμό που τους αρμόζει (Argenti, 1998). 

Η οριζόντια επικοινωνία συνεισφέρει: 

 στη διατμηματική επίλυση προβλημάτων και την καλύτερη εκτέλεση κοινών  

έργων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ή διευθύνσεων και 

 στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων και στη βελτίωση της  

συνεργατικότητας (Χυτήρης, 2001, σ.266). 

Η ταύτιση της επικοινωνίας με την ανθρώπινη ύπαρξη, οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι για όποια αλλαγή παρουσιάζεται στην αποτελεσματικότητα μιας ομάδας 

ανθρώπων, εστιάζοντας στην απόδοση τους, προϋποθέτει επιτυχή επικοινωνία. 

 

2.5.1.2 Άτυπη Επικοινωνία 

Η άτυπη επικοινωνία πραγματοποιείται εκτός των αναγνωρισμένων καναλιών 

επιχείρησης, δεν καθορίζεται από κανονισμούς και δεν είναι συστηματική ή 

προγραμματισμένη.  

Η ροή πληροφοριών μεταξύ πομπών και δεκτών γίνεται ανεξαρτήτως ιεραρχικού 

επιπέδου, «καταργώντας» τις τυπικές γραμμές επικοινωνίας και τα συνηθέστερα 

κανάλια αυτής της μορφής επικοινωνίας είναι το «διοίκηση δια περιηγήσεως» 

(management by wandering around) και το «κουτσομπολιό» ή «ράδιο αρβύλα» 

(grapevine) (Χυτήρης, 2001, σ.266). 
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Στην πρώτη περίπτωση, τα στελέχη του οργανισμού επικοινωνούν με τους 

υφισταμένους σε διάφορους χώρους εργασίας, όπως στους διαδρόμους ή στο 

κυλικείο, προτείνοντας ιδέες ή ακούγοντας προτάσεις, παράπονα και προβλήματα.  

Στην δεύτερη περίπτωση, αναπτύσσεται ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων όλων των βαθμίδων και προς όλες τις κατευθύνσεις, καθέτως, 

οριζοντίως και διαγωνίως. 

Από τα υψηλόβαθμα κυρίως στελέχη των οργανισμών, το φαινόμενο της άτυπης 

εσωτερικής επικοινωνίας θεωρείται ως αρνητικό για την αποτελεσματική λειτουργία 

των επιχειρήσεων δεδομένου ότι, αφενός οι πληροφορίες που διαδίδονται είναι 

ολοκληρωτικά ή μερικώς ανακριβείς, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζονται οι 

εργαζόμενοι και να παρεμποδίζεται η αποτελεσματική καθοδήγηση και ο έλεγχος, 

αφετέρου διαστρεβλώνονται τα μηνύματα της τυπικής επικοινωνίας. 

Οι υπέρμαχοι ωστόσο της άτυπης επικοινωνίας υποστηρίζουν ότι είναι ταχύτερη από 

την τυπική, έχει πολύ μικρότερο κόστος, και η κατανόηση των μηνυμάτων είναι 

πολλές φορές πιο σωστή (Μπουραντάς, 2002, σ.436). 

Στην οριζόντια επικοινωνία αναπτύσσεται  μια διατμηματική, απαλλαγμένη από 

τους φόβους, επαφή των ατόμων που συμμετέχουν σε έναν οργανισμό και ανήκουν  

στο  ίδιο ιεραρχικό επίπεδο (Gardner & Winder, 1999). 

Είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

αφού περιλαμβάνει τις διαδικασίες της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και 

προλαμβάνει ή διορθώνει προβλήματα που προκύπτουν από το οργανωτικό πλαίσιο 

(Βούζας και συνεργάτες, 2014). 

 

2.5.2 Βασικά εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής 

επικοινωνίας 

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας εμφανίζονται προβλήματα που αφορούν την 

αξιοπιστία του πομπού από το δέκτη, διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν το μήνυμα 

όπως: ασάφεια και ανακρίβεια, υπερφόρτωση του μηνύματος, τις διαφορετικές 

αντιλήψεις αποστολέα και παραλήπτη, τις προσωπικές ικανότητες έκφρασης του 

γραπτού και προφορικού λόγου, μεγάλο όγκο πληροφοριών, ακαταλληλότητα του 

χώρου και του χρόνου μετάδοσης του μηνύματος. (Λούτας, 2002) 

Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι μία πολύπλοκη και σύνθετη 

αλληλοεπιδρώμενη διαδικασία, που με την αποτελεσματική της εφαρμογή 
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εκπληρώνονται  οι στόχοι των οργανισμών, εξασφαλίζεται περισσότερη θέληση και 

ικανότητα για αποτελεσματική εργασία και συνεργασία και αμβλύνονται οι 

αντιθέσεις μεταξύ των ατόμων και των επιχειρήσεων (Κοτζαϊβάζογλου & 

Πασχαλούδης, 2002).  

Προϋπόθεση της αποτελεσματικής επιχειρησιακής επικοινωνίας, είναι η 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεχής διαδικασία μετάδοσης ιδεών, 

γνώσεων, συναισθημάτων, εμπειριών και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η 

μείωση ή η εξάλειψη των εμποδίων που παρεμβάλλονται μεταξύ αποστολέα και 

παραλήπτη. (Πιπερόπουλος, 2007) 

Ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν τα εμπόδια της επικοινωνίας 

διακρίνονται σε φυσιολογικά, ψυχοσυγκινησιακά και περιβαλλοντολογικά. Από τα 

σημαντικότερα εμπόδια που αναφέρονται είναι τα ακόλουθα: �  

 το περιβάλλον και ο θόρυβος κατά τη μετάδοση του μηνύματος 

 το φύλο 

 η ηλικία 

 οι προσωπικές αντιλήψεις και ιδέες 

 η διανοητική σωματική και ψυχολογική κατάσταση πομπού και δέκτη 

 πολιτισμικοί και θρησκευτικοί παράγοντες 

Διαπροσωπικά εμπόδια και προκαταλήψεις: Αδυναμία κατανόησης του 

μηνύματος που οδηγεί πολλές φορές στην άρνηση διαλόγου. Εδώ συγκαταλέγονται 

και η αντιληπτική ικανότητα των ατόμων που φιλτράρουν τις πληροφορίες και 

συμμετέχουν στην επικοινωνία, η πίεση χρόνου, ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη 

υπομονής, άνισος καταμερισμός εργασίας. 

Φυσικά εμπόδια: η επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών, θόρυβος, φωτισμός, 

θερμοκρασία, τηλεφωνικές κλήσεις με διακοπή της συνομιλίας. 

Σημειολογικά εμπόδια: είναι η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων ώστε να 

δημιουργείται απλότητα και κατανόηση του μηνύματος. 

Πολιτισμικά εμπόδια: πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες του 

εξωτερικού και συνεργάζονται άτομα με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα και 

αντιλήψεις. 

Ασαφείς στόχοι: η επικοινωνία καθίσταται αναποτελεσματική στην περίπτωση 

που οι στόχοι μεταβίβασης του μηνύματος δεν είναι σαφείς και ξεκάθαροι, είτε  σε  

ατομικό είτε σε οργανωσιακό επίπεδο.  
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Μη σωστά μηνύματα: οι παράγοντες που συμβάλλουν συχνά στη μεταβίβαση 

μη σωστών μηνυμάτων, (πίεση χρόνου, αδιαφορία, έλλειψη ικανοτήτων κτλ.) έχουν 

σαν αποτέλεσμα είτε την αδυναμία του πομπού να μεταβιβάσει αυτό που πραγματικά 

επιθυμεί, είτε την αδυναμία κατανόησης του μηνύματος από το αποδέκτη. Η ασάφεια, 

η ανακρίβεια, η έλλειψη πληρότητας, περιεκτικότητας, συντομίας ή ορθότητας, είναι 

τα συνήθη προβλήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμπόδια στην 

πραγματοποίηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

Έλλειψη αξιοπιστίας: όταν ο πομπός εμφανίζεται αναξιόπιστος σε ότι αφορά 

τις γνώσεις, τις πληροφορίες ή ακόμη και την κρίση που διαθέτει, συχνά ο αποδέκτης 

δυσκολεύεται να αποδεχτεί και να κατανοήσει τα μηνύματα που λαμβάνει. � 

Φόβος της επικοινωνίας: ο φόβος της πιθανής διαρροής πληροφοριών από την 

πλευρά των υφισταμένων, προς τρίτους (ανταγωνιστές ή μη επιθυμητούς αποδέκτες) 

και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες προκειμένου να 

ισχυροποιηθεί η θέση τους, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της επικοινωνίας. �  

Κακή επιλογή του χρόνου και του χώρου: η κακή επιλογή του χρόνου και του 

χώρου για την μεταβίβαση ενός μηνύματος, μειώνει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητά της επικοινωνίας. 

Κακή επιλογή τρόπου και μέσου: εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία 

αποτελούν οι εσφαλμένες επιλογές του πομπού, όσον αφορά τον τρόπο και των 

μέσων που χρησιμοποιεί.  

Έλλειψη ενδιαφέροντος-απροσεξία: η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ικανότητας 

του αποδέκτη, να εστιάσει την προσοχή του στο μήνυμα που λαμβάνει, αποτελεί ένα 

ακόμη εμπόδιο στην επικοινωνία, έχει ως αποτέλεσμα την λανθασμένη σύλληψη, 

επεξεργασία και κατανόηση του περιεχομένου, όλου ή μέρους του μηνύματος, αλλά 

και την αποθάρρυνση του πομπού στη συνέχιση της επικοινωνίας.  

Βιαστικά συμπεράσματα: Όταν ο παραλήπτης του μηνύματος, λόγω έλλειψης 

υπομονής ή πίεσης χρόνου, οδηγείται στην εξαγωγή βεβιασμένων συμπερασμάτων 

σχετικά με το νόημα του μηνύματος που λαμβάνει, πριν καταφέρει ο πομπός να 

ολοκληρώσει την μετάδοση του. � 

Προδιάθεση - προκατάληψη: συχνά η λήψη και η επεξεργασία του μηνύματος 

από τον δέκτη, φιλτράρεται μέσα από ένα σύνολο προκαταλήψεων και προδιαθέσεων 

που έχει έναντι άλλων ανθρώπων, με αποτέλεσμα όχι μόνο της αδυναμίας 

κατανόησης του πραγματικού νοήματος του μηνύματος, αλλά και της παραποιημένης 

λήψης της πληροφορίας.  
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Υπερευαισθησία: η υπερευαισθησία του δέκτη, σε φράσεις ή γεγονότα, μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά στην κατανόηση του μηνύματος. 

Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη: συχνά η διαφορετική κοινωνική ή 

διοικητική θέση και οι σχέσεις εξουσίας και συμφερόντων, δυσχεραίνουν την 

επικοινωνία, πολύ δε περισσότερο όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά και μεταξύ του 

πομπού και του δέκτη «καλλιεργείται» σχέση έντονου ανταγωνισμού.  

Δομές - διαδικασίες: Οι δραστηριότητες επικοινωνίας προς τους υπαλλήλους 

των δημόσιων ιδρυμάτων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων διεξάγονται με 

διαφορετικούς τρόπους και ανάλογα με την οργανωτική τους δομή. Σε ορισμένους 

οργανισμούς, το γραφειοκρατικό στυλ επικοινωνίας είναι υπερβολικό, ενώ άλλοι 

τείνουν να εφαρμόζουν δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας. Στους περισσότερους 

δημόσιους οργανισμούς, εφαρμόζεται ο γραφειοκρατικός τρόπος επικοινωνίας.  

Σε βάρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας των οργανισμών, μπορεί να 

λειτουργήσουν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και οι οργανωτικές δομές. Για 

παράδειγμα,�οι πολυάριθμες βαθμίδες ιεραρχίας, η στεγανοποίηση μεταξύ των 

τμημάτων, οι χρονοβόρες διαδικασίες διακίνησης και ροής των πληροφοριών, οι 

ανελαστικοί κανόνες επικοινωνίας (συσκέψεις, επιτροπές, κ.λπ.), παραπέμπουν σε 

κακή γραφειοκρατική οργάνωση που δεν εξυπηρετεί την αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

Ο Μίλερ επισημαίνει ότι η επικοινωνία στις γραφειοκρατίες αποκτά 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας σχετίζεται με τις 

εργασίες και αποθαρρύνει την κοινωνική επικοινωνία εκτός από την καινοτομία. 

Τυπικά, η ροή της επικοινωνίας κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω στο 

οργανόγραμμα και η οριζόντια επικοινωνία ενθαρρύνεται μόνο μεταξύ των 

υπαλλήλων του ίδιου επιπέδου.  

Το περιεχόμενο έχει τη μορφή παραγγελιών, κανόνων και οδηγιών που συνήθως 

οδηγούν σε σχόλια. Ο τρόπος επικοινωνίας έχει επίσημο χαρακτήρα και ακόμη όταν 

οι διευθυντές καλούνται να προσλάβουν εργαζόμενους είναι πιθανό ότι δεν θα 

ενεργήσουν με βάση τις απόψεις των εργαζομένων. Η γραφειοκρατική δομή σπάνια 

οδηγεί στην ικανοποίηση από την εργασία (Holtzhausen, 2002). 

Υπερφόρτωση: οι σύγχρονες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μια συνεχή ροή 

μεγάλου όγκου πληροφοριών, που πολλές φορές, είναι δύσκολο να αφομοιωθούν, είτε  

εξ’ αιτίας του φόρτου εργασίας είτε  των περιορισμένων ικανοτήτων του δέκτη.  

Κλίμα – παιδεία: η αποτελεσματική επικοινωνία συναντά προβλήματα 
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εφαρμογής, όταν το κλίμα και η παιδεία της επιχείρησης είναι αρνητικά (έλλειψη 

σεβασμού, ελευθερίας έκφρασης, ανταγωνισμός, καχυποψία κ.λπ.). (Watzlawick, 

2005). 

Ο προγραμματισμός των ενεργειών της διοίκησης συμβάλλει στην επίλυση των 

προβλημάτων. Ο συντονισμός των ομάδων εργασίας αφορά τον ηγέτη που 

κατευθύνει τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η ορθή διακίνηση των μηνυμάτων, η χρήση κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες εργαζομένων και πελατών, η εφαρμογή μεθόδων στη 

διευκόλυνση της μετάδοσης του μηνύματος και της κατανόησης του αφορούν καίρια 

σημεία επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στη διάρκεια της επικοινωνίας 

(Λούτας, 2002). 

 

2.6 Ρόλος της επικοινωνίας για τους εργαζομένους 

Ο ρόλος της επικοινωνίας στους οργανισμούς είναι καθοριστικής σημασίας για 

την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Διακρίνουμε 

την:  

οπτική επικοινωνία δηλαδή την περιγραφή συγκεκριμένων σημείων για την 

επιτυχία της επιχείρησης,  

τη γραπτή μορφή που περιλαμβάνει τη γραφή, πληκτρολόγηση πληροφοριών 

και γεγονότων για έκφραση ιδεών,  

τη λεκτική επικοινωνία με την οποία η επιχείρηση δημιουργεί θεμέλιο ώστε να 

κατανοεί όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που απαρτίζουν τις ομάδες εργαζομένων 

και  

τη μη λεκτική επικοινωνία που περικλείει τη στάση του σώματος και τον τόνο 

της φωνής με τρόπο ώστε οι πληροφορίες και σκέψεις να διανέμονται με επιτυχία. Η 

μη λεκτική επικοινωνία, είναι απαραίτητη διαδικασία στους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας όπου οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μελών μιας ομάδας που 

επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταφέρουν ένα σύνολο αξιών που επιδρά στην 

ικανοποίηση τους (Μπιτσώρη, 2013). 

Η ανάπτυξη σχέσεων και η διατήρηση τους, είναι σημαντικοί παράγοντες για τη 

διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η ειλικρίνεια στις 

σχέσεις των εργαζομένων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται στην καθημερινότητα και λόγω καταστάσεων εργασιακού στρες  
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διαμορφώνεται απειλητικό περιβάλλον στην ψυχοσύνθεσή τους και μείωση της 

ικανοποίησης.  

Για τη διευθέτηση του επικοινωνιακού ρόλου στις επιχειρήσεις απαιτούνται: 

 Ικανά διοικητικά στελέχη 

 Κοινός στόχος και ομαδική εργασία  

 Επίλυση προβλημάτων και συντονισμός δραστηριοτήτων στον χώρο 

εργασίας  

 Αποφυγή συγκρούσεων εργαζομένων 

 Εξυπηρέτηση πελατών 

 Δημιουργία κλίματος συνεργατικότητας 

 Καλλιέργεια θετικών συμπεριφορών 

 Παρακίνηση προσωπικού 

 Ανάπτυξη ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του 

εργασιακού περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ηθικών κινήτρων. (Λούτας 2002) 

Η πληροφόρηση καθίσταται αναγκαία συνθήκη στο επιχειρησιακό περιβάλλον 

και τα στελέχη των επιχειρήσεων φροντίζουν για την ομαλή ροή της. 

 

2.6.1 Αποτελεσματική Επικοινωνία στους οργανισμούς 

Η αποτελεσματική επικοινωνία περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων της μη 

λεκτικής επικοινωνίας, της προσεκτικής ακρόασης και της συναισθηματικής 

επίγνωσης. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και η συνεργασία των ομάδων 

δίνουν ιδιαίτερη διάσταση της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.  

Για τη διεξαγωγή επιτυχούς επικοινωνίας θεωρείται απαραίτητη η ενημέρωση 

του προσωπικού για τους στόχους και τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Όταν 

διαφαίνονται οι προθέσεις των επιχειρήσεων παρατηρούνται τα εξής: 

 Κοινή και επιθυμητή γραμμή επικοινωνίας 

 Μέτρηση  της ικανοποίησης των εργαζομένων 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 

 Θέσπιση κινήτρων και ειδικών αμοιβών ώστε να υπάρξει διάκριση 

ταλέντων. 

Τα μηνύματα να είναι σαφή, ειλικρινή, περιεκτικά και απαλλαγμένα από 
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θορύβους ώστε να είναι κατανοητά σε όσους απευθύνονται. Η ορθότητα του 

μηνύματος, η αποσαφήνιση του σκοπού, η κατανόηση και η καλή ακρόαση, 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη φυσιολογική ροή της 

διαδικασίας που ακολουθείται. 

Η χρήση κατάλληλου δίαυλου επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική διαδικασία 

ακόμη και αν χρειάζεται αποτύπωση της αλλαγής του καθιερωμένου επικοινωνιακού  

συστήματος.  

Εφόσον η επικοινωνία είναι μια διαδικασία αλληλεξαρτώμενη και η διοίκηση 

οφείλει να επιτελεί με ακρίβεια τις κύριες λειτουργίες της, η επικοινωνιακή πολιτική 

των Οργανισμών πρέπει να σχεδιάζεται χωρίς την ιεραρχική δομή της επιχείρησης 

αλλά με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ που αναλαμβάνει την κοινωνική πλευρά στην 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 

Η επικοινωνιακή πολιτική στοχεύει στην ενημέρωση του ανθρώπινου 

δυναμικού για τους στόχους και τις πολιτικές της επιχείρησης και στη διαμόρφωση 

και διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα (Hargie et al.,1999). 

Η ομαδική εργασία αποτυπώνει τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών 

του προσωπικού και συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας. Η 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης αφορά τη βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος 

και την επιτυχή και ασφαλή επικοινωνία (Βερναρδάκης, 2005).  

Οι αμφίδρομες επικοινωνίες είναι απαραίτητες στις επιχειρήσεις γιατί έτσι οι 

εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ελεύθερα προτάσεις και απόψεις 

δημιουργώντας το σύστημα αξιών της επιχείρησης και με αυτό τον τρόπο 

βελτιώνονται οι σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων με στόχο την οργανωσιακή 

αλλαγή (Λούτας 2002). 

Ωστόσο, η απόδοση των εργαζομένων παρουσιάζει βελτίωση όταν οι 

εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για τους στόχους της επιχείρησης και ένας πολύ 

έξυπνος τρόπος που εφαρμόζουν οι μάνατζερ είναι η νέα μέθοδος να συνδέουν τους 

εργαζόμενους στο όραμα της επιχείρησης. 
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2.7 Η έννοια της ικανοποίησης της επικοινωνίας  

Η ικανοποίηση της επικοινωνίας ορίζεται ως ικανοποίηση που συνδέεται με τη 

θέση του εργαζόμενου στον οργανισμό (Mount & Back 1999) και περιγράφηκε ως 

κοινωνικο-συναισθηματικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τις επικοινωνιακές 

αλληλεπιδράσεις του Michael L. Hecht (Gray & Laidlaw 2004: 426).  

Οι Downs και Hazen (1977) δηλώνουν, ότι η «ικανοποίηση της επικοινωνίας 

είναι πολυδιάστατη και όχι μονοδιάστατη» και επιχείρησαν να καθορίσουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι ατομικές διαστάσεις σχετίζονται με την παγκόσμια ικανοποίηση από 

την εργασία. Ως εκ τούτου, αυτή η πολυδιάστατη έννοια, έχει οριστεί ως «περίληψη 

της ικανοποίησης ενός ατόμου από τη ροή πληροφοριών και τις μεταβλητές των 

σχέσεων» (Downs & Hazen 1977, Pincus 1986).  

Αυτές οι πτυχές της επικοινωνίας υποστηρίζουν την «ανταλλαγή πληροφοριών 

και τη μετάδοση νοήματος σε ολόκληρο τον οργανισμό» και ως εκ τούτου, η μέτρηση 

της ικανοποίησης από την επικοινωνία θα πρέπει να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο του 

κλίματος για έναν «υγειή» οργανισμό (Gray & Laidlaw 2004: 428). 

 

2.7.1 Οι Επιδράσεις της Ικανοποίησης της Επικοινωνίας στους 

Οργανισμούς  

Είναι προφανές ότι η ικανοποίηση από την εργασία, δημιουργεί σε αντάλλαγμα, 

αύξηση της παραγωγικότητας, γεγονός που συμβάλλει στην επιτυχία του οργανισμού. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις διαδικασίες 

επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων διαφέρει μεταξύ των χωρών και της πολιτισμικής 

τους κουλτούρας (Silverthone 2005: 42). Πιθανώς, η επικοινωνία να είναι η πιο 

ουσιαστική διαδικασία των οργανισμών.  

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας αναγνωρίστηκε μέσω 

πολυάριθμων μελετών σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας (Downs & Hazen 1977, 

Pincus 1986, Sparks 1994). Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν, ότι ένα θετικό 

επικοινωνιακό περιβάλλον συμβάλλει ουσιαστικά στην οργανωτική 

αποτελεσματικότητα (Pincus, 1986). 

Οι ερευνητές θεωρούν γενικά ότι η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να 

συμβάλει στην παραγωγικότητα, την απόδοση ενός οργανισμού και τον 

προσανατολισμό του στον πελάτη. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν 

ότι η ικανοποίηση της επικοινωνίας αποτελείται από πολλαπλές δομές όπως, το 
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μέγεθος της πληροφόρησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, το κλίμα επικοινωνίας 

του οργανισμού, τη δεκτικότητα της ανοδικής επικοινωνίας και την συχνότητα 

αλληλεπίδρασης των εργαζομένων (Hargie κ.ά., 2002). 

Η έρευνα σχετικά με την αντίληψη της επικοινωνίας, βασίζεται στην αρχή ότι οι 

γνωστικές και συναισθηματικές αντιλήψεις ενός ατόμου για την οργάνωση θα 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου στον οργανισμό (Goldhaber et al., 1978, 

Hunt et al., 2000).  

Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι η αντιληπτή ποιότητα των πληροφοριών που 

ανακοινώνονται στους οργανισμούς, συνδέεται σημαντικά με τις οργανωτικές 

επιδόσεις και τα αποτελέσματα των εργαζομένων ή των οργανώσεων. Η ποιότητα της 

πληροφόρησης αναφέρεται στο κατά πόσο η επικοινωνία είναι σχετική, ακριβής, 

αξιόπιστη ή έγκαιρη (Byrne & LeMay 2006). 

Η ικανοποίηση της επικοινωνίας προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον και την 

προσοχή των ερευνητών τα τελευταία χρόνια, όπου οι μελέτες έχουν συνδέσει την 

ικανοποίηση της επικοινωνίας με την ικανοποίηση από την εργασία, την 

παραγωγικότητα, την απόδοση της εργασίας και την οργανωτική δέσμευση.  

Για παράδειγμα, μια μελέτη από τους Clampitt και Downs (1993) σχετικά με τη 

σχέση μεταξύ ικανοποίησης επικοινωνίας και παραγωγικότητας χρησιμοποιώντας το 

CSQ διαπίστωσε, ότι οι παράγοντες ικανοποίησης της επικοινωνίας επηρεάζουν 

διαφορικά την παραγωγικότητα που ποικίλλει τόσο σε είδος όσο και σε μέγεθος.  

Οι τομείς της μεγαλύτερης ικανοποίησης των εργαζομένων, φαίνεται ότι ήταν 

οι παράγοντες της εποπτικής και της δευτερεύουσας επικοινωνίας, ενώ η προσωπική 

ανατροφοδότηση παρέχει τη μικρότερη ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα της 

πολυδιάστατης φύσης του CSQ είναι: 

 Ικανοποίηση από την εργασία και επικοινωνία υπαλλήλων 

 Ικανοποίηση ως σύνολο 

Η ικανοποίηση από την εργασία έχει οριστεί με διάφορους τρόπους, αλλά 

γενικά θεωρείται ότι είναι η αντιληπτική / συναισθηματική αντίδραση ενός ατόμου σε 

σημαντικές πτυχές της εργασίας (Pincus 1986, Mount & Back, 1999).  

Ο Grunig παρουσίασε τον ορισμό της ικανοποίησης από την εργασία του Locke 

ως μια «ευχάριστη  ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την 

εκτίμηση των εμπειριών ενός ατόμου» (Serini et al., 1997: 100).  

Η ικανότητα του οργανισμού να μεταμορφωθεί, εξαρτάται από την ικανοποίηση 
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των εργαζομένων από την εργασία τους (Holtzhausen, 2002α). 

Ο J. Grunig επισημαίνει μελέτες που αναγνωρίζουν δύο επίπεδα ικανοποίησης: 

Ικανοποίηση από την εργασία και ικανοποίηση από τον οργανισμό ως σύνολο.  

 

2.8 Επικοινωνία στον τομέα της υγείας 

Στον τομέα της υγείας, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα και η πληθώρα των μηνυμάτων από 

την πλευρά του πομπού, ενώ από την πλευρά του δέκτη, παρατηρείται έλλειψη 

προσοχής, βιαστική αξιολόγηση, έλλειψη κοινού λεξιλογίου και όσο περισσότερο 

εξειδικευμένη είναι η νοσηλευτική εργασία, τόσο πολυπλοκότερη γίνεται η 

επικοινωνία.  

Στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, όπου οι νοσηλευτές συνεργάζονται με γιατρούς 

πολλών ειδικοτήτων, είναι συχνό φαινόμενο, η επανάληψη της ίδιας πληροφορίας σε 

διαφορετικούς επαγγελματίες υγείας, (γιατρούς, ειδικευόμενους, φαρμακοποιούς 

κλπ). (Grover, 2005) 

Προβλήματα στην επικοινωνία, (προφορική, τηλεφωνική, σημειώσεις, φύλλα 

νοσηλείας), μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη από τις ασαφείς και πολύπλοκες οδηγίες 

των γιατρών, τις ταυτόχρονες εντολές από πολλούς γιατρούς, την έλλειψη προσοχής 

λόγω κόπωσης και τη διαφορετική αντίληψη της έννοιας του επείγοντος. (Keatinge et 

al., 2002) 

Εμπόδια στην επικοινωνία θεωρούνται επίσης η ένταση της φωνής, η «σφιγμένη» 

γλώσσα του σώματος, η βίαιη συμπεριφορά, οι συναισθηματικές εκρήξεις κλπ. 

(Iacono, 2003) 

Ένας ανασταλτικός παράγοντας της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι οι 

διαφορετικές επαγγελματικές κουλτούρες γιατρών-νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές, 

επικεντρώνονται κυρίως στην φροντίδα και όχι στη θεραπεία του ασθενή και 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους ιατρούς ενώ οι 

γιατροί ενδιαφέρονται να λαμβάνουν από τους νοσηλευτές δομημένες πληροφορίες. 

(Frederich et al., 2002)  

Είναι προφανές ότι η καλή επικοινωνία εξασφαλίζει την παροχή φροντίδας υψηλής 

ποιότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης των Casanova και συν., 2007, έδειξαν ότι 

για την καλή επικοινωνία είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός σεβασμός. Το 

αρνητικό κλίμα, που πυροδοτεί αρνητικές συμπεριφορές, επηρεάζοντας έτσι την 
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επικοινωνία, μπορεί να δημιουργηθεί εξ αιτίας των συγκρούσεων μεταξύ γιατρών και 

νοσηλευτών. Οι συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου εργασίας, 

καθώς οι γιατροί διεκδικούν τον κυρίαρχο ρόλο στην παροχή φροντίδας ενώ οι 

νοσηλευτές εστιάζουν περισσότερο στην ομαδική εργασία. (Casanova et al., 2007) 

Η έλλειψη υπομονής, από την πλευρά των γιατρών, η άρνηση να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις, ή στις επαναλαμβανόμενες κλήσεις των νοσηλευτών, η αρνητική κριτική, 

τα φυλετικά ή τα εθνικά σχόλια, είναι προφανείς συμπεριφορές έλλειψης σεβασμού 

των γιατρών απέναντι στους νοσηλευτές, προκαλώντας συγκρούσεις στον εργασιακό 

χώρο (Μπιτσώρη, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΓΕΣΙΑ 

Εισαγωγή 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, κυριαρχούσε η άποψη ότι ο σωστός 

προϊστάμενος διοικεί με αυταρχικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τους εργαζομένους σαν 

μέσα παραγωγής και η διοίκηση στηριζόταν στο τρίπτυχο, σχεδιασμός, οργάνωση και 

έλεγχος.  

Η αντίληψη περί αυταρχικής διοίκησης σήμερα θεωρείται παρωχημένη, αφενός 

εξ αιτίας της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου των εργαζόμενων, οι οποίοι 

απαιτούσαν να μην αντιμετωπίζονται μόνο σαν παραγωγικοί πόροι επειδή  και  

αφετέρου της διαπίστωσης, ότι μια απομονωμένη ηγεσία αδυνατεί να κατανοήσει 

πλήρως την πραγματικότητα (Burns, 2005).  

Η ηγεσία σε ακαδημαϊκό επίπεδο άνθησε μόλις το τελευταίο μισό του 20ου 

αιώνα κυρίως στις και μελετάται εκτεταμένα από κάθε πτυχή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Έχει επισημανθεί ότι, οι γνώσεις είναι ακόμα ελάχιστες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αποτελεσματική ηγεσία, παρά την πληθώρα 

μελετών  (Higgs and Rowland, 2001).  

 

3.1 Ορισμοί της ηγεσίας 

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πάρα πολλοί ορισμοί για την ηγεσία, τους οποίους 

συναντούμε τόσο στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία όσο και σε μελέτες που 

δημοσιεύονται.  

Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής των δραστηριοτήτων μιας οργανωσιακής 

ομάδας σχετικά με τον καθορισμό και την υλοποίηση  των στόχων της Είναι η 

δύναμη εκείνη που μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν για την 

υλοποίηση κοινών στόχων (Stogdill, 1974:44).  

Οι (Hoy & Miskel, 2008) σε έναν πιο σύγχρονο ορισμό που έδωσαν, αναφέρουν 

ότι: «η ηγεσία είναι μια κοινωνική διαδικασία που εμφανίζεται φυσικά μέσα σε 

κοινωνικά συστήματα και μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη της. Επίσης, είναι κτήμα ή 

περιουσία ενός οργανισμού παρά μιας ξεχωριστής μονάδας» (Hoy & Miskel, 2008, 

σ.σ. 419). 

Σύμφωνα µε τους Katz και Kahn, στην έννοια της ηγεσίας, εμπεριέχονται  δυο 

στοιχεία, το πρόσωπο που ασκεί επιρροή και τα πρόσωπα που υφίστανται την 
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επιρροή (Πιπερόπουλος, 2007). 

Σύμφωνα με τον (Πασιαρδή, 2004): «Η Ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των 

συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη 

δική τους συμπεριφορά». 

Η ηγεσία ταυτίζεται με τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας ενός οργανισμού και 

όχι με αυτή καθ’ αυτή τη διαδικασία (Kουτούζης, 2012). Ηγέτης είναι πρέπει να 

εξασφαλίζει την εκούσια συμμετοχή των ατόμων για την επίτευξη των στόχων την 

ενοποίησή τους γύρω από αξίες (Μπουραντάς, 2005:47).  

Οι (Bennis & Nanus, 1985) ορίζουν την ηγεσία ως την φυσική έκφραση ενός 

ανθρώπου ολοκληρωμένου και ο (Cashman,1998) ως την αυθεντική αυτοέκφραση 

που δημιουργεί αξία.  

Σύμφωνα με τον (Μπουραντά, 2005), ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού 

των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης 

ομάδας ανθρώπων, με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και με την κατάλληλη 

συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους με το μεγαλύτερο δυνατόν 

αποτέλεσμα. (Μπουραντάς,  2005).  

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο όρος «ηγεσία» περιλαμβάνει τις διαδικασίες 

που συνεπάγονται τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων της ομάδας, τη  

δημιουργία κινήτρων, και τη συμβολή στη διατήρηση της συνοχής και της 

κουλτούρας ομάδας. Η ηγεσία αποτελεί ένα κατεξοχήν ομαδικό φαινόμενο, αφού 

αναφέρεται στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ του ηγέτη και των µελών μιας 

ομάδας (Ζαβλανός, 2002). 

Ωστόσο, επικρατεί και η άποψη ότι κατά την άσκηση της διοίκησης στους 

οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, ο ηγέτης δεν διαθέτει πάντα τα απαραίτητα 

στοιχεία της έμπνευσης και της αφοσίωσης στους στόχους της ομάδας, αλλά ασκεί 

εξουσία όπως την υπαγορεύει η θέση (Καρακατσάνη, 2012). 

Με βάση τους παρά πάνω ορισμούς παρατηρούμε ότι το κοινό στοιχείο μεταξύ 

τους είναι ότι η ηγεσία περιλαμβάνει τρεις πολύ βασικές έννοιες: Τους ανθρώπους, 

την ικανότητα επιρροής και τους στόχους.  

Τα θεμελιώδη στοιχεία της έννοιας της ηγεσίας είναι η άσκηση επιρροής ενός 

ατόμου πάνω σε άλλους ανθρώπους για την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι 

εθελοντικά και πρόθυμα επιδιώκουν να υλοποιούν αυτούς τους στόχους που μπορεί 

να αφορούν φιλοδοξίες ή ιδανικά για πρόοδο, ή ένα καλύτερο μέλλον. 

Στην πράξη η ηγεσία ως διαδικασία άσκησης επιρροής σε άλλους ανθρώπους 
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λαμβάνει χώρα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, όπως η έμπνευση των ατόμων, η 

ανάπτυξη της σκέψης και των ικανοτήτων τους, η υλοποίηση αλλαγών. Εξ άλλου 

επιτυχημένη θεωρείται η ηγεσία όταν έχει ένα συγκεκριμένο όραμα και την 

ικανότητα να δημιουργεί ή να αποτρέπει γεγονότα προκειμένου να πετύχει τους 

στόχους, για τους οποίους δεσμεύεται (Potter, 1996). 

Η ηγεσία είναι μία διοικητική διαδικασία που αφορά την κουλτούρα του 

Οργανισμού και έχει στόχο τη διαμόρφωση επιθυμητού οργανωτικού κλίματος. Ο 

ηγέτης συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικών εργασιακών ομάδων και μέσω 

της παρακίνησης του προσωπικού διαμορφώνει ασφαλές περιβάλλον, ακολουθώντας 

μία σειρά διαδικασιών συμπεριλαμβανομένου και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

(Πρεβύζη & Κόλλια, 2012) 

Σύμφωνα με τους επικρατέστερους ορισμούς της ηγεσίας και την επίτευξη των 

στόχων της, διακρίνονται οι εξής τύποι: 

Αυταρχική ηγεσία: με παντελή έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλιών στους 

εργαζομένους 

Δημοκρατική ηγεσία: με τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω της ομαδικής 

εργασίας στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη λήψη αποφάσεων. 

Φιλελεύθερη ηγεσία: το προσωπικό παρουσιάζεται με μειωμένη 

παραγωγικότητα 

Μεταρρυθμιστική ηγεσία: χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι η εφαρμογή 

καινοτόμων αλλαγών στην εξέλιξη της εργασιακής ομάδας. 

Ο ηγέτης αναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο της παρακίνησης των ομάδων 

μεταφέροντας την έμπνευση και το όραμα του στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα 

την ανάληψη δράσεων και στόχο την ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών. 

Ο Μπουραντάς, (2002) διαχωρίζει τον ρόλο του ηγέτη από του μάνατζερ και 

εστιάζει στη διαφορά ότι ο ηγέτης αναδεικνύεται μέσα από την ομάδα και 

χρησιμοποιεί τις ικανότητες του για τη διαμόρφωση θετικών αλλαγών εμπνέοντας 

τους συνεργάτες. 

 

3.2 Μετασχηματιστική ηγεσία 

Η περιγραφή της μετασχηματιστικής ηγεσίας έγινε από τον Burns (1978) και 

ορίζει το χαρισματικό ηγέτη ως εμπνευστή που καθοδηγεί τους υφισταμένους του 
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τονίζοντας το αίσθημα υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης στην υλοποίηση του 

οράματος. Η μετασχηματιστική ηγεσία αφορά τους στόχους του ηγέτη που 

βασίζονται στο δικό του όραμα ενώ του μάνατζερ είναι καθιερωμένοι, μετρήσιμοι και 

βασίζονται στις ανάγκες της επιχείρησης. Η συναλλακτική ηγεσία συναντάται στις 

περισσότερες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει την ικανοποίηση καθορισμένων στόχων 

με την παροχή αμοιβών στους υφισταμένους.  

Η μετασχηματιστική ηγεσία λειτουργεί σε επίπεδο οργανωτικής 

αποδοτικότητας, δίνοντας βαρύτητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με τη 

δυνατότητα εφαρμόσιμων πρακτικών, επιδιώκοντας πάντοτε την ισορροπία. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματιστικού ηγέτη είναι η αναγνώριση των 

ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ατόμου (συνεργάτη) ξεχωριστά και η ανάδειξη των 

ταλέντων του ώστε να αισθάνεται ικανοποιημένος από την προσφορά του (Κουνάβης, 

2015). 

 

3.3 Κατανεμημένη ηγεσία 

Έχουν διατυπωθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια της 

Κατανεμημένης Ηγεσίας, η οποία δεν είναι καινούρια. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον ψυχολόγο Gibbs (Gibbs, 1995a), σε μία προσπάθεια 

κατανόησης και αποτύπωσης της επίδρασης που ασκούν οι διάφορες διαδικασίες 

στην εργασία των εμπλεκόμενων ομάδων.  

Μετά από μερικά χρόνια, οι Benett et al  υποστήριξαν ότι «ο καλύτερος τρόπος 

να αντιληφθούμε την κατανεμημένη ηγεσία είναι να την αντιμετωπίσουμε ως ένα 

διαφορετικό τρόπο σκέψης σχετικό με την ηγεσία, παρά σαν μια ακόμα τεχνική ή 

πρακτική» (Benett et al 2003, όπ. αναφ. στο Harris, 2004:13). 

Σχετικά με τον εκπαιδευτικό τομέα, ο Hay (2004), όπ. αναφ. στο Arrowsmith, 

2005) αναφέρει στην έρευνά του, ότι η Κατανεμημένη Ηγεσία υποδηλώνει 

ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις: περισσότερους ηγέτες στους οργανισμούς, αλλά 

επίσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί ασκούν 

εξουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις που 

υποβοηθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση και οι οποίες, όπως αναφέρει ο παραπάνω 

ερευνητής, θα πρέπει να συμβαδίζουν, τελικά, με το στόχο και την αντίστοιχη 

στρατηγική του οργανισμού. Γι’ αυτό και η εν λόγω ηγεσία προτείνει πρακτικές που 

δε βασίζονται σε ιεραρχικές δομές, αλλά σε «παράπλευρα δίκτυα» και σε «ρευστές 
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μορφές διοίκησης». (Leithwood et al, 2004a, Harris, 2004, όπ. αναφ. στο Harris, 

2008:31). 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, η κατανεμημένη ηγεσία θεωρείται ως μια 

στοχευμένη διαδικασία ανάληψης συγκεκριμένων ηγετικών πρωτοβουλιών από τις 

διοικήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και όχι ως μία απλή διαδικασία μείωσης 

ευθυνών του διευθυντή (Louis; Leithwood; Wahlstrom; Anderson, 2010). 

Η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί ουσιαστικά μία δυναμική διαδικασία 

επιρροής μεταξύ των μελών ενός οργανισμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του 

ίδιου του οργανισμού. Υποστηρίζεται ότι αυτό το μοντέλο ηγεσίας έχει θετικές 

επιρροές στην συλλογική απόδοση των εργαζομένων και κατ επέκταση στην 

οργανωσιακή επίδοση (Manz et al., 2011).  

Για αυτό το μοντέλο ηγεσίας σημαντικοί παράγοντες είναι η παροχή 

ανατροφοδότησης καθώς έτσι βελτιώνεται και ο οργανισμός αλλά και οι εργαζόμενοι. 

Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών με 

σκοπό την άμεση αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, λαμβάνοντας αρχικά πρωτοβουλίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους 

ενώ παράλληλα ο ηγέτης θα τους παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη 

όταν του ζητηθεί από τους εργαζομένους (Hoy, Miskel,2008, Shriberg & Shriberg, 

2011). 

 

3.4 Η Ηγεσία στην επιχείρηση 

Η ηγεσία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην επιχείρηση. Στη θέση του ηγέτη 

η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι περίπου στο 85% και του δείκτη 

αντίληψης στο 15%. Η ικανότητα ενός ηγέτη να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και 

τις ενέργειες με τους ανθρώπους επηρεάζει την απόδοση ενός οργανισμού.  

Είναι σημαντικό να μπορούν να στέλνουν θετικά συναισθήματα, ενθουσιασμό 

και ενέργεια σε όλες τις περιπτώσεις.Το 98% των «κορυφαίων επιδόσεων»  έχουν ένα 

υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.  

«Η ηγεσία είναι ένα από τα πιο παρατηρήσιμα και λιγότερα κατανοητά 

φαινόμενα στη γη» (Burns, 1978). Η ηγεσία είναι μια διαδικασία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης όπου η ικανότητα του ηγέτη να επηρεάζει την συμπεριφορά των 

υφισταμένων του, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποδοτικότητα (Humphrey, 

2002).  
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Η ηγεσία είναι εγγενώς μια συναισθηματική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία 

οι ηγέτες αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές καταστάσεις των υφισταμένων τους, 

επιχειρεί να προκαλεί συναισθήματα στους υφισταμένους και στη συνέχεια επιχειρεί 

να διαχειριστεί τις συναισθηματικές καταστάσεις αυτών, αναλόγως (Humphrey, 

2002). Ο Pescosolido, (2001) υποστηρίζει ότι οι ηγέτες αυξάνουν την ομάδα 

αλληλεγγύης και το ηθικό, με τη δημιουργία κοινών συναισθηματικών εμπειριών. Η 

ικανότητα των ηγετών να επηρεάσουν τη συναισθηματική ατμόσφαιρα, μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά τις επιδόσεις (Humphrey, 2002). 

Όπως κάθε θεωρία, έτσι και η θεωρία της ηγεσίας πρέπει να απαντήσει σε τρία 

βασικά ερωτήματα- τι, γιατί και πώς. «Τι» αναφέρεται στην ανάλυση τεχνοτροπιών ή 

ο στόχος θεωρητικά, «πώς» εξηγεί τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για τη 

δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των τεχνοτροπιών της θεωρίας και «γιατί» 

αντιπροσωπεύει τις εννοιολογικές παραδοχές μεταξύ των σχέσεων. 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση των ατόμων ως ηγέτες σε ομάδες, 

έχουν το επίκεντρο της έρευνας κατά τον τελευταίο αιώνα. Σήμερα οι ηγέτες έχουν να 

αντιμετωπίσουν ένα όλο και πιο αβέβαιο και δύσκολο περιβάλλον με τη συμμετοχή 

σε ραγδαίες αλλαγές στη φυσική, κοινωνική, πολιτική, τεχνολογική, οικονομική και 

στη συνέχεια σε οργανωτικά πλαίσια (Bass & Bass, 2008). 

Ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για την ηγεσία, ολοκληρώθηκε κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών και βοήθησε στην κατανόηση της εικόνας για 

την ιστορία του στυλ ηγεσίας και των προσεγγίσεων και των επιπτώσεών τους στην 

κοινωνία. Για παράδειγμα η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει ως στόχο την καλύτερη 

και περισσότερο μέσα από την κατανόηση του τι κάνει ένα αποτελεσματικό ηγέτη. Αν 

η ηγεσία θεωρήθηκε η εγγενής ικανότητα να επηρεάσει τους άλλους με τον έλεγχο 

της συμπεριφοράς των άλλων μελών της ομάδας, τα στυλ ηγεσίας έχουν εξελιχθεί και 

επεκταθεί πέρα από την επιρροή, ώστε να συμπεριλάβουν τα κίνητρα και τη 

δυνατότητα των άλλων να βοηθήσουν στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων 

(House et al., 2004). 

 

3.5 Η Νέα ηγεσία 

Η έρευνα στο θέμα της ηγεσίας, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, απέκτησε 

μεγάλη δυναμική. Σημαντικός αριθμός μελετών κινήθηκαν στο νέο πρότυπο ηγεσία, 

τη νέα ηγεσία. Σε αυτή την τάση περιλαμβάνονται νέες προσεγγίσεις, όπως της 
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οραματιστικής ηγεσίας (visionary), της μετασχηματιστικής ηγεσίας ή της 

χαρισματικής ηγεσίας (charismatic), οι οποίες σύμφωνα με τον Bryman, εμφανίζουν 

κοινά σημεία στη μεθοδολογία και τη θεματολογία. Αναφέρουν ότι, η νέα ηγεσία, έχει 

όραμα, με την έννοια της έμπνευσης, ο σωστός και επαρκής ρόλος του ηγέτη στη 

διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού, η εμπιστοσύνη των μελών ως προς τον 

ηγέτη, το κοινό στοιχείο μεταξύ του οράματος και των μελών της οργάνωσης. 

Η εργασία του Burns 1978 στην πολιτική ηγεσία, επηρέασε αυτές τις 

πεποιθήσεις. Ο Burns εστίασε στη διάκριση μεταξύ ηγέτη και μάνατζερ και συνέχισε 

στη διάκριση της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational), από την 

συναλλακτική ηγεσία (transactional). Θεωρούσε ότι στη μετασχηματιστική ηγεσία, οι 

ηγέτες και τα μέλη συνδέονται με έναν τρόπο μεταξύ τους, ώστε να εξυψώνονται 

μέσα από το σκοπό τους. Αντίθετα, στη συναλλακτική ηγεσία, οι σχέσεις βασίζονται 

στην ανταλλαγή αγαθών με κάποια αξία, και δεν έχουν την εμπιστοσύνη, ώστε να 

ενεργήσουν προς ένα κοινό σκοπό. 

 

3.5.1 Τα χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού ηγέτη 

Το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, διαφέρει πολύ από τα κοινά στυλ 

ηγεσίας και διοίκησης. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι σε θέση να αφυπνίσουν 

τους ανθρώπους, μόνο από την ψυχική τους δύναμη και τη δύναμη της θέλησης. Δεν 

διατάσσουν, ούτε διοικούν, αλλά έχουν όραμα και έμπνευση, όπως επίσης είναι 

διανοητικά και συναισθηματικά ενθαρρυντικοί. Διαθέτουν ισχυρή πίστη και 

στοχοπροσήλωση. Επίσης είναι αφοσιωμένοι στις σχέσεις που δημιουργούν 

(Goleman, 2000). 

Αντίθετα, με τους ορθολογιστές ηγέτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν κλασσικά 

στυλ διοίκησης, ο μετασχηματιστής ηγέτης αφυπνίζει τους εργαζομένους του, 

ενεργοποιώντας τα συναισθήματά τους αντίστοιχα με την εργασία που κάνουν. Ως 

επακόλουθο, οι μετασχηματιστές ηγέτες απευθύνονται στην αίσθηση της προσωπικής 

αξίας του κάθε ανθρώπου (Daft, 2004; Hellriegel et al, 2005).  

 

3.6 Αυθεντική Ηγεσία 

Ακόμη μία μορφή ηγεσίας, είναι η αυθεντική ηγεσία. Οι (Luthans & Avolio, 

2003),  ήταν από τους πρωτεργάτες στη δημιουργία αυτού του μοντέλου ηγεσίας. Η 



 46 

έννοια του αυθεντικού ανθρώπου, αναφέρεται στη θετική αντιμετώπιση που οδηγεί σε 

αυτογνωσία και χαρακτηρίζει τους ηγέτες. Αυτός ο ορισμός ενσωματώνει τις ιδέες 

της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της αυθεντικής ηγεσίας. 

Η αυθεντική ηγεσία έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνουμε σε υψηλότερα επίπεδα 

καλών εργασιακών σχέσεων και εμπιστοσύνης, καθώς ο αυθεντικός ηγέτης διατηρεί 

πολύ καλές σχέσεις με τους υφισταμένους. 

 

3.7 Χαρισματική ηγεσία 

O Max Weber (Μπουραντάς, 2001) έχει αναφερθεί στη χαρισματική ηγεσία, η 

οποία τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Με αυτή την έννοια ήθελε να 

αναφέρει τα χαρακτηριστικά που ελκύουν ένα άτομο προς ένα άλλο και το κάνουν 

ιδιαίτερα δημοφιλή. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το μοντέλο της χαρισματικής 

ηγεσίας, αναφέρεται στην ύπαρξη ορισμένων χαρακτηριστικών τα οποία ταιριάζουν 

με τις ανάγκες  και τις αντιλήψεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να κερδίζει την 

αποδοχή και την εμπιστοσύνη τους. 

Οι (Trice & Beyer, 1993), προσπαθώντας να προσδιορίσουν τις ικανότητες που 

θα πρέπει να έχει ένας χαρισματικός ηγέτης, ανέφεραν τις εξής, εξαιρετικά 

χαρίσματα, δυνατότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και υπερβατικές δυνάμεις. 

Το 1999, οι Waldman και Yammarino λαμβάνοντας παράδειγμα από 

επιτυχημένους διευθυντές, όρισαν ότι η χαρισματική ηγεσία, βασίζεται στις σχέσεις 

απόδοσης, θαυμασμού, σεβασμού με τον ηγέτη. Επίσης, οι (Waldman et al., 2001), 

ανέφεραν ότι η συμπεριφορά ενός χαρισματικού ηγέτη περιλαμβάνει την διατύπωση 

του οράματος, την αποστολή του και τις προσδοκίες για καλύτερο επίπεδο 

επικοινωνίας και σχέσεων. 

Επίσης, υπάρχει και η άποψη ότι το χάρισμα μεταβιβάζεται και με τη χρήση 

συναισθηματικών εκφράσεων, όπως θυμωμένος, αγχωμένος, νευρικός, χαρούμενος, 

περήφανος. Τέλος, σκοπός είναι να δημιουργηθεί αντίθεση στα συναισθήματα, για να 

δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα ακολουθώντας τα λόγια του ηγέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

4.1 Ορισμοί της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης αναπτύχθηκε τη δεκαετία 1990 από 

το Daniel Goleman και ορίζεται «ως η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τον 

εαυτό του, τις προθέσεις και τα συναισθήματα του άλλου καθώς και να μπορεί να 

επικοινωνεί με άλλα άτομα» (Goleman, 2000).  

Την ίδια δεκαετία οι Salovey & Mayer, όρισαν ένα πλαίσιο που περιγράφει μια 

σειρά από δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την ακριβή αξιολόγηση, έκφραση και 

αποτελεσματική ρύθμιση του συναισθήματος, στον εαυτό του και στους άλλους, 

καθώς και τη χρήση του συναισθήματος να παρακινεί, να σχεδιάζει και να επιτύχει 

στη ζωή του ο άνθρωπος (Salovey & Mayer 1990, p.185). Στην πραγματικότητα, οι 

δύο λειτουργίες, σκέψη και συναίσθημα λειτουργούν μαζί.  

Από τα παρά πάνω φαίνεται, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με 

μια σειρά από μη-γνωστικές δεξιότητες που επηρεάζουν την ιδιαίτερη ικανότητα του 

ατόμου για την αποτελεσματική ενασχόληση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός 

του.  

Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης, επικεντρώνεται στον βαθμό που οι 

γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων ενημερώνονται από τα συναισθήματα τα οποία 

είναι γνωστικά διαχειρίσιμα (George, 2000).  

Παρότι έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

ωστόσο όλοι συμφωνούν, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα φυσικό 

πρόσωπο που έχει τη γνώση και την ικανότητα να ελέγχει τα συναισθήματά του.  

Σύμφωνα με τους (Salovey & Mayer,1990), η θεωρία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης εστιάζει στις συναισθηματικές ικανότητες και στην ατομική γνωστική 

λειτουργία, ενώ η θεωρία των Goleman and Boyatzis επικεντρώνεται στις κοινωνικές 

και συναισθηματικές ικανότητες (Jordan and Troth, 2004).  

 

4.2 Ομάδες δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης 

Ως κύριες ομάδες των δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

θεωρούνται, η αυτογνωσία, η αυτοδιαχείριση, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η 

διαχείριση των σχέσεων (Goleman, 2000; Boyatzis et al., 2000), ενώ άλλοι 

συγγραφείς προτείνουν, ένα πιο περιοριστικό μοντέλο βασισμένο στην ικανότητα και 
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την προσωπικότητα του ατόμου (Salovey and Mayer, 1994; Mayer et al., 2000). Προς 

αυτή την κατεύθυνση οι Rahim et al., (2002), επαναπροσδιορίζουν τα στοιχεία του 

Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη προτείνοντας τις παρακάτω διαστάσεις: 

1. Αυτογνωσία (self-knowledge), συνδέεται με την ικανότητα 

της αναγνώρισης και της αιτιολόγησης των ατομικών βιωμένων 

συναισθημάτων, διαθέσεων και παρορμήσεων. Στην αυτογνωσία 

περιλαμβάνεται επίσης η ευαισθητοποίηση ενός ατόμου από τις πράξεις του ή 

τα συναισθήματά του προς τους άλλους.  

2. Αυτορρύθμιση (self-adjusting), η οποία αναφέρεται στην 

ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις του, 

να παραμένει ήρεμος σε δυνητικά ασταθείς καταστάσεις και να διατηρεί την 

ψυχραιμία του ανεξάρτητα από τα προσωπικά συναισθήματα.  

3. Παρακίνηση (incitement), που αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα 

του ατόμου προσήλωσης στους στόχους, να λειτουργεί ελπίζοντας στην 

επιτυχία και όχι με τον φόβο της αποτυχίας και να αποδέχεται τις προκλήσεις  

για την επίτευξη των στόχων. 

4. Ενσυναίσθηση (empathy), που είναι η ικανότητα ενός ατόμου 

να κατανοεί τα συναισθήματα που μεταδίδει μέσω λεκτικών και μη λεκτικών 

μηνυμάτων και να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα όταν 

χρειάζεται να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων και της 

συμπεριφοράς του άλλου. 

5. Κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Οι κοινωνικές 

δεξιότητες συνδέονται με την ικανότητα ενός ατόμου να ασχοληθεί, χωρίς να 

υποτιμά τα προβλήματα των εργαζομένων, να μην επιτρέπει αρνητικά 

συναισθήματα, να συμβάλλει στη συνεργασία και να χειρίζεται τη 

συναισθηματική σύγκρουση με διακριτικότητα και διπλωματία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αυτογνωσία και η αυτορρύθμιση βοηθά στην 

κατανόηση των συναισθηματικών διεργασιών και την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπισή τους, ενώ η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν 

την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τόσο τα προσωπικά του 

συναισθήματα, όσο και τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, ώστε να βοηθά 
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αποτελεσματικά στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους για την επίτευξη των 

επιθυμητών στόχων. Για να παραμένουν τα άτομα επικεντρωμένα στην επίτευξη των 

στόχων είναι απαραίτητο το κίνητρο (Druskat & Wolf, 2001).  

 

4.3 Συναισθηματική νοημοσύνη στον Εργασιακό χώρο  

Ο ρόλος που παίζουν τα συναισθήματα και κυρίως η συναισθηματική 

νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο είναι, σε αντίθεση με το παρελθόν, ένα από τα 

βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα το σύγχρονο management. 

Παρά το γεγονός ότι τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

εργασιακής εμπειρίας, η ψυχολογική έρευνα για τη μελέτη των συναισθημάτων στα 

πλαίσια μιας επιχείρησης ήταν μέχρι τώρα περιορισμένη.  

Η δημοσίευση του βιβλίου του (Goleman, 1995), σχετικά με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη, όχι μόνο αποτέλεσε την αφετηρία της εκδήλωσης του ενδιαφέροντος των 

ακαδημαϊκών για την ευρύτερη σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο, 

αλλά άρχισαν να δημοσιεύονται και σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. 

Τις βάσεις για την παραπέρα ανάπτυξη, έθεσαν οι θεωρίες των (Weiss & 

Cropanzano, 1996) affective events theory1 και η broaden-and-build theory2 της 

(Fredrickson, 2009). 

Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία (affective events theory), η συμπεριφορά και η 

στάση των ατόμων απέναντι στην εργασία επηρεάζεται βασικά από τη φύση του 

επαγγέλματος. 

Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν συνήθως όλοι στον εργασιακό τους χώρο, 

μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικά η σε θετικά συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά 

τους επηρεάζουν και τη στάση τους απέναντι στην εργασία. Οι κατευθυνόμενες από 

το συναίσθημα συμπεριφορές, μπορεί να είναι αρνητικές (όπως παρορμητικές 

κινήσεις), αλλά και θετικές (όπως η καταβολή επιπλέον προσπάθειας ή η προσφορά 

βοήθειας στους άλλους).   

Η στάση προς το επάγγελμα μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, είτε 

αρνητικές, όπως αποχώρηση από την εργασία, ή συστηματική εμπλοκή σε 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, είτε θετικές όπως εμπλοκή σε παραγωγική εργασία.   

Ωστόσο τα συναισθήματα που βιώνονται στον εργασιακό χώρο επηρεάζονται 

και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, όπως η συναισθηματική 

νοημοσύνη ή η γενική τάση να είναι κάποιος σε αρνητική ή θετική διάθεση.  
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Σύμφωνα με την θεωρία της Fredrickson (broaden-and-build model) 

(Fredrickson, 2009), οι άνθρωποι που βιώνουν θετικά συναισθήματα, όπως: αγάπη, 

ευχαρίστηση, ενδιαφέρον, όταν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής, βελτιώνουν 

και εμπλουτίζουν τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν.  

Τα θετικά συναισθήματα επομένως, αφενός συμβάλλουν στην επιλογή 

εναλλακτικών ενεργειών για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και στην 

εύρεση ποικίλων δράσεων προς επίτευξη του στόχου, αφετέρου βοηθούν στην 

εξάλειψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών των αρνητικών συναισθημάτων. 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των θετικών συναισθημάτων, είναι η 

κινητοποίηση μηχανισμών που βοηθούν στην  ενδυνάμωση  του ψυχισμού και 

οδηγούν κλιμακωτά σε ψυχική και συναισθηματική ευημερία. 

Σε εργασιακό χώρο όπου κυριαρχούν οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανθρώπινη 

συμπεριφορά δεν μπορεί να τεθεί σε πλαίσια, ούτε σε ιεραρχικές κλίμακες. Ο 

άνθρωπος στην καθημερινότητά του, αντιμετωπίζει ποικιλία θετικών και αρνητικών 

γεγονότων και συναισθημάτων, τα οποία επηρεάζουν τη συναισθηματική του 

κατάσταση.  

Τα συναισθήματα επηρεάζονται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, 

όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η θετική ή αρνητική διάθεση (Goleman 1995) 

και συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε παρορμητική συμπεριφορά αλλά και 

θετική στάση (Vacola et al, 2004). 

Επειδή η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, επηρεάζει και την 

κατάσταση του άλλου ατόμου, έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική των ομάδων, δηλαδή, 

η θετική ή η αρνητική διάθεση του ενός επηρεάζει τη διάθεση άλλων (Ashkanasy et 

al., 2002). 

Οι εργαζόμενοι που πιθανόν να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, όπως θλίψη ή 

θυμός, εάν δεν τους δοθεί μια υγιής διέξοδος έκφρασης και εξωτερίκευσης, η 

συναισθηματική ένταση θα τους οδηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση 

(Grandey, 2000). 

Η αδυναμία έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε 

ψυχοσωματικές παθήσεις, όπως κούραση, υπνηλία και η ανάγκη διαχείρισης ή 

έκφρασης των συναισθημάτων, είναι εμφανής κυρίως σε θέσεις εξυπηρέτησης 

πελατών (Schaubroek & Jones, 2000). 
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4.4 Μορφές της νοημοσύνης  

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον καθώς ανεβαίνουμε στην ιεραρχία διακρίνουμε 

ικανότητες ατόμων εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες, την αναλυτική και θεωρητική 

σκέψη, τις συναισθηματικές ικανότητες, την καλλιέργεια νέου τρόπου σκέψης και 

δράσης που κάνουν τα υψηλόβαθμα στελέχη να ξεχωρίζουν σε σχέση με τους 

υπόλοιπους (Spencer & Spencer, 1993). 

Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τους Furnham, & Cheng, (2000), 

για τις μορφές της νοημοσύνης είναι: 

Μαθησιακή: η δεξιότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί την κριτική του 

σκέψη καθώς και τις ξεχωριστές ικανότητες του νου. 

Τεχνολογική: η χρήση των μέσων της τεχνολογίας και η αξιοποίηση της 

τεχνογνωσίας σε μεγάλο βαθμό. 

Οικονομική: ορθολογική διάθεση των πόρων. 

Κοινωνική: η δυνατότητα κοινωνικής αποδοχής με τη δημιουργία ενός δικτύου 

σχέσεων 

Πολιτική: η ικανότητα ενός ατόμου να έρχεται σε ισορροπία χρησιμοποιώντας 

την πειθώ και την αναμενόμενη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. 

Πολιτισμική: η ανάγκη συνύπαρξης και ομαλής συνεργασίας ατόμων 

διαφορετικής κουλτούρας. 

Από τη μελέτη της εργασιακής νοημοσύνης προκύπτει ότι η Μαθησιακή 

νοημοσύνη προετοιμάζει και βοηθά  το άτομο για την ολοκλήρωση των σπουδών του 

ενώ η Οικονομική νοημοσύνη είναι προσόν των θετικών επιστημών.  

Η αντιληπτική ικανότητα είναι σημαντική στην οργάνωση και ερμηνεία των 

πληροφοριών που δέχονται καθημερινά στον εργασιακό χώρο. Ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται η επεξεργασία των μηνυμάτων που λαμβάνει το άτομο, επηρεάζει τη 

συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματα στην καθημερινότητα του. 

(Ιορδάνογλου, 2008). 

 

4.5 Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με συναισθηματική νοημοσύνη 

Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, είναι αισιόδοξοι, θέτουν 

κίνητρα, ελέγχουν τα συναισθήματά τους, κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, 

έχουν την ικανότητα της επικοινωνίας και της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων 

προσαρμόζονται εύκολα, αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές ανάγκες των άλλων, 
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δείχνοντας ενσυναίσθηση και έχουν υψηλότερη ικανότητα στη λήψη αποφάσεων. 

Οι εργαζόμενοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, αντέχουν στην εργασία 

υπό πίεση, έχουν πίστη στις ικανότητες τους, μπορούν να συνεργάζονται με άλλους, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν ικανότητα πειθούς, εμπνέουν και ηγούνται, δεν 

τα παρατάνε στις δυσκολίες, διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, είναι ευσυνείδητοι και 

ιεραρχούν τους στόχους.  

Σύμφωνα με τους (Salovey & Mayer, 1990), οι άνθρωποι με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη δύνανται να οργανώνουν με ένα δικό τους τρόπο τα 

συναισθήματα τους για την επίλυση των προβλημάτων. Το συμπέρασμα που 

κατέληξαν οι Salovey & Mayer, είναι ότι η θετική διάθεση ενισχύει το βαθμό 

ευελιξίας του ανθρώπου, στα μελλοντικά του σχέδια αλλά και στις ευκαιρίες που θα 

του παρουσιαστούν και η θετική διάθεση ενισχύει τη δημιουργική σκέψη.  

 

4.6 Η συναισθηματική νοημοσύνη και σχέση εργαζόμενου-προϊστάμενου 

Ιδιαίτερης σημασίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού είναι ο 

ρόλος του προϊσταμένου, καθώς ο προϊστάμενος δεν σχεδιάζει μόνο τις νέες 

επιχειρησιακές δραστηριότητες, αλλά τις εντάσσει στο εργασιακό περιβάλλον, 

επηρεάζει τους υφισταμένους του, δημιουργεί τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη 

της ομαδικής εργασίας και παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στους υπαλλήλους 

διασφαλίζοντας το όραμα της επιχείρησης. 

Μεταξύ προϊσταμένου υφισταμένου, είναι σημαντικό ο προϊστάμενος να 

διαθέτει υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, για την αποδοτικότερη μεταξύ 

τους προσωπική και εργασιακή σχέση. Ο προϊστάμενος οφείλει να διατηρεί και να 

βελτιώνει τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, να καλλιεργεί τον 

ενθουσιασμό, την θετική σκέψη, και εν τέλει να κατανοεί και να χειρίζεται 

κατάλληλα τα δικά του συναισθήματα.  

Διάφορες έρευνες κατέδειξαν, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των 

προϊσταμένων επηρεάζει περισσότερο τους εργαζομένους με χαμηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη και λιγότερο τους εργαζομένους που ελέγχουν τα συναισθήματά τους και 

έχουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και φιλοδοξίες (Sy, Tram, O’Hara, 2005). 

Αντίθετα, οι υπάλληλοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ικανοποιούνται από 

την  εργασία τους και υπερέχουν από τους συναδέλφους τους (Shimazu, Shimazu, & 

Odahara, 2004). Οι (Cooper & Sawaf, 1997) αναφέρουν, ότι όσο υψηλότερη 
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συναισθηματική νοημοσύνη έχει ο προϊστάμενος, τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση 

λαμβάνει ο υφιστάμενος από την εργασία.  

Ο προϊστάμενος που έχει υψηλές συναισθηματικές ικανότητες, προάγει το 

αίσθημα του αλτρουισμού, βοηθώντας τους υπαλλήλους στην αύξηση της απόδοσης 

και στην ικανοποίηση από την εργασία τους.  

Είναι σαφές ότι, κατά την διαδικασία των προσλήψεων θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη, ο βαθμός της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως επίσης και η 

εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα (Wong & Law, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εισαγωγή 

Μία καινοτομία στον εργασιακό χώρο είναι η διαμόρφωση κατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος με σκοπό την ενεργοποίηση των εργαζομένων και την 

οργανωσιακή μάθηση. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για το κοινωνικό συμφέρον 

αποτελούν ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από ιεραρχική σκάλα και για την 

αποτελεσματική λειτουργία απαιτείται συνεργασία και αλληλοεξάρτηση των 

επιμέρους συστημάτων (Miller, 2005). 

Τα κοινωνικά δίκτυα των επιχειρήσεων αποτελούνται από ομάδες ατόμων με 

κοινούς στόχους και κίνητρα, οργανωσιακή κουλτούρα, υπευθυνότητα που με την 

έμπνευση τους δημιουργούν καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουν ξεχωριστή κουλτούρα 

δίνοντας αξία στον οργανισμό (Χυτήρης, 2001). 

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον διαφαίνονται και τα 

αρνητικά σημεία της επικοινωνίας όπως οι συγκρούσεις. Λόγω του δυναμικού 

ανταγωνισμού που επικρατεί στις επιχειρήσεις διαμορφώνεται η προσαρμοστική 

ικανότητα , η ταχύτητα, οι καινοτομίες, η σωστή διαχείρηση των πόρων, η 

προσφερόμενη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η δημιουργικότητα και η 

ασφάλεια των εργαζομένων απέχοντας από την τυπική μέχρι τώρα γραφειοκρατία και 

ιεραρχία (Μπουραντάς, 2003). 

 

5.1 Ομάδες και ομαδική εργασία 

Οι επιχειρήσεις στηριζόμενες στις νέες μελέτες που έχουν γίνει για την 

αποδοτική και αποτελεσματική εργασία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους για 

κοινούς στόχους, όραμα, συστήματα αμοιβών και κίνητρα, συνάδουν στη δημιουργία 

ομάδων δίνοντας έμφαση στην ελευθερία απόψεων και στην αποτελεσματική 

διαπροσωπική επικοινωνία σε ένα ευχάριστο εργασιακό κλίμα (Ιορδάνογλου, 2008). 

Η δημιουργία θετικού κλίματος με όραμα, ο σαφής διαχωρισμός των ρόλων, η 

πρωτοβουλία, η ευελιξία και ανταπόκριση στις απαιτήσεις, η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση, η ενίσχυση και διάκριση ταλέντων, η αποτελεσματική επικοινωνία και η 

αξιοποίηση τεχνικών γνώσεων και εμπειριών αποτελούν τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης επιχειρησιακής επικοινωνίας. 

Μέσα από την ομαδική εργασία προκύπτει η ενδυνάμωση των σχέσεων, η 
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αφοσίωση των ατόμων και αναδύεται η δυναμικότητα και η αποτελεσματικότητα 

στην επίτευξη των στόχων. 

Αφού αναγνωρίσουμε τις αξίες και τη δυναμική της ομάδας και 

αξιολογήσουμε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους, επικοινωνώντας 

αρχικά ο καθένας με τον εαυτό του και στη συνέχεια με τα μέλη της ομάδας, 

δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης και ανάδειξης στοιχείων που οδηγούν στην 

επιτυχία. Οι ομαδικοί στόχοι και τα κίνητρα αποτελούν συνεργατικές διαδικασίες 

δημιουργώντας στην ομάδα κοινό κώδικα επικοινωνίας (Βούζας & συνεργάτες, 

2014). 

Η διαμόρφωση νέων και λειτουργικών συμπεριφορών στον επαγγελματικό 

χώρο, αποτελεί λύση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Η 

αξιοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων μέσα από τη συνεργασία, η βελτίωση της 

επικοινωνίας, η αυτοεπίγνωση, ο αυτοσεβασμός, η αύξηση της  δημιουργικότητας και 

παραγωγικότητας , συνεργούν στην πραγματοποίηση των στόχων που θέτονται στην 

ομάδα. 

Ο Tuckman & Jensen σε μελέτη που έγινε για την ανάπτυξη των ομάδων 

κατέληξαν στα εξής στάδια:  

Το πρώτο στάδιο εμφανίζει τη σύνθεση της ομάδας και αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά των μελών της.  

Στο δεύτερο στάδιο κεντρικό σημείο είναι το θέμα της ηγεσίας και 

περιλαμβάνει διαφωνίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τη λειτουργικότητα των 

ατόμων.  

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα πρότυπα που λειτουργεί η 

ομάδα για την πραγματοποίηση των στόχων. 

Το τέταρτο στάδιο αναφέρει την κατανομή των ρόλων και τις σχετικές 

βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των μελών.  

Το πέμπτο στάδιο περικλείει τους τρόπους για τη συνέχιση ή αναθεώρηση της 

λειτουργίας της ομάδας. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των σταδίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά καθώς και η εμπειρία του κάθε μέλους ξεχωριστά ώστε η 

σύνθεση της κάθε ομάδας να αποτελεί τη δυναμική της ομάδας υψηλής απόδοσης. 

Για την ανάπτυξη των αποτελεσματικών ομάδων σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήχθη το 2001 με τους Hackman & Wageman, καθοριστική σημασία για την 

πρόοδο των ομάδων έχει η ηγεσία. Ο ηγέτης της ομάδας θα καθορίσει με σαφήνεια 
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τους στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. 

Το μέγεθος της ομάδας είναι ανάλογο με τις ανάγκες που καλείται η ομάδα να 

καλύψει με τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία της. Ο κατάλληλος ηγέτης ελέγχει 

τις θέσεις της ομάδας και ακολουθώντας τους κανόνες της λειτουργικότητας της , 

προχωρεί σε συνέχιση ή αναθεώριση του στόχου. 

Η επιλογή των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα είναι βασικός παράγοντας 

καθώς και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτοέλεγχος, ενσυναίσθηση και 

ακεραιότητα συντελούν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Με αυτά τα 

χαρακτηριστικά ενισχύεται η ομαλή επικοινωνία. 

Ωστόσο η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών με την παροχή κατάλληλης 

αμοιβής και κινήτρων καθιστούν τα μέλη της ομάδας ικανοποιημένα και 

στηριζόμενοι στο ομαδικό πνεύμα παραμερίζοντας τα ατομικά συμφέροντα 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις (Kets De Vries, 1993). 

 

5.2 Υλοποίηση στόχων – Συντονισμός 

Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας καθώς και ο συντονισμός των 

εργασιών με την ανάπτυξη ρόλων, έχουν σκοπό τη συνένωση των συμπληρωματικών 

ικανοτήτων ώστε να εξετάζονται και στη συνέχεια να διαμορφώνονται οι 

εναλλακτικές στρατηγικές που καθιστούν την ομάδα περισσότερο λειτουργική και 

αποδοτική.  

Η διαμόρφωση σχέσεων στην ομάδα αποτυπώνει ένα σύνολο συμπεριφορών 

που ορίζει την υπευθυνότητα και το χρονοδιάγραμμα στην πραγματοποίηση στόχων. 

Για τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων, τα μέλη τους διαθέτουν απαραίτητα 

ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής πολιτικής 

(Ιορδάνογλου, 2008). 

 

 5.3 Κατανόηση της αγοράς και των αναγκών 

Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες του Abraham H. Maslow είναι η θεωρία της 

ιεράρχησης των αναγκών. Σύμφωνα με τον Maslow μόνο οι ανάγκες που δεν έχουν 

ικανοποιηθεί ακόμα είναι παράγοντες υποκίνησης. Τις ανάγκες αυτές τις ιεράρχησε 

στις πέντε παρακάτω  κατηγορίες: 

1) Οι φυσιολογικές ανάγκες που είναι ουσιαστικά οι ανάγκες της επιβίωσης οι 
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οποίες είναι απαραίτητες για να διατηρούμαστε στη ζωή.  

2) Οι ανάγκες ασφάλειας που αποτελούν δημιουργήματα των συναισθημάτων 

της αυτοσυντήρησης.  

3) Οι κοινωνικές ανάγκες όπως είναι η ανάγκη για φιλία, αγάπη, η σύνδεση με 

άλλους, η ανάγκη ένταξης σε ομάδα.  

4) Η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους όπως είναι η 

φήμη, ο σεβασμός, η εκτίμηση, το κύρος. 

5) Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση, για αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη.  

Η πλέον βασική έννοια που χαρακτηρίζει τον κλάδο του marketing είναι οι 

ανθρώπινες ανάγκες, οι οποίες αποτελούν καταστάσεις ανθρώπινης στέρησης. Το 

απλό μοντέλο της διαδικασίας Μάρκετινγκ έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη 

πελατειακών σχέσεων δημιουργώντας αξία για τους πελάτες. Αποτελεί ουσιαστικά 

μία αλυσιδωτή πορεία που ξεκινάει με τη κατανόηση, αρχικά, της αγοράς και των 

αναγκών και επιθυμιών των πελατών το οποίο στη συνέχεια οδηγεί στον σχεδιασμό 

μίας πελατο-κεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ (Armstrong & Kotler, 2009). Αυτό 

στη πορεία φέρνει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

μάρκετινγκ το οποίο παρέχει αξία αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο αποδοτικές 

σχέσεις με τους πελάτες καθώς συμβάλλει και στην ικανοποίηση τους. Το 

αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας Μάρκετινγκ είναι η δέσμευση αξίας από τους 

πελάτες για την δημιουργία κερδών και ποιότητας πελατών που είναι και ο βασικός 

στόχος κάθε επιχείρησης και οργανισμού. 

 

5.4 Η Αξία της Ικανοποίησης των Πελατών 

Οι καταναλωτές συνήθως καλούνται να επιλέξουν μέσα από μία μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία πιθανόν να ικανοποιούν μία δεδομένη 

ανάγκη και διαμορφώνουν προσδοκίες σχετικά με την αξία και την ικανοποίηση που 

παρέχουν οι διάφορες προσφορές αγοράς.  

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποφασίζουν να επαναλάβουν την αγορά και 

μεταδίδουν σε άλλους καταναλωτές τις καλές εμπειρίες και εντυπώσεις που είχαν από 

το προϊόν. Αντιθέτως, οι δυσαρεστημένοι πελάτες συχνά στρέφονται σε ανταγωνιστές 

δυσφημίζοντας το προϊόν που είχαν αγοράσει.  

Για αυτούς του λόγους, οι ασχολούμενοι με το μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στον καθορισμό του σωστού επιπέδου προσδοκιών. Θέτοντας 
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πολύ χαμηλές προσδοκίες, ίσως να ικανοποιήσουν ένα μικρό ποσοστό αγοραστών 

ωστόσο όμως θα αποτύχουν να προσελκύσουν αρκετούς αγοραστές.  

Από την άλλη πλευρά, εάν τεθούν πολύ υψηλές προσδοκίες τότε οι αγοραστές 

μπορεί να απογοητευτούν λόγω της προσπάθειας ικανοποίησης πολλών πελατών. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η αξία πελατών καθώς και η 

ικανοποίηση πελατών αποτελούν βασικούς θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη και 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων ενός οργανισμού ή μίας εταιρίας (Armstrong & 

Kotler, 2009).  

Εάν οι μαρκετίστες επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τα θετικά χαρακτηριστικά 

της αγοράς της ιδιωτικής νοσοκομειακής εμπειρίας, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν ποιοι από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αγορών ενεργούν ως 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.  

Από μία έρευνα που διεξήχθη για τους γιατρούς στην ύπαιθρο αφορούσε δύο 

ιδιωτικά νοσοκομεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς στην ύπαιθρο έχουν 

το τελευταίο λόγο για το ποιο νοσοκομείο θα παρακολουθήσουν, συμπληρώνοντας 

έτσι το ρόλο του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων.  

Οι παράγοντες που εξετάζουν οι δυνητικοί ασθενείς στην απόφασή τους 

περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους νοσοκομειακούς ειδικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με τη διαμονή, τις υπηρεσίες και το κόστος. Αυτές οι 

παρατηρήσεις είναι εκείνες που ερμηνεύονται από τους γιατρούς που παρακολουθούν 

αυτούς τους ασθενείς. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, έχουν γίνει ορισμένες 

συστάσεις: 

Οποιαδήποτε επικοινωνία μάρκετινγκ από νοσοκομεία πρέπει να απευθύνεται 

κυρίως σε ασθενείς και στη συνέχεια σε γιατρούς. Επιπλέον θα πρέπει να διεξαχθεί 

περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν με ακρίβεια ποια χαρακτηριστικά 

θεωρούνται όταν οι ασθενείς και οι γιατροί αναφέρονται σε νοσοκομειακές 

υπηρεσίες. Ακόμη πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας 

όλων των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς. Θα 

πρέπει επίσης, να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα του γενικού πληθυσμού για να 

καθοριστεί ποιοι παράγοντες, που σχετίζονται με ένα νοσοκομείο, λαμβάνονται 

υπόψη κατά την απόφαση αγοράς του νοσοκομείου και τέλος θα πρέπει να διεξαχθεί 

περαιτέρω διεξοδική ανάλυση με τα ανεπεξέργαστα δεδομένα (Sloane, Tidwell & 

Horsfield, 20081999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η ικανοποίηση των εργαζομένων, γνωστή και ως ικανοποίηση από την εργασία, 

είναι ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο είναι ευχαριστημένο από τη δουλειά του και το 

ρόλο που παίζει στη ζωή του. Ο βαθμός στον οποίο οι εργοδότες δίνουν 

προτεραιότητα στην ικανοποίηση των εργαζομένων εξαρτάται από τον εργοδότη και 

την επιχείρηση - οι μελέτες Hawthorne και το έργο του George Elton Mayo στη 

δεκαετία του 1930 έβαλαν τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης εργοδότη και 

παραγωγικότητας σε πρώτο πλάνο. 

Οι ερευνητές τείνουν να διαφοροποιούν τη συναισθηματική ικανοποίηση από 

τη γνωστική ικανοποίηση από την εργασία. Η συναισθηματική ικανοποίηση αποτελεί 

το σύνολο των ευχάριστων συναισθημάτων και συναισθημάτων που σχετίζονται με τη 

δουλειά και τη θέση της στη ζωή του ατόμου, ενώ η γνωστική ικανοποίηση 

αναφέρεται στην ορθολογική ικανοποίηση σε συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας π.χ. 

τις αμοιβές και τις καθημερινές ευθύνες. 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία θεωριών γύρω από την ικανοποίηση των 

εργαζομένων. Η θεωρία της διάθεσης, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι τα άτομα είναι 

προδιάθετα σε ένα ορισμένο επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία ανεξάρτητα από 

τη δουλειά ή την επιχείρηση-φορέα. Το εύρος της επιρροής, που προτάθηκε από τον 

Edwin A. Locke στη δεκαετία του 1970, είναι μια θεωρία που βασίζεται στις 

προσδοκίες όπου η ικανοποίηση εξαρτάται από το χάσμα μεταξύ του τι αναμένει ένας 

εργαζόμενος από μια δουλειά και τι παίρνει πραγματικά.  

Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει εάν οι εργαζόμενοι είναι ευτυχείς, υποστηρίζουν και εκπληρώνουν τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες τους στην εργασία.  

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένας 

παράγοντας για το κίνητρο των εργαζομένων, την επίτευξη στόχων τους και το θετικό 

ηθικό των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ουσιαστικά η ικανοποίηση των 

εργαζομένων αποτελεί ένα μέτρο για το πόσο χαρούμενοι εργαζόμενοι είναι με τη 

δουλειά τους και το περιβάλλον εργασίας τους 

Οι Cranny, Smith & Stone ορίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων ως τον 

συνδυασμό των συναισθηματικών αντιδράσεων στις διαφορικές αντιλήψεις για το τι 

θέλει να λάβει ο εργαζόμενος σε σύγκριση με αυτό που πραγματικά λαμβάνει. 

Σύμφωνα με τους Moyes, Shao & Newsome, η ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί 



 61 

να περιγραφεί ως ικανοποιητική για τον εργαζόμενο με τη θέση εργασίας του. 

Επιπλέον, ο Spector (1997) ορίζει την ικανοποίηση από την εργασία ως όλα τα 

συναισθήματα που έχει ένα συγκεκριμένο άτομο για τη δουλειά του και τις διάφορες 

πτυχές του. Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένας πλήρης όρος που 

περιλαμβάνει την ικανοποίηση από την εργασία των υπαλλήλων και την ικανοποίηση 

τους με τις πολιτικές των επιχειρήσεων, το εταιρικό περιβάλλον κλπ (Bhatti & 

Qureshi, 2007).  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση είναι: 

 Αμοιβές και εφαρμογή φιλοσοφίας βραβείων και κινήτρων 

 Δικαιοσύνη καταμερισμού εργασίας και προσωπικής εξέλιξης 

 Αντικείμενο εργασίας και συνθήκες ασφάλειας 

 Διαπροσωπικές σχέσεις εργαζομένων 

 Ομαδική εργασία και ηγεσία 

 Εκμετάλλευση παρουσιαζόμενων ευκαιριών 

 Δυνατότητα εφαρμογής αιτημάτων 

 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 Ενίσχυση ρόλων και αυτονομία κινήσεων 

 Διοικητική οργάνωση με ενημέρωση στοχοθεσίας  

 Εναλλακτικές προτάσεις και αντιμετώπιση προκλήσεων (Τσούνης & 

Σαράφης, 2016). 

Η πολυπλοκότητα εργασιών ανάλογα με την προσωπικότητα του ατόμου 

προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση καθώς και το εργασιακό περιβάλλον που μεριμνά 

για την ανάπτυξη των υπαλλήλων και τη θετική προοπτική ελευθερίας κινήσεων 

(Johns, 1996). 

Το επίπεδο εκπαίδευσης συμβάλλει στην ικανοποίηση και δημιουργείται 

πρόβλημα όταν τα άτομα ανώτερης βαθμίδας καλούνται στην επιτέλεση συμβατικών 

εργασιών διότι θεωρούν ότι προσφέρουν περισσότερο από τους άλλους. 

Η ικανοποίηση σε περιόδους οικονομικής κρίσης επηρεάζει τη συμπεριφορά 

που μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική ή αρνητική ανάλογα με τα συναισθήματα που 

αναδυκνείονται. Η αποδοχή της εργασίας, η συνάφεια πτυχίου με την εργασία και τα 

έτη υπηρεσίας, ο εγκλωβισμός στην εργασία παρόλο που δεν αισθάνονται 

ικανοποιημένοι φανερώνουν τη συσχέτιση με τη συνάφεια και πρωτοβουλία (Price & 

Muller 1986). 
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Μελέτες έχουν δείξει ότι η κακή μεταχείριση ανθρώπων και καταστάσεων 

καθώς και η αγένεια κοστίζουν οικονομικά και ηθικά στην επιχείρηση επειδή 

επηρεάζουν αρνητικά τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων και όλη η 

αρνητικότητα μεταφέρεται στους συναδέλφους και στους καταναλωτές υπηρεσιών. Η 

θετική συμπεριφορά έχει αποτέλεσμα την εκδήλωση θετικών συναισθημάτων στην 

οικογενειακή και κατ' επέκταση στην κοινωνική ζωή (Βούζας και συνεργάτες, 2014, 

σελ 167). 

 

6.1 Η χρησιμότητα της ικανοποίησης των εργαζομένων 

Όλα τα διευθυντικά στελέχη, οι υπεύθυνοι διατήρησης του ανθρώπινου 

δυναμικού πρέπει να χειριστούν την αφοσίωση και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων, το πόσο δεσμευμένο είναι το εργατικό δυναμικό στην οργάνωση και αν 

οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά ικανοποιημένοι με τον τρόπο των πραγμάτων για να 

μετρήσουν την πιθανότητα να παραμείνουν στην εταιρεία.  

Μία από τις βασικές πτυχές της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 

μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν 

ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι υψηλή μεταξύ των εργαζομένων, γεγονός 

που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταπόκρισης 

και της ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Όταν ο κύκλος εργασιών αυξάνεται, τα επίπεδα αφοσίωσης είναι χαμηλά και το 

αντίστροφο. Η σύγκρισή τους με τους μέσους όρους της βιομηχανίας δίνει καλή ιδέα 

για πιθανότητες τριβής. Η συμμετοχή του προσωπικού, η συμμόρφωση με τις 

πολιτικές και η εμπιστοσύνη στην ηγεσία είναι άλλοι έμμεσοι δείκτες της πίστης ενώ 

η υπερβολική κλοπή και το σαμποτάζ δείχνουν προφανή έλλειψη δέσμευσης. 

Σύμφωνα με τον Heskett et al (1994), πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι, 

υποκινούν μια αλυσίδα θετικών ενεργειών που καταλήγουν σε μια βελτιωμένη 

απόδοση της επιχείρησης.  

Σε μια άλλη έρευνα δείχνει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων επηρέασε την 

παραγωγικότητα, την απουσία και τη διατήρηση των εργαζομένων. Η επιτυχία 

οποιασδήποτε εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων που ενσωματώνουν αυτήν την εταιρεία, και  η διατήρηση ταλαντούχων 

ανθρώπων είναι κρίσιμη για την επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού, όπως 

υποστηρίζει ο Freeman. Μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που υπερέχουν στα 
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θέματα ικανοποίησης των εργαζομένων μειώνουν τον κύκλο εργασιών κατά 50%, 

αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών κατά μέσο όρο κατά 95% και μειώνουν το 

κόστος εργασίας κατά 12%. Όσο πιο ικανοποιημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο 

μικρότερος είναι ο κύκλος εργασιών.  

Επιπλέον ο Judge (1993), αναφέρει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων 

συσχετίζεται θετικά με τα κίνητρα, τη συμμετοχή στην εργασία, τη συμπεριφορά της 

οργανωτικής ιδιότητας του πολίτη, την οργανωτική δέσμευση, την ικανοποίηση από 

την ζωή, την ψυχική υγεία και την απόδοση της εργασίας και αρνητικά συνδέονται με 

την απουσία, τον κύκλο εργασιών και το αντιληπτό άγχος και την αναγνωρίζουν ως 

τον βαθμό στον οποίο το άτομο αισθάνεται ικανοποιημένο από τη δουλειά του.  

Αντίθετα, ο Rousseau (1978) προσδιόρισε τρία στοιχεία της ικανοποίησης των 

εργαζομένων: τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης, παράγοντες εργασίας και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά (Sageer, Rafat, &  Agarwal, 2012). 

Ακόμη, τα κέρδη και η ανάπτυξη ενισχύονται άμεσα (και κυρίως) από την 

αφοσίωση των πελατών. Η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελεί άμεση συνέπεια της 

ικανοποίησης των πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις αντιλήψεις των πελατών για την αξία των υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

Η αξία δημιουργείται από ικανοποιημένους, πιστούς και παραγωγικούς υπαλλήλους. 

Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται την αίσθηση της ομαδικής εργασίας και του κοινού 

στόχου, η ισχυρή δέσμευση στην επικοινωνία και η διευθυντική χειραφέτηση είναι οι 

πλέον ικανοί και πρόθυμοι να παραδώσουν τα αποτελέσματα που αναμένουν οι 

πελάτες. 

Επιπλέον, η προοπτική των ανθρώπινων σχέσεων υποδηλώνει ότι οι 

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι. Έτσι, η οργανωτική 

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων και την προσοχή στις σωματικές και κοινωνικές συναισθηματικές 

ανάγκες των εργαζομένων.  

Οι ερευνητές ανθρωπίνων σχέσεων υποστηρίζουν επίσης ότι τα συναισθήματα 

ικανοποίησης των εργαζομένων επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της διατήρησης ενός 

θετικού κοινωνικού οργανωτικού περιβάλλοντος, όπως η παροχή αυτονομίας, 

συμμετοχής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Likert, 1961). 

Τα συναισθήματα ικανοποίησης των θέσεων εργασίας των εργαζομένων είναι 

σημαντικά επειδή μπορούν να καθορίσουν τη συνεργατική προσπάθεια. Σύμφωνα με 

αυτό το σκεπτικό, ο Likert υποστήριξε ότι η προσπάθεια συνεργασίας που 
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κατευθύνεται προς τους στόχους του οργανισμού είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

οργανωτικών στόχων, με δυστυχείς εργαζόμενους να μην συμμετέχουν 

αποτελεσματικά σε τέτοιες προσπάθειες. Σε μια μοναδική μελέτη που έγινε από τους 

Harter et al. (2002), με βάση 7.939 επιχειρηματικές μονάδες σε 36 οργανισμούς, οι 

ερευνητές βρήκαν θετικούς και ουσιαστικούς συσχετισμούς μεταξύ της εμπιστοσύνης 

των εργαζομένων και των αποτελεσμάτων της παραγωγικής μονάδας, της 

κερδοφορίας, του κύκλου εργασιών, των εργατικών ατυχημάτων και της 

ικανοποίησης των πελατών.  

Η κυρίαρχη άποψη επικεντρώθηκε στο περιστασιακό πλαίσιο (π.χ. εποπτική 

υποστήριξη) ως αιτία ικανοποίησης και υποστήριξε ότι οι εργασιακές πρακτικές 

υψηλής απόδοσης και κατά συνέπεια το θετικό εργασιακό κλίμα ευνοούν την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Η βασική παρατήρηση των αντιδράσεων και της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων είναι μακράν η πιο προφανής και ευκολότερη τεχνική. Λαμβάνοντας 

απλή παρατήρηση στο επόμενο επίπεδο, ζητώντας από τους υπαλλήλους να 

παρακολουθήσουν τις έρευνες συμπεριφοράς, τις ομάδες εστίασης και τις 

συνεντεύξεις εξόδου και την ανάλυση των αποτελεσμάτων για να καθορίσουν τη 

συμπεριφορά, τις απόψεις και τα κίνητρα του προσωπικού. Ενώ οι ικανοποιημένοι 

υπάλληλοι δεν είναι κατ 'ανάγκην πιστοί ή  πάντα ικανοποιημένοι, δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί ότι η ικανοποίηση από την εργασία συμβάλλει στην εμπιστοσύνη. Όσο 

πιο ικανοποιημένος είναι ο εργαζόμενος όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του, τόσο 

πιο πιθανό είναι να αναπτύξει μια ψυχολογική προσήλωση ή δέσμευση στον 

οργανισμό.  

Σύμφωνα με τον Mark Graham Brown, (2006), υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ 

της ικανοποίησης των εργαζομένων και της ικανοποίησης των πελατών και μεταξύ 

της ικανοποίησης των πελατών και των μελλοντικών εσόδων (Sageer A., Rafat, S., 

Agarwal P., 2012). Οι εταιρείες θα πρέπει να προσπαθήσουν να εκτιμήσουν τους 

λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ή τι απογοητεύει τη 

δυσαρέσκειά τους εξετάζοντας τις βασικές αιτίες. Ο υπεύθυνος της διοίκησης είναι 

υπεύθυνος να διατηρεί τους υπαλλήλους σε επαφή και ευτυχισμένους, ώστε να τους 

δίνει λόγους να παραμείνουν στην δουλεία κάτι το οποίο στην πραγματικότητα, 

αποτελεί κρίσιμο στοιχείο και για την οργανωτική επιτυχία. 

 



 65 

6.2 Η σημασία της εργασιακής ικανοποίησης σε Ιδρύματα Υγείας 

Η ικανοποίηση από την εργασία σε επαγγέλματα υγείας αποκτά σημασία για το 

σκοπό της μεγιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Έχει δοθεί ιδιαίτερα 

σημαντική έμφαση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.  

Σε μια οργάνωση, η παραγωγικότητα και η ποιότητα της υπηρεσίας εξαρτώνται 

εξ ολοκλήρου από την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τους ανθρώπινους 

πόρους. Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων περιλαμβάνει την οργανωτική ανάπτυξη, 

την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και τις εργασιακές σχέσεις.  

Οι λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό περιλαμβάνουν όλα 

όσα έχουν να κάνουν με τους «ανθρώπους», δηλαδή την πρόσληψη, εισαγωγή, 

διατήρηση, ευημερία, εκτίμηση, ανάπτυξη, κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

προσανατολισμός στάσης, αποζημίωση, κ.λπ.  

Όλοι οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα σε ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό 

περιβάλλον. Η τεχνολογία παρέχει πόρους, η δομή καθορίζει την επίσημη σχέση των 

ανθρώπων στην οργάνωση και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και 

τις επιρροές των ανθρώπων. Το κλειδί για την αποτελεσματική απόδοση της εργασίας 

είναι η κατανόηση στους  τομείς εργασίας  που είναι σημαντικοί για την εργασιακή 

ικανοποίηση από τους κλινικούς ιατρούς και το προσωπικό ενός νοσοκομείου. 

Το προσωπικό των νοσοκομείων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των 

αναγκών των ασθενών τους εάν δεν ικανοποιούνται οι δικές τους ανάγκες. Ως εκ 

τούτου, οι διαχειριστές νοσοκομείων έχουν ευθύνες τόσο για το προσωπικό όσο και 

για τους ασθενείς.  

Η ικανοποίηση από την εργασία στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης 

συνδέεται με πολλούς παράγοντες: τις βέλτιστες ρυθμίσεις εργασίας, τη δυνατότητα 

να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού και των εποπτικών αρχών και να μπορέσει να 

εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του ο κάθε εργαζόμενος. Η συλλογική επίλυση 

προβλημάτων και η στάση της διοίκησης είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων (Bhatnagar,  2012). 

Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να αυξηθεί με την παρακίνηση σε 

παράγοντες κινητοποίησης, όπως η πιο ενδιαφέρουσα εργασία, η ανάγκη 

περισσότερης πρωτοβουλίας, η δημιουργικότητα και ο προγραμματισμός. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι περιορισμοί του προϋπολογισμού αυξάνουν τις αποδοχές 
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και τα ωφελήματα. 

Οι διευθυντές που κατανοούν τη σημασία των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ευημερία του προσωπικού είναι πιο πιθανό να επιτύχουν βελτιωμένες επιδόσεις από 

τις διάφορες ομάδες του νοσοκομειακού προσωπικού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 

λοιπόν, να γίνει αναζήτηση και ενδοσκόπηση των απόψεων των εργαζομένων καθώς 

και να συμπεριλαμβάνονται στην λήψη αποφάσεων. Αυτό θα βελτιώσει την 

ικανοποίηση των εργαζομένων και θα τους κάνει να αισθάνονται ότι αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι της οργάνωσης. 

 

6.2.1 Παρακίνηση Εργαζομένων 

Η σχέση της παρακίνησης των εργαζομένων σε συνάρτηση της ικανοποίησης 

τους οδηγεί στην έννοια του συνόλου των ενεργειών που κινητοποιούν εσωτερικές 

δυνάμεις του ατόμου για την επίτευξη σκοπών επηρεάζοντας τη συμπεριφορά για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι η παρακίνηση είναι μία διαδικασία που 

ενεργοποιεί ή υποκινεί τους εργαζομένους και έχει ως σκοπό την ικανοποίηση 

σημαντικών αναγκών του ατόμου όπως προαναφέρθηκε στην ιεράρχηση των 

αναγκών του Maslow.  

Οι περισσότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά με την ικανοποίηση και 

την παρακίνηση των εργαζομένων, καταλήγουν ότι είναι δύο έννοιες στενά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, ωστόσο η παρακίνηση θεωρείται απαραίτητη διοικητική 

λειτουργία σε οργανισμούς που η ικανοποίηση του προσωπικού επηρεάζει την 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (Κόντης, 1993). 

Οι συντελεστές που επηρεάζουν την ικανοποίηση διακρίνονται στα εσωτερικά 

κίνητρα που αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου και έχουν σχέση με την 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, απόκτηση γνώσεων και αναγνώριση στους 

εξωγενείς παράγοντες που περιλαμβάνουν τις οικονομικές απολαβές, τις εργασιακές 

σχέσεις , τη διοίκηση κλπ 

Η θεωρία ERG αναπτύχθηκε από τον  Alderfer το 1969 και προσδιορίζει τις 

ανάγκες του ανθρώπου για σωματική υγεία (βιολογικές ανάγκες), τις ανάγκες 

κοινωνικοποίησης του ατόμου με τη συμμετοχή σε ομάδες και τις ανάγκες για 

προσωπική ανάπτυξη όπως αυτοεκτίμηση. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το άτομο 

μπορεί να επιλέξει την ικανοποίηση των αναγκών του χωρίς να υπάρχει σύνδεση 

ικανοποίησης από άλλο επίπεδο (Χυτήρης, 2001). 
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Η θεωρία των επίκτητων αναγκών Mc Clelland 1949 αναπτύσσει την:  

 Ανάγκη για επιτεύγματα (ενεργοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων για 

υπεροχή) 

 Ανάγκη για εξουσία (ασκούν επιρροή ή εμφανίζουν ηγετική 

συμπεριφορά και επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην επιχείρηση) 

 Ανάγκη για συναδελφικότητα (κινητοποίηση ενσυναίσθησης και 

ομαδικής συμπεριφοράς) 

Ανάλογα με την επιθυμία επίτευξης σκοπού δημιουργείται και το κατάλληλο 

περιβάλλον για ικανοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης. 

Ο Adams 1963 αναφέρει για τη δικαιοσύνη πόσο σημαντική είναι στην ψυχική 

κατάσταση του ατόμου σε σχέση με την ηθική παροχή που έλαβε στην προσπάθεια 

του. Όταν ο εργαζόμενος αδικηθεί, τότε επιστρατεύονται μηχανισμοί που μειώνουν 

την απόδοση του ενώ όταν υπάρχει δικαιοσύνη αυξάνει την ποιότητα και την 

ποσότητα της εργασίας του. 

Τα οικονομικά κίνητρα δεν προσφέρουν την παρακίνηση του προσωπικού και 

από τη μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας και άρθρων που έχουν δημοσιευτεί , τα 

κίνητρα που έχουν σχέση με την επίτευξη στόχων και την επαγγελματική ανάπτυξη 

αφορούν την ικανοποίηση. 

Ο Herzberg 1968 επισημαίνει τους προσωπικούς παράγοντες στην ικανοποίηση 

των ατόμων και αυτοί είναι η καλή υγεία, οι επιθυμητές συνθήκες εργασίας, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και δηλώνει ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ευτυχία αλλά 

έντονη δυσαρέσκεια. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέντε παράγοντες καθορίζουν 

την ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο και συμβάλλουν στην εξέλιξη του: 

Επίτευξη στόχων 

 Αναγνώριση ατομικής προσπάθειας 

 Η ίδια η εργασία και κατά πόσο θεωρείται σημαντική 

 Η ανάληψη ευθύνης για το αποτέλεσμα της εργασίας 

 Η προαγωγή του εργαζόμενου 

Ο Vroom το 1964 ανέλυσε τους στόχους σε σχέση με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και πως επηρεάζεται η βελτίωση  της απόδοσης του εργαζομένου από 

τα οφέλη της εργασίας του. Υπάρχει σύνδεση των κινήτρων με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων αλλά και την παρακίνηση (Τσούνης & Σαράφης, 2016). 

Κάθε ηγέτης οφείλει να διακρίνει τις ανάγκες του εργαζομένου ξεχωριστά και 
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να εφαρμόσει την κατάλληλη τακτική που θα ενεργοποιήσει τις εσωτερικές δυνάμεις 

της παρακίνησης (Brenner, 2007). 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις υιοθετούν στην εταιρική τους κουλτούρα τη 

διαδικασία της παρακίνησης των εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών τους και 

την υλοποίηση των στόχων τους. Μεριμνούν και κινητοποιούν τις δυνάμεις για 

επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση ώστε το προσωπικό να εμφανίζεται 

ικανοποιημένο και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όπου λόγω της οικονομικής κρίσης 

το οικονομικό κίνητρο εκλείπει. Φροντίζουν να πρωτοτυπούν ώστε οι εφαρμοσμένες 

καινοτομίες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εργαζομένων (Παπαλεξανδρή, 

Μπουραντάς 2003). 

Μια άλλη διάσταση του ζητήματος αναπτύσσει ο Mc Gregor που διατυπώνει τη 

θεωρία Χ όπου οι άνθρωποι αποφεύγουν την εργασία τους και διατηρούν αρνητική 

στάση ενώ στη θεωρία Ψ αγαπούν την εργασία τους και καλλιεργούν θετικό 

εργασιακό κλίμα. 

Το μοντέλο Porter – Lawler  στηρίζεται στη θεωρία του Vroom και υποστηρίζει 

ότι η επιβράβευση συντελεί στην ικανοποίηση και όταν θεωρείται ισότιμη επηρεάζει 

την απόδοση. Η αντίληψη του ατόμου για τις ανταμοιβές επηρεάζει ξεκάθαρα την 

ικανοποίηση και το άτομο για τη διατήρηση προβαίνει σε διαρκή προσπάθεια υψηλής 

απόδοσης (Κουφίδου, 2010). 

Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του 

Οργανισμού και τα άτομα που είναι παρακινημένα από τα εσωτερικά συναισθήματα 

ενεργοποιούνται περισσότερο όταν τα ίδια το επιθυμούν (Eskildsen, Kristensen& 

Westlund, 2002). 

Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση: 

 Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα  

 Η ασφάλεια και η σύνδεση του προσωπικού με την αξία του 

Οργανισμού 

 Η δυνατότητα έκφρασης εργαζομένων 

 Η επαγγελματική τους ανάπτυξη με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

 Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 Η αναγνώριση των προσπαθειών με την καθιέρωση επαίνων ή 

βραβείων 
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Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης  της Ψυχολογίας 

και Διοίκησης, αρχικά ασχολήθηκε ο Wanous & Lawler το 1972 και αργότερα 

προστέθηκαν οι θεωρίες  του  Locke το 1976 και της Holland το 1996. Οι  θεωρίες  

αυτές συμφωνούν ότι οι ανθρώπινες ανάγκες ταυτίζονται και συμπληρώνουν τα 

προσωπικά και επαγγελματικά θετικά συναισθήματα. Η θετική προοπτική ως θεωρία 

αναπτύχθηκε στο σύγχρονο μάνατζμεντ και η εφαρμογή της παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες όσο αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση (Κάντας, 1998). 

Η θεωρία της στοχοθεσίας και η συμμετοχή των εργαζομένων στην αναφορά 

στόχων, ώστε να βελτιωθούν τα θετικά συναισθήματα ικανοποίησης, αποτελούν 

απαραίτητα στοιχεία της αποτελεσματικής διοίκησης. Το μοντέλο εργασίας των 

Hackman & Oldam αναλύει ότι η ικανοποίηση εξαρτάται από τη φύση της εργασίας 

όπως την αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος και της προσδίδει την απαιτούμενη αξία, την 

υπευθυνότητα που αναλαμβάνει κατά την επιτέλεση των λειτουργιών και τις 

δραστικές κινήσεις του στην αποτελεσματικότητα της εργασίας (Judge, 2002). 

Έτσι η ποικιλία δραστηριοτήτων για την επιτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, η 

σημαντικότητα της εργασίας, η ελευθερία κινήσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον 

σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων και τις αμοιβές, συνθέτουν περιβάλλον 

ικανοποίησης που διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς ενεργοποιείται ξεχωριστά για 

τον καθένα περιβάλλον εσωτερικής ή εξωτερικής σημασίας (Rollinson, 2008). 

Η παραμονή ή αποχώρηση στην εργασία επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από 

την ικανοποίηση του ατόμου και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετρήθηκε ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή η αιτία απουσίας από την εργασία, η συχνότητα απουσίας, η 

παραγωγικότητα και ο ρυθμός εργασίας (Κάντας, 1998). 

 

6.3 Η Έννοια και οι Επιδράσεις της Σύγκρουσης 

Η σύγκρουση ορίζεται ως ο αγώνας μεταξύ ασυμβίβαστων και αντιτιθέμενων 

αναγκών, επιθυμιών, ιδεών, ενδιαφερόντων και ανθρώπων. Οι συγκρούσεις 

προκύπτουν όταν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες δεν ικανοποιούνται από τους ίδιους 

παράγοντες και εμφανίζονται σε προσωπικό περιβάλλον. Η έννοια της σύγκρουσης, η 

οποία είναι αποτέλεσμα συμπεριφορών, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής 

καθημερινότητας. Όπου υπάρχει αλληλεπίδραση, υπάρχει σύγκρουση (Rahim, 2010). 

Η σύγκρουση μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους και μπορεί να θεωρηθεί 

ως έκφραση εχθρότητας προκαλώντας συνθήκες έντασης, ανταγωνισμού, 
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επιθετικότητας, αντιπαλότητας, αρνητισμού και παρεξηγήσεων. Οι συγκρούσεις 

σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν αντιφατικά ή ασυμβίβαστα 

συμφέροντα ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες όπως τη διαχείριση πόρων και 

ανταμοιβών, το συντονισμό εργασιών, τα συναισθηματικά προβλήματα. 

Επιπροσθέτως, οι συγκρούσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται από τον 

ανταγωνισμό, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις ο ανταγωνισμός οδηγεί σε 

σύγκρουση. Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Jehn και Bendersky (2003):  

Η σύγκρουση αυξάνει την επίγνωση των προβληματικών καταστάσεων, ποιος 

εμπλέκεται, προβλήματα συνεργασίας, έλλειψη κατανόησης και τους τρόπους 

επίλυσης 

Η σύγκρουση παρακινεί  τα οργανωτικά μέλη των ομάδων  να εξετάσουν τα 

προβλήματα και να προσφέρουν καινοτόμες ιδέες. 

Η σύγκρουση προωθεί την αλλαγή. Τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη επίγνωση 

των αδικιών, την αναποτελεσματικότητα και τις απογοητεύσεις, νιώθουν ανάγκη για 

την επίλυση τους.  

Η σύγκρουση ενισχύει το ηθικό και τη συνοχή. Τα οργανωτικά μέλη καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τις απογοητεύσεις και την δυσαρέσκεια που δημιουργούνται στις 

επιχειρήσεις και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις δημιουργούνται 

όταν οι εργαζόμενοι δεν επηρεάζονται από την οργανωσιακή κουλτούρα και δεν 

διακατέχονται από εργασιακή ικανοποίηση.  

Η σύγκρουση τονώνει το ενδιαφέρον και την δημιουργικότητα. Η σύγκρουση 

συχνά πυροδοτεί την περιέργεια και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνει το εργασιακό 

άγχος.   

Πράγματι, όπως υποστηρίζει ο Bond (2004), η οργανωσιακή κουλτούρα 

επηρεάζει όλες τις πτυχές των εργαζομένων και ειδικότερα επηρεάζει τον τρόπο που 

αυτοί επηρεάζονται και αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις. Φαίνεται, ότι οι εργαζόμενοι 

με υψηλά επίπεδα κουλτούρας τείνουν να είναι πιο ευέλικτοι στις συγκρούσεις. 

Επιπλέον, ο Piko (2006), μέσω της έρευνας που πραγματοποίησε σε 

νοσηλευτικό προσωπικό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν ένας εργαζόμενος δεν 

διαθέτει εργασιακή ικανοποίηση, είναι πιο επιρρεπής στις συγκρούσεις. Τέλος, όπως 

υποστηρίζουν οι Friedman et al. (2000), το εργασιακό άγχος επηρεάζει σημαντικά τον 

τρόπο που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν στον 

οργανισμό τους.  

Η ριζική επίλυση των συγκρούσεων είναι απαραίτητη διαδικασία της 
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οργανωτικής διοίκησης για την αντιμετώπιση της ρήξης διότι αν δεν εξαλειφθεί είναι 

σίγουρο ότι θα επανέλθει με πρόκληση επιπρόσθετων προβλημάτων. 

 

6.3.1 Συγκρούσεις σε Οργανισμούς Υγείας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι συγκρούσεις προκύπτουν συχνά σε έναν 

οργανισμό και επηρεάζονται από την προσωπικότητα του εργαζομένου, την 

επαγγελματική τους γνώμη και τις αντιλήψεις της εξουσίας, την ιεραρχία, την ύπαρξη 

γραφειοκρατίας, την επαγγελματική εξουθένωση, το εργασιακό άγχος και γενικότερα 

από το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. 

Έτσι, οι συγκρούσεις σε έναν οργανισμό υγείας προκύπτουν (Mills, 2002):  

Όταν ένας γιατρός απαιτεί να λάβει χώρα κάτι υπό τη μορφή εντολής κι όχι 

οδηγίας, ενώ είναι προφανές ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή η νοσηλεύτρια κάνει κάτι 

εξίσου σημαντικό,   

Όταν υπάρχει απροσεξία  και διαπιστωθούν ελλείψεις στην φροντίδα των 

ασθενών,  

Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές συνταγές και προτείνονται διαφορετικοί 

τρόποι ίασης των ασθενών,  

Όταν υπάρχει κατανομή άδικων ευθυνών για την αποτυχία ίασης των ασθενών  

Όταν λόγω  των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκαλείται καθυστέρηση στην 

εξέλιξη της ίασης 

Πράγματι, οι γιατροί διαθέτουν μια υψηλή προδιάθεση για συγκρούσεις που 

απορρέουν από την σημαντικότητα του ρόλου τους και την ταυτότητα τους. Αυτή η 

άποψη έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι ένας γιατρός θεωρείται αυταρχικός, 

αποφασιστικός αφού του ανατίθεται η ίαση αποκλειστικά του ασθενή επιλέγοντας τον 

τρόπο θεραπείας, αυτόνομος και δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση με το υπόλοιπο 

προσωπικό ενός νοσοκομείου.  

Οι συγκρούσεις λοιπόν απορρέουν κατά την θεραπεία ίασης των ασθενών, 

δηλαδή κατά την περίοδο όπου οι γιατροί αναθέτουν κάποιες αρμοδιότητες στο 

νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα το νοσηλευτικό προσωπικό αμελεί λόγω 

φόρτου εργασίας ή αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες για την θεραπεία ενός 

ασθενούς σε περίπτωση υποτροπής (Hetzler et al., 2011). 

Για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων σε οργανισμούς υγείας λοιπόν, το 

RNAO (2012), προτείνει ότι θα πρέπει να ληφθούν δράσεις για τις συγκρούσεις που 
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δημιουργούνται λόγω των βαρδιών, τις ελλείψεις προσωπικού με τη στελέχωση 

ανθρώπινου δυναμικού  καθώς και να υπάρξει αναπροσδιορισμός της σύνθεσης και 

του μεγέθους των ομάδων για αποφυγή μειωμένης απόδοσης, του φόρτου εργασίας 

και του άγχους των εργαζομένων, του ρόλου του διευθυντή, του επιπέδου συμμετοχής 

των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων, της κατανομής των πόρων, της 

διαφορετικότητας του χώρου εργασίας και του φυσικού χώρου.  

 

6.4 Εργασιακό άγχος  και σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στις 

Υπηρεσίες Υγείας 

Ως βασικές πηγές του εργασιακού άγχους αναγνωρίζονται η ασάφεια του 

εργασιακού ρόλου (role ambiguity), οι πολλαπλές, παράλληλες υποχρεώσεις του 

ρόλου  (role conflict) και το μεγάλο εργασιακό φορτίο (work overload) (Terry et al., 

1993).  

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης μελετήθηκε αρχικά από τον 

Freudenberger το 1974ο οποίος ανέφερε το συνδυασμό σωματικής, ψυχολογικής και 

πνευματικής εξάντλησης του προσωπικού με αποτέλεσμα τη μειωμένη εργασιακή 

απόδοση. Στη συνέχεια πολλοί έδωσαν ορισμό για το σύνδρομο burnout που 

συνοδεύει αντιπροσωπευτικά τους επαγγελματίες ανθρωπιστικών επιστημών με 

εμφανή τα σημεία εξουθένωσης και τη συχνή απουσία από την εργασία (Alexander, 

Hegarty, 2000). 

Η πρόθεση αποχώρησης ενός εργαζομένου από την εργασία του ορίζεται ως το 

σχέδιο του εργαζομένου να αποχωρήσει από την τρέχουσα εργασία του και να 

αναζητήσει μια άλλη εργασία στο εγγύς μέλλον (Rizwan και Arshad, 2014). Όπως 

αναφέρουν οι Fakunmoju  et al. (2010), η πρόθεση των εργαζομένων να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους σχετίζεται με την σχέση που διατηρούν  με τους 

προϊσταμένους τους και  από την ένταση και την πίεση της εργασίας τους. 

Γενικότερα, τα άτομα που εκτίθενται σε στρεσογόνες καταστάσεις καθώς και σε 

δύσκολες εργασιακές συνθήκες, εκφράζουν την πρόθεση τους να αποχωρήσουν από 

τον τρέχοντα εργασιακό τους χώρο.  Πολλές φορές το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ταυτίζεται με το εργασιακό άγχος και θα πρέπει να διαχωρίζεται επειδή 

η εξουθένωση είναι η χρόνια εμφάνιση ανικανότητας του ατόμου στη διαχείριση του 

στρες που ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του (Κάντας, 1998). 

Όπως αναφέρουν οι Amran. et al. (2009), η πρόθεση αποχώρησης μπορεί να 
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καταταχθεί σε δύο κατηγορίες, την ακούσια και την εκούσια. Η ακούσια λαμβάνει 

χώρα όταν οι εργαζόμενοι απομακρύνονται από τις επιχειρήσεις  λόγω καταγγελίας ή 

άλλης αιτίας, ενώ η εκούσια αναφέρεται στην εθελοντική απομάκρυνση των 

εργαζομένων από την επιχείρηση όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί λόγω δικής του 

απόφασης για διάφορους λόγους. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι η εργασιακή 

ικανοποίηση, τα προβλήματα απόδοσης, οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες εργασίας, το 

εργασιακό άγχος και η έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργαζόμενοι με 

χαμηλότερο έλεγχο στην εργασία τους βρέθηκαν να είναι αντιμέτωποι με υψηλότερα 

επίπεδα άγχους.  

Επιπλέον, από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί οι πολλές ώρες εργασίας 

μπορεί να οδηγήσουν σε κακή πνευματική απόδοση, σε ασθένεια και σε 

τραυματισμούς στο χώρο εργασίας, παράγοντες που θα αυξήσουν την πρόθεση των 

υπαλλήλων να αποχωρήσουν από τον οργανισμό (Qureshi et al., 2013).   

Ένα ενδιαφέρον υπόδειγμα για την πρόθεση της αποχώρησης από την εργασία 

είναι αυτό της εθελοντικής αποχώρησης από την εργασία όπως αυτό αναπτύσσεται 

στο άρθρο των Mxenge et al. (2014). Το υπόδειγμα αυτό εξηγεί ότι οι εργαζόμενοι 

πριν αποχωρήσουν από την επιχείρηση που εργάζονται, λαμβάνουν και 

αντισταθμίζουν κάποιους παράγοντες προκειμένου να λάβουν μια απόφαση για το 

εάν θα παραμείνουν ή θα εγκαταλείψουν την εργασία τους.  

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή του εργαζόμενου εξαρτάται από δύο 

παράγοντες, το σοκ των εργαζομένων και την απόφαση. Ως σοκ των εργαζομένων 

νοείται ένα περιστασιακό ή και τυχαίο γεγονός που αποσπά την προσοχή του 

εργαζομένου, όπως για παράδειγμα την συγχώνευση του οργανισμού που εργάζονται 

με μια άλλη επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, οι αποφάσεις αφορούν στο πως οι 

εργαζόμενοι θα αξιολογήσουν αυτό το γεγονός. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο περιέχει τέσσερις διαδρομές (Mxenge et al., 2014). Η 

πρώτη διαδρομή πραγματοποιείται όταν υπάρχει ένα σοκ στην επιχείρηση και οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να αναλογιστούν και να πάρουν μια απόφαση και τελικά για 

το εάν θα παραμείνουν ή όχι στην εργασία τους.  

Η δεύτερη διαδρομή πραγματοποιείται όταν υπάρχει ένα σοκ, οι εργαζόμενοι 

σκέφτονται την εναλλακτική μιας άλλης εργασίας και έπειτα αποφασίζουν αν θα 

παραμείνουν στον οργανισμό ή  όχι. 

Η τρίτη διαδρομή είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη, με την μόνη διαφορά 

ότι οι εργαζόμενοι προχωρούν σε περαιτέρω σκέψη πριν λάβουν την απόφαση.  
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Τέλος, η τέταρτη διαδρομή πραγματοποιείται όταν δεν υπάρχει κανένα σοκ 

στην επιχείρηση, οπότε δεν υπάρχει λόγος για τους εργαζομένους να σκεφτούν την 

περίπτωση της αποχώρησης από την εργασία τους, εκτός και αν συντρέχουν 

προσωπικοί λόγοι.   

Η σχέση του εργασιακού άγχους και της σχέσης του με την πρόθεση 

αποχώρησης των εργαζομένων αποτελεί αντικείμενο έρευνας και συζήτησης, όχι 

μόνο στον επιστημονικό κλάδο αλλά πλέον και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.  

Οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί και είχαν ως ερευνητικά 

ερωτήματα τα παραπάνω, καταλήγουν ότι η σχέση του άγχους των εργαζομένων και 

της πρόθεσης αποχώρησης από την εργασία τους έχουν μια θετική συσχέτιση.  

Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με την εν λόγω σχέση, ήταν οι Gupta και Beehr 

(1979), οι οποίοι μετά από μια έρευνα που πραγματοποίησαν συμπέραναν ότι το 

εργασιακό άγχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρόθεση των εργαζομένων να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους.  

Ειδικότερα, οι Gupta και Beehr (1979), εξηγούν ότι οι εργαζόμενοι που 

εκτίθενται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε καταστάσεις που δημιουργούν άγχος, 

έχουν την τάση να εμφανίζουν την επιθυμία να αποχωρήσουν από την εργασία τους, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν, επειδή υπάρχουν και 

άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποχώρηση από την εργασία, όπως οι 

συνθήκες στην αγορά εργασίας, η ανεργία και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες.  

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το εργασιακό άγχος, εκτός από τις 

αρνητικές συνέπειες που επιφέρει σε ένα εργαζόμενο, μπορεί να επιφέρει και 

δυσλειτουργίες συμπεριφοράς για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, πράγμα που 

μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση και κυρίως ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού 

της, έχει προβλήματα στην οργάνωση του.   

Επιπλέον, η Pascal (2011), μετά από μια ενδελεχή έρευνα κατέληξε στα ίδια 

αποτελέσματα με τους προηγούμενους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση του 

εργασιακού άγχους μπορεί να σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων, αλλά πολύ περισσότερο σχετίζεται με την πρόθεση των εργαζομένων 

να αποχωρήσουν από τον οργανισμό που ανήκουν. 

Οι Dhar και Bhagat (2008), είναι υποστηρικτές της παραπάνω σχέσης, αφού 

δεδομένου ότι η πίεση χρόνου και οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο θεωρούνται 

ως τα κύρια αίτια του άγχους, υπάρχει μια τάση των εργαζομένων να επιθυμούν να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους.   
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 Στο ίδιο πλαίσιο κυμαίνονται και οι Rizwan και Arshad (2014), οι οποίοι μετά 

από την έρευνα τους συμπεραίνουν ότι τα συναισθήματα του άγχους, όπως η 

συναισθηματική εξάντληση είναι ένας καταλυτικός παράγοντας στην πρόθεση των 

εργαζομένου να εγκαταλείψουν τον εργασιακό τους χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να αποφεύγεται το άγχος και κατά συνέπεια η 

πρόθεση αποχώρησης από τους εργαζομένους, οι αρθρογράφοι προτείνουν ότι θα 

πρέπει να διερευνηθεί και διευρυνθεί το επίπεδο επικοινωνίας των εργαζομένων και 

των εργοδοτών τους, αφού όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι που διατηρούσαν 

καλύτερες και πιο εποικοδομητικές σχέσεις με τους εργοδότες τους και είχαν λιγότερο 

άγχος, ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία τους και σε καμία περίπτωση δεν 

επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, αντιθέτως φαίνεται ότι ήταν πιο 

αποδοτικοί και πιο δημιουργικοί.  

Από την άλλη πλευρά, οι Arshadi και Damiri  (2013), υποστηρίζουν ότι το 

εργασιακό άγχος επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων και αυτή 

με την σειρά της επηρεάζει την πρόθεση των εργαζομένων να εγκαταλείψουν την 

θέση εργασίας τους, ενώ επηρεάζει και την ανάπτυξη συγκρούσεων στον οργανισμό.   

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το εργασιακό άγχος επηρεάζει την 

πρόθεση της αποχώρησης από την εργασία, ενώ όπως αναφέρουν οι Qureshi  et al. 

(2013), η εργασιακή εμπειρία συσχετίζεται με το εργασιακό άγχος. 

Ένα ασταθές περιβάλλον εργασίας που περιλαμβάνει την ασφάλιση της 

εργασίας, την δικαιοσύνη και τις εργασιακές σχέσεις και τις πολλές και αλλεπάλληλες 

συγκρούσεις, μπορεί να ωθήσει τους εργαζομένους μιας επιχείρησης να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους.  

Επιπλέον, η οικονομική ανασφάλεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

δημιουργία άγχους σε ένα εργαζόμενο, δεδομένου ότι ένας εργαζόμενος όπου δεν 

είναι ευχαριστημένος από τις οικονομικές απολαβές του έχει την δυνατότητα να 

αναζητήσει εργασία σε μια επιχείρηση με μεγαλύτερες απολαβές.  

Η ανεπάρκεια στις πληροφορίες και στην καθοδήγηση αναφορικά με πως θα 

εκτελεστεί μια εργασία, οι εκτεταμένες πιέσεις που δημιουργούνται στην εργασία, η 

έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τις λειτουργίες ή τα καθήκοντα της εργασίας, 

μπορούν να δημιουργήσουν την πεποίθηση στους εργαζομένους ότι συμμετέχουν 

λιγότερο και δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους και από την καριέρα 

τους, με αποτέλεσμα να είναι αγχωμένοι και να σκέφτονται την περίπτωση της 

αποχώρησης από τον οργανισμό (Dhar και Bhagat, 2008).  
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία ενός οργανισμού, καθώς και την 

παραγωγικότητα του, την βιωσιμότητα του και την αποτελεσματικότητα του. Οι 

συγκρούσεις που προκύπτουν σε έναν οργανισμό, προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

τις διαφορές στην προσωπικότητα και στις αξίες των εργαζομένων. Οι συγκρούσεις 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα της διαφωνίας μεμονωμένων εργαζομένων ή 

μιας ομάδας εργαζομένων από μια άλλη, καθώς έρχονται σε αντίθεση οι απόψεις 

τους, οι αξίες τους και τα συμφέροντα τους, της έλλειψης και άνισης κατανομής των 

διαθέσιμων πόρων οπότε εμφανίζεται συνθήκη εργασιακού στρες, με αποτέλεσμα την 

εξάντληση των εργαζομένων και τη μείωση του ενδιαφέροντος του ως άμυνα του 

οργανισμού.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί αρκετά το θέμα της διαχείρισης 

συγκρούσεων στους οργανισμούς. Όμως τι ισχύει για τις συγκρούσεις που 

ανακύπτουν σε οργανισμούς υγείας;  

Κατά κύριο λόγο οι συγκρούσεις που προκύπτουν σε οργανισμούς υγείας, έχουν 

την ίδια μορφή και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι 

συγκρούσεις σε οποιοδήποτε οργανισμό. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά. Στους 

οργανισμούς υγείας, το κύριο μέλημα των εργαζομένων είναι η παροχή φροντίδας και 

η ίαση ασθενών. Τα προβλήματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων 

προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές απόψεις τους για την θεραπεία των ασθενών 

καθώς και στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, όπως για παράδειγμα οι βάρδιες. 

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω συγκρούσεις θα πρέπει να 

δίνεται έμφαση και να αντιμετωπίζονται οι παράγοντες που οδηγούν στις 

συγκρούσεις των εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε αναφορά σε ορισμένα βασικά ζητήματα για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη, την ηγεσία, τα χαρακτηριστικά  και τις διαδικασίες της 

επικοινωνίας, καθώς  και για τη σημασία της εργασιακής ικανοποίησης. 

Για όλα τα παραπάνω έγινε ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας και παρουσιάστηκαν χρήσιμες έννοιες και θεωρίες για την εξέλιξη της 

παρούσας μελέτης. 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των στόχων της 

έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής και επιπλέον, 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο σχεδιασμό της έρευνας, τη 

συλλογή των στοιχείων και στην ανάλυση των δεδομένων.  

 

7.1 Ερευνητική μεθοδολογία 

Για την ικανοποίηση των στόχων και την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης 

ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία η οποία υλοποιήθηκε σταδιακά όπως περιγράφεται 

παρά κάτω. 

1. Δευτερογενής έρευνα 

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια 

δευτερογενής έρευνα για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών (Churchill and 

Brown, 2004). Η δευτερογενής έρευνα (Χρήστου, 1999) βασίστηκε στη συλλογή των 

ήδη υπαρκτών στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιων 

άλλων σκοπών. Οι πηγές πληροφοριών που μας έδωσαν ένα πλήθος στοιχείων 

αντλήθηκαν από: τη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία, από επιστημονικά περιοδικά 

και άρθρα. 

2. Πρωτογενής ποσοτική έρευνα για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων 

(Chisnal, 1986) με τη χρήση ερωτηματολόγιων (questionnaire survey)  

Η έρευνα στηρίχτηκε στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων από δείγματα του 

πληθυσμού - στόχου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και στοχεύει στην 

εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.  
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Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας κρίθηκε περισσότερο κατάλληλη η «ποσοτική» 

μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, καθώς αφενός παρέχει συγκρίσιμα δεδομένα 

και πληροφορίες που αντιστοιχούν σε μεγάλες ομάδες περιπτώσεων, αφετέρου, 

μπορούν να αναλυθούν στατιστικά δομημένα δεδομένα και πληροφορίες (Bird, 

Hammersley, κ.α., 1999). 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι: (Κυριαζή, 2001) 

 Προσωπική επαφή με τον πληροφοριοδότη. 

 Ο λήπτης της συνέντευξης έχει τη δυνατότητα να δώσει διευκρινίσεις 

σχετικά με τις ερωτήσεις. 

 Το δείγμα συνήθως ανταποκρίνεται στην έρευνα. 

 Δεν υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις. 

 Είναι εφικτή η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών. 

Και επειδή στην ποσοτική έρευνα στόχος είναι η συλλογή των ιδίων ακριβώς 

δεδομένων και πληροφοριών για κάθε ερωτηθέντα, επιλέχθηκε ως μέσο συλλογής 

δεδομένων το ερωτηματολόγιο.  

Η έρευνα πεδίου βασίστηκε στη χρήση ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου 

το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές που περιγράφονται στην 

επόμενη ενότητα. Αρχικά απαντήθηκε το βασικό ερώτημα «τι πληροφορία θέλουμε 

να καταγράψουμε με αυτό» (Gillham, 2000). Στη συνέχεια καθορίστηκε ο τύπος του 

ερωτηματολογίου και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων (Churchill and Brown, 

2004). 

 

7.2 Δειγματοληψία 

Επειδή ο στόχος στην ποσοτική έρευνα είναι η συλλογή των ιδίων ακριβώς 

πληροφοριών για κάθε ερωτηθέντα, ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο θα διανεμηθεί για συμπλήρωση στο προσωπικό του 

Νοσοκομείου Κατερίνης. Από τα 130 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 99 που 

αντιπροσωπεύουν το 76% του συνόλου του προσωπικού που έλαβαν 

ερωτηματολόγιο. Συνεπώς, το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 99 

εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κατερίνης, εκ των οποίων 23 ανήκαν στο Διοικητικό 
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προσωπικό, 57 ανήκαν στο Νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ οι 19 ανήκαν στο Ιατρικό 

προσωπικό.  

Η μέθοδος δειγματοληψίας έγινε επί τόπου στον χώρο του Νοσοκομείου. Για 

να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη μελέτη, η διανομή των 

ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική επαφή. 

 

7.3 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου  

Η έρευνα σχεδιάστηκε έτσι, ώστε τα ερωτήματα να επικεντρώνονται μεν σε 

σημαντικά ζητήματα, ωστόσο ήταν σημαντικό να γίνει μια λειτουργική προσέγγιση 

και να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων. Για να επιτευχθεί 

το αποτέλεσμα, (North & συνεργάτες, 1963) τα δεδομένα ταξινομήθηκαν βάσει των 

επιλεγμένων εννοιών.  

Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την παρούσα έρευνα, αποτελεί μια 

προσπάθεια καταγραφής των παραγόντων που σχετίζονται με την διερεύνηση του 

βαθμού επικοινωνίας τόσο μεταξύ των συναδέλφων του νοσοκομείου Κατερίνης, όσο 

και μεταξύ των προϊσταμένων και υφισταμένων.  

Οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μιας λίστας 

κωδικοποιημένων, κλειστού τύπου ερωτήσεων, καθώς θεωρείται ότι μπορούν να 

απαντηθούν ευκολότερα από τις ανοικτές ερωτήσεις ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 

το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, επιτρέπουν τη συγκέντρωση 

αρκετά μεγαλύτερου όγκου στοιχείων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Επίσης έγινε 

προσπάθεια, ώστε οι ερωτήσεις που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο να είναι 

διατυπωμένες με σαφήνεια. 

Οι ερωτήσεις ήταν μια σειρά θετικών και αρνητικών δηλώσεων σε μια 

κλίμακα Likert, πέντε σημείων που κυμαίνεται από: «διαφωνώ απόλυτα» (1ο σημείο), 

μέχρι «συμφωνώ απόλυτα» (5ο σημείο). Σύμφωνα με τον Oppenheim, «οι κλίμακες 

Likert αποδίδουν πολύ καλά και παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το βαθμό που 

συμφωνούν ή διαφωνούν οι ερωτώμενοι». (Oppenheim, 1992 σελ. 200)  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

και ιδιαίτερα στην κλασική πηγή «ικανοποίησης επικοινωνίας» των Downs, and 

Hazen, (1977). 
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7.4 Δομή του ερωτηματολογίου 

Η δόμηση του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε δέκα θεματικούς άξονες:  

1. Ο πρώτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των ερωτώμενων σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση,  

2. Ο δεύτερος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα εργασιακά στοιχεία 

ερωτώμενου σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης, τη θέση ευθύνης και τα έτη 

υπηρεσίας.  

3. Ο τρίτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την 

ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας.  

4. Ο τέταρτος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά ερωτήσεις ως προς 

την επικοινωνία των εργαζόμενων με τους προϊσταμένους. 

5. Ο πέμπτος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά την ικανοποίηση 

ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση 

6. Ο έκτος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά πληροφορίες σχετικές 

με την ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης. 

7. Ο έβδομος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην 

ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους 

συναδέλφους. 

8. Ο όγδοος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά ερωτήσεις σχετικές 

με ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική. 

9. Ο ένατος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην 

ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους. 

10. Ο δέκατος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην 

ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση. 

 

7.5 Το δείγμα της έρευνας 

Το μέγεθος του δείγματος αποφασίστηκε πριν από τη μελέτη έτσι ώστε να 

ερευνηθούν περισσότερα από 30 δεδομένα. Σύμφωνα με τον Roscoe, (1975) στο 

Sekaran U., 2000, σελ.296), «μεγέθη δειγμάτων μεγαλύτερα από 30 και λιγότερο από 

500, είναι κατάλληλα για μεγαλύτερη έρευνα».  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 

Η μέθοδος αυτή, αυξάνει τις πιθανότητες αντιπροσωπευτικού δείγματος και της 
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συμμετοχής όλων των τμημάτων του πληθυσμού στο τελικό δείγμα (Lohr, 2010). 

Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά έχουν 

διαφορετικά κίνητρα και κατά συνέπεια διαφορετική αντίληψη (Toch H. & Smith, 

1968 σελ.5). Υποθέτοντας επίσης ότι τα χαρακτηριστικά είναι το ίδιο διανεμημένα, 

αναμένεται ότι το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. (Sekaran U., 

2000). 

 

7.6 Πιλοτική δοκιμή 

Επειδή οι κλειστές ερωτήσεις περιορίζουν τον αυθορμητισμό του 

αποκρινόμενου, αφού τον υποχρεώνουν να επιλέξει μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων 

απαντήσεων (Χρήστου & Καραμανίδης 2002), επομένως αυξάνονται οι πιθανότητες 

να ληφθούν μη ειλικρινείς απαντήσεις, προηγήθηκε του τελικού ερωτηματολογίου 

πιλοτική δοκιμή.  

Η πιλοτική δοκιμή (pilot test), θεωρήθηκε βασική προϋπόθεση, ώστε να 

απαλειφθούν τυχόν σφάλματα της σχεδίασης του ερωτηματολογίου, να γίνουν οι 

απαραίτητες διορθώσεις και ενδεχομένως να επαναδιατυπωθούν ορισμένες 

ερωτήσεις.  

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, διασφαλίστηκε ότι οι τελικές 

ερωτήσεις ήταν σαφείς, συγκεκριμένες, κατανοητές και εντός της δυνατότητας να 

απαντηθούν.  

Το μέγεθος του δείγματος, καθορίστηκε περίπου στο 10% του τελικού (Chisnal, 1986) 

και στη δοκιμαστική εφαρμογή οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την άποψη τους για το 

ερωτηματολόγιο ανατροφοδοτώντας το σχεδιασμό του (Bell, 1997) με ερωτήσεις του 

τύπου:  

1. Πόση ώρα χρειαστήκατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου; 

2. Υπήρξαν ερωτήσεις ασαφείς ή αόριστες; Πείτε μας ποιες και γιατί; 

3. Είχατε αντίρρηση να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις; 

 

7.7 Ανάλυση δεδομένων 

Την ευθύνη της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων και της σύνταξης των 

αντίστοιχων αναφορών είχε ο ερευνητής.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε με 
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το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου 

 

Statistics 

 Φύλλο Ηλικία(σε έτη) Οικογενειακή 

κατάσταση 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

N 
Valid 99 98 99 98 

Missing 0 1 0 1 

Mode 2 4 2 3 

 

Φύλλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 25 25,3 25,3 25,3 

Γυναίκα 74 74,7 74,7 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Ηλικία(σε έτη) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

μέχρι 25 5 5,1 5,1 5,1 

26-35 16 16,2 16,3 21,4 

36-45 30 30,3 30,6 52,0 

46-55 41 41,4 41,8 93,9 

άνω των 55 6 6,1 6,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   
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Οικογενειακή κατάσταση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άγαμος 20 20,2 20,2 20,2 

Έγγαμος 70 70,7 70,7 90,9 

Διαζευγμένος 6 6,1 6,1 97,0 

Χήρος/α 3 3,0 3,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Απόφοιτος Λυκείου 19 19,2 19,4 19,4 

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 71 71,7 72,4 91,8 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 5 5,1 5,1 96,9 

Κάτοχος Διδακτορικού 3 3,0 3,1 100,0 

Total 98 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 99 100,0   
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Εργασιακά στοιχεία ερωτώμενου 

 

Statistics 

 Σε ποια 

υπηρεσία 

ανήκετε 

Σε ποιο τμήμα 

εργάζεστε 

Θέση Ευθύνης Έτη υπηρεσίας 

(σε έτη) 

N 
Valid 99 84 53 97 

Missing 0 15 46 2 

Mode 2 2 13 1 

 

 

Σε ποια υπηρεσία ανήκετε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ιατρική 19 19,2 19,2 19,2 

Νοσηλευτική 57 57,6 57,6 76,8 

Διοικητική 23 23,2 23,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Σε ποιο τμήμα εργάζεστε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αιμοδοσία 7 7,1 8,3 8,3 

Παθολογική Κλινική 18 18,2 21,4 29,8 

Παιδιατρική Κλινική 5 5,1 6,0 35,7 

Χειρουργική Κλινική 7 7,1 8,3 44,0 

Τμήμα Επίγοντων 

Περστατικών 
8 8,1 9,5 53,6 

Ορθοπεδική Κλινική 7 7,1 8,3 61,9 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 
7 7,1 8,3 70,2 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 1 1,0 1,2 71,4 

Μαιευτικό/Γυναικολογικό 

Τμήμα 
5 5,1 6,0 77,4 

Τμήμα Προσωπικού 5 5,1 6,0 83,3 

Οικονομικό Τμήμα 8 8,1 9,5 92,9 

Τμήμα Πληροφορικής 1 1,0 1,2 94,0 

Γραμματεία -Επιτροπή 

φαρμάκων 
1 1,0 1,2 95,2 

Τμήμα Προμηθειών 1 1,0 1,2 96,4 

Τεχνικό Τμήμα 1 1,0 1,2 97,6 

Βιοιατρική Τεχνολογία 2 2,0 2,4 100,0 

Total 84 84,8 100,0  

Missing System 15 15,2   

Total 99 100,0   
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Θέση Ευθύνης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Προϊστάμενος/η Τμήματος 11 11,1 20,8 20,8 

Συν/στης Δ/ντης 3 3,0 5,7 26,4 

Επιμελητής 4 4,0 7,5 34,0 

Ειδικευόμενος/η 5 5,1 9,4 43,4 

Ιατρός 3 3,0 5,7 49,1 

Νοσηλευτής/ρια 27 27,3 50,9 100,0 

Total 53 53,5 100,0  

Missing System 46 46,5   

Total 99 100,0   
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Έτη υπηρεσίας (σε έτη) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

μέχρι 5 23 23,2 23,7 23,7 

6-10 14 14,1 14,4 38,1 

11-15 12 12,1 12,4 50,5 

16-20 18 18,2 18,6 69,1 

21-25 11 11,1 11,3 80,4 

26-30 12 12,1 12,4 92,8 

άνω των 30 7 7,1 7,2 100,0 

Total 97 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 99 100,0   
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Για κάθε διάσταση υπολογίστηκε ο συντελεστής cronbach ο οποίος είναι ένα μέτρο 

του κατά πόσο οι 5 ερωτήσεις σε κάθε τμήμα, συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα 

του βαθμού ικανοποίησης. 

Έπειτα διερευνήθηκε για κάθε διάσταση αν διαφέρει η ικανοποίηση μεταξύ ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού ή αν αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με 

την υπηρεσία που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος. Αυτό έγινε με την ανάλυση  

διακύμανσης της ικανοποίησης μεταξύ των υπηρεσιών, όπου για να πραγματοποιηθεί 

απαιτούνται 3 προϋποθέσεις , οι οποίες εξετάστηκαν κατά πόσο ισχύουν, και είναι οι 

παρακάτω: 

 Η ποσοτική μεταβλητή (ικανοποίησης) να κατανέμεται κανονικά σε κάθε 

κατηγορία της ποιοτικής (υπηρεσία). 

 Οι διασπορές της ποσοτικής (ικανοποίησης), σε κάθε κατηγορία της ποιοτικής 

(υπηρεσία), να είναι ίσες. 

 Οι 3 ομάδες ατόμων (υπηρεσία) να είναι ανεξάρτητες (που ισχύει). 

Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας λήφθηκε ίσο με α=0,05. 



 92 

ΤΜΗΜΑ 3 

Η επικοινωνία παρακινεί και ενθαρρύνει τους εργαζομένους να ανταποκριθούν στους στόχους του 

Νοσοκομείου 

 Η επικοινωνία 

του 

Νοσοκομείου 

παρακινεί και 

ενθαρρύνει 

ενθουσιασμό 

για την επίτευξη 

των στόχων του 

Οι άνθρωποι 

στο Νοσοκομείο 

μου έχουν 

μεγάλη 

ικανότητα 

επικοινωνίας 

Οι 

επικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

του 

Νοσοκομείου με 

κάνουν να 

ταυτίζομαι μαζί 

του ή να 

αισθάνομαι 

ζωτικό μέρος 

του 

Οι στάσεις 

απέναντι στην 

επικοινωνία στο 

Νοσοκομείο 

είναι βασικά 

υγιείς 

Το επίπεδο της 

επικοινωνίας 

στο Νοσοκομείο 

είναι σωστό 

N 
Valid 96 97 96 93 96 

Missing 3 2 3 6 3 

Mean 3,25 2,81 2,94 2,89 2,78 

Std. Deviation 1,179 ,982 ,993 ,972 1,007 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 93 93,9 

Excluded
a 6 6,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,855 ,861 5 
 

Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα. 

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας του συνόλου των 

εργαζομένων. 
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ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Cases 

  Valid Missing Total 

 
N Percent N Percen

t 

N Percent 

Ικανοποίηση ως προς το 

κλίμα επικοινωνίας 

Ιατρική 18 94,7% 1 5,3% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 52 91,2% 5 8,8% 57 100,0% 

Διοικητική 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως προς το 

κλίμα επικοινωνίας 

Ιατρική ,176 18 ,144 ,947 18 ,379 

Νοσηλευτική ,144 52 ,009 ,982 52 ,604 

Διοικητική ,100 23 ,200
* ,961 23 ,490 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Σύμφωνα με το Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, η Ικανοποίηση ως προς το κλίμα 

επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία έχει χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής (αφού οι 

τιμές Sig>0.05). Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,260 2 90 ,772 

Καθώς 0,772>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων.  

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,148 2 1,074 1,635 ,201 

Within Groups 59,104 90 ,657   

Total 61,252 92    

 

Καθώς 0,201>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης ως 

προς το κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.  
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας 

Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία 

ανήκετε 

(J) Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,39701 ,22161 ,178 -,9251 ,1311 

Διοικητική -,34300 ,25502 ,374 -,9507 ,2648 

Νοσηλευτι

κή 

Ιατρική ,39701 ,22161 ,178 -,1311 ,9251 

Διοικητική ,05401 ,20293 ,962 -,4296 ,5376 

Διοικητική 
Ιατρική ,34300 ,25502 ,374 -,2648 ,9507 

Νοσηλευτική -,05401 ,20293 ,962 -,5376 ,4296 

 

Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι 

τιμές Sig>0.05) της Ικανοποίησης ως προς το κλίμα επικοινωνίας, μεταξύ των 

υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή (Ικανοποίησης ως προς το 

κλίμα επικοινωνίας) είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκουν οι 

εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 4 

 

Προς τα πάνω και προς τα κάτω επικοινωνία με τους προϊσταμένους του Νοσοκομείου 

 Η ανώτερη 

διοίκηση 

γνωρίζει τα 

προβλήματα 

που 

αντιμετωπίζουν 

οι εργαζόμενοι 

Η ανώτερη 

διοίκηση ακούει 

και μου δίνει 

προσοχή 

Ο προϊστάμενος 

μου μου 

παρέχει 

καθοδήγηση για 

την επίλυση 

προβλημάτων 

που σχετίζονται 

με την εργασία 

Ο προϊστάμενος 

μου με 

εμπιστεύεται 

Ο προϊστάμενος 

μου είναι 

ανοικτός σε 

ιδέες 

N 
Valid 96 95 96 95 96 

Missing 3 4 3 4 3 

Mean 2,78 2,69 3,70 4,11 3,77 

Std. Deviation 1,172 1,212 1,134 ,984 1,285 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 93 93,9 

Excluded
a 6 6,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,811 ,813 5 

 
Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα.  

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με προϊσταμένους του συνόλου 

των εργαζομένων. 

 
ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Case Processing Summary 
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 Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση ως προς 

την επικοινωνία με 

προϊσταμένους 

Ιατρική 18 94,7% 1 5,3% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 52 91,2% 5 8,8% 57 100,0% 

Διοικητική 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως προς 

την επικοινωνία με 

προϊσταμένους 

Ιατρική ,161 18 ,200
* ,939 18 ,277 

Νοσηλευτική ,095 52 ,200
* ,974 52 ,319 

Διοικητική ,122 23 ,200
* ,933 23 ,125 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Σύμφωνα με το Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, η 

Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με προϊσταμένους για κάθε υπηρεσία έχει 

χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής(αφού οι τιμές Sig>0.05). 

Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με 

προϊσταμένους 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,643 2 90 ,199 

 
Καθώς 0,199>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων. 

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με προϊσταμένους 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,960 2 1,980 2,625 ,078 

Within Groups 67,878 90 ,754   

Total 71,838 92    

 

Καθώς 0,078>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης ως 

προς την επικοινωνία με προϊσταμένους  μεταξύ των υπηρεσιών.  

 

Multiple Comparisons 
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Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με προισταμένους  

 Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία ανήκετε 

(J) Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,49915 ,23750 ,095 -1,0651 ,0668 

Διοικητική -,56135 ,27330 ,105 -1,2126 ,0899 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,49915 ,23750 ,095 -,0668 1,0651 

Διοικητική -,06221 ,21747 ,956 -,5805 ,4561 

Διοικητική 
Ιατρική ,56135 ,27330 ,105 -,0899 1,2126 

Νοσηλευτική ,06221 ,21747 ,956 -,4561 ,5805 

 

Και  εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι 

τιμές Sig>0.05) της Ικανοποίησης ως προς την επικοινωνία με προϊσταμένους, μεταξύ 

των υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση 

με την υπηρεσία που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 5 

 

Λήψη πληροφοριών σχετικά με το άμεσο περιβάλλον εργασίας στο Νοσοκομείο 

 Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με το 

προσωπικό 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τις 

απαιτήσεις της 

δουλειάς μου 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τις 

πολιτικές και 

τους στόχους 

των τμημάτων 

Παίρνω τις 

απαραίτητες 

πληροφορίες 

για την εργασία 

μου 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τις 

παροχές και τις 

αμοιβές των 

εργαζομένων 

N 
Valid 96 96 94 95 95 

Missing 3 3 5 4 4 

Mean 3,00 3,56 3,02 3,37 2,87 

Std. Deviation 1,046 1,113 1,209 1,185 1,113 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 92 92,9 

Excluded
a 7 7,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,886 ,886 5 

 
Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα.  

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση του συνόλου των 

εργαζομένων. 
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ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση 

ως προς την 

οργανωσιακή 

ολοκλήρωση 

Ιατρική 19 100,0% 1 0,0% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 52 91,2% 5 8,8% 57 100,0% 

Διοικητική 21 91,3% 2 8,7% 23 100,0% 

 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση 

ως προς την 

οργανωσιακή 

ολοκλήρωση 

Ιατρική ,138 19 ,200
* ,930 19 ,175 

Νοσηλευτική ,109 52 ,175 ,977 52 ,398 

Διοικητική ,106 21 ,200
* ,971 21 ,763 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
Σύμφωνα με το Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, η  Ικανοποίηση 

ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση για κάθε υπηρεσία έχει χαρακτηριστικά κανονικής 

κατανομής (αφού οι τιμές Sig>0.05). 

Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7,199 2 89 ,001 

 
Καθώς 0,01<0,05 η υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων δεν επιβεβαιώνεται. Παρά 

ταύτα στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι αυτές δεν διαφέρουν σημαντικά, οπότε μπορούμε 

να συνεχίσουμε την διερεύνηση ανάλυσης διακύμανσης με παρόμοιο τρόπο με τα 

προηγούμενα.  
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ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,385 2 2,192 2,622 ,078 

Within Groups 74,402 89 ,836   

Total 78,786 91    

 

Descriptives 

Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper 

Bound 

Ιατρική 19 2,7368 1,28245 ,29421 2,1187 3,3550 1,00 5,00 

Νοσηλευτική 52 3,2962 ,83124 ,11527 3,0647 3,5276 1,40 5,00 

Διοικητική 21 3,1905 ,69131 ,15086 2,8758 3,5052 1,80 4,40 

Total 92 3,1565 ,93047 ,09701 2,9638 3,3492 1,00 5,00 

 
Καθώς 0,078>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης ως προς την 

οργανωσιακή ολοκλήρωση μεταξύ των υπηρεσιών.  

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση 

Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία ανήκετε 

(J) Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 

Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,55931 ,24510 ,064 -1,1435 ,0249 

Διοικητική -,45363 ,28949 ,265 -1,1437 ,2364 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,55931 ,24510 ,064 -,0249 1,1435 

Διοικητική ,10568 ,23640 ,896 -,4578 ,6691 

Διοικητική 
Ιατρική ,45363 ,28949 ,265 -,2364 1,1437 

Νοσηλευτική -,10568 ,23640 ,896 -,6691 ,0249 

 
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05) της Ικανοποίησης ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση, μεταξύ των υπηρεσιών, 

που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την υπηρεσία που 

ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 6 

 

Οι συνεδριάσεις είναι καλά οργανωμένες καιοι γραπτές οδηγείες είναι σύντομες και σαφείς στο 

Νοσοκομείο 

 Οι ανακοινώσεις 

στο Νοσοκομείο 

είναι 

ενδιαφέρουσες 

και χρήσιμες 

Οι συνελεύσεις 

μας είναι καλά 

οργανωμένες 

Οι γραπτές 

οδηγίες και 

εκθέσεις είναι 

σαφείς και 

συνοπτικές 

Οι πρακτικές 

επικοινωνίας 

προσαρμόζονται 

στις 

καταστάσεις 

έκτακτης 

ανάγκης 

Η επικοινωνία 

με τους 

υπαλλήλους σε 

άλλα τμήματα 

είναι ακριβής και 

ελεύθερη 

N 
Valid 96 94 95 95 95 

Missing 3 5 4 4 4 

Mean 3,34 2,52 3,12 3,11 3,26 

Std. Deviation 1,045 1,114 1,030 1,005 1,094 

 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 94 94,9 

Excluded
a 5 5,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,845 ,846 5 
 

Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα. 

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης του 

συνόλου των εργαζομένων. 

 

ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση ως 

προς την 

ποιότητα των 

μέσων 

ενημέρωσης 

Ιατρική 18 94,7% 1 5,3% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 54 94,7% 3 5,3% 57 100,0% 

Διοικητική 22 95,7% 1 4,3% 23 100,0% 
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Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως 

προς την 

ποιότητα των 

μέσων 

ενημέρωσης 

Ιατρική ,110 18 ,200
* ,981 18 ,956 

Νοσηλευτική ,123 54 ,041 ,958 54 ,054 

Διοικητική ,177 22 ,071 ,959 22 ,477 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Σύμφωνα με το Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, η  Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των 

μέσων ενημέρωσης  για κάθε υπηρεσία έχει χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής (αφού οι 

τιμές Sig>0.05).Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων 

ενημέρωσης 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,390 2 91 ,678 

 
Καθώς 0,678>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων   

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,511 2 1,256 1,884 ,158 

Within Groups 60,641 91 ,666   

Total 63,153 93    

 

Καθώς 0,158>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης  ως προς την 

ποιότητα των μέσων ενημέρωσης μεταξύ των υπηρεσιών.  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας 

Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία 

ανήκετε 

(J) Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 

Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,42593 ,22218 ,140 -,9553 

Upper 

Bound 

Διοικητική -,25859 ,25945 ,581 -,8768 ,1034 

Νοσηλευτι

κή 

Ιατρική ,42593 ,22218 ,140 -,1034 ,3596 

Διοικητική ,16734 ,20647 ,698 -,3246 ,9553 

Διοικητική 
Ιατρική ,25859 ,25945 ,581 -,3596 ,6593 

Νοσηλευτική -,16734 ,20647 ,698 -,6593 ,8768 

 
Και εδώ φαίνεται  ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05) της  Ικανοποίησης  ως προς την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των 

υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την 

υπηρεσία που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 



 112 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7  

 

Η οριζόντια και άτυπη επικοινωνία είναι ακριβής και ελεύθερη στο Νοσοκομείο 

 Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τα 

προβλήματα 

στην εργασία 

μου που 

αντιμετωπίστηκ

αν 

Οι συγκρούσεις 

αντιμετωπίζοντα

ι κατάλληλα  

μέσω 

κατάλληλων 

διαύλων 

επικοινωνίας 

Η ομάδα 

εργασίας μου 

είναι σε αρμονία 

Τα 

κουτσομπολιά 

είναι ενεργά στο 

Νοσοκομείο 

Η άτυπη 

επικοινωνία 

είναι ενεργή και 

ακριβής 

N 
Valid 96 96 95 93 96 

Missing 3 3 4 6 3 

Mean 3,23 2,86 3,76 4,12 3,43 

Std. Deviation 1,201 1,175 1,008 1,051 ,992 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 93 93,9 

Excluded
a 6 6,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,633 ,630 5 
  

Ο συντελεστής Cronbach<0,7 όμως αφού Cronbach>0,5 υποθέτουμε οτι  οι 5 ερωτήσεις 

συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα.  

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους 

συναδέλφους  του συνόλου των εργαζομένων. 
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ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση ως προς 

την οριζόντια και 

άτυπη επικοινωνία με 

τους συναδέλφους 

Ιατρική 18 94,7% 1 5,3% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 52 91,2% 5 8,8% 57 100,0% 

Διοικητική 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποια υπηρεσία 

ανήκετε 

Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως προς 

την οριζόντια και 

άτυπη επικοινωνία με 

τους συναδέλφους 

Ιατρική ,124 18 ,200
* ,959 18 ,586 

Νοσηλευτική ,165 52 ,001 ,953 52 ,039 

Διοικητική ,173 23 ,071 ,934 23 ,133 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Σύμφωνα με το Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας,η  Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και 

άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους  φαίνεται να μην ακολουθεί  κανονική κατανομή για 

την Νοσηλευτική υπηρεσία (αφού Sig<0.05).Παρά ταύτα μπορούμε να δούμε πως αυτή 

παρουσιάζει ομοιότητα κανονικής κατανομής και θα υποθέσουμε ότι έχει χαρακτηριστικά 

τέτοιας.Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

 

 

 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με 

τους συναδέλφους 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,016 2 90 ,985 
Καθώς 0,985>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων   
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ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,812 2 ,906 1,889 ,157 

Within Groups 43,151 90 ,479   

Total 44,963 92    

Καθώς 0,157>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης  ως προς την 

οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους μεταξύ των υπηρεσιών.  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους  

 Tukey HSD 

(I) Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε (J) Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 

Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,36239 ,18936 ,141 -,8137 ,0889 

Διοικητική -,21256 ,21790 ,594 -,7318 ,3067 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,36239 ,18936 ,141 -,0889 ,8137 

Διοικητική ,14983 ,17340 ,664 -,2634 ,5631 

Διοικητική 
Ιατρική ,21256 ,21790 ,594 -,3067 ,7318 

Νοσηλευτική -,14983 ,17340 ,664 -,5631 ,2634 
 

Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05) της Ικανοποίησης  ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους 

συναδέλφους, μεταξύ των υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι 

ανεξάρτητη σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 8 

 

 

Γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το Νοσοκομείο ως σύνολο 

 Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με 

κυβερνητικές 

ενέργειες που 

επηρεάζουν το 

θεσμικό μου 

όργανο 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τις 

πολιτικές και 

τους στόχους 

του 

Νοσοκομείου 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τις 

αλλαγές στο 

Νοσοκομείο 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τα 

χρηματοικονομι

κά του 

Νοσοκομείου 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τα 

επιτεύγματα και 

/ ή τις αποτυχίες 

του 

Νοσοκομείου 

N 
Valid 97 96 96 95 96 

Missing 2 3 3 4 3 

Mean 2,55 2,66 2,68 2,15 2,63 

Std. Deviation 1,137 1,065 1,010 1,111 1,107 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 95 96,0 

Excluded
a 4 4,0 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,901 ,901 5 

 
Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα. 

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική  του συνόλου των 

εργαζομένων. 
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ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποιά υπηρεσία 

ανήκετε 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση ως προς την 

οργανωσιακή προοπτική 

Ιατρική 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 53 93,0% 4 7,0% 57 100,0% 

Διοικητική 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως 

προς την 

οργανωσιακή 

προοπτική 

Ιατρική ,256 19 ,002 ,884 19 ,025 

Νοσηλευτική ,078 53 ,200
* ,978 53 ,424 

Διοικητική ,127 23 ,200
* ,966 23 ,597 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Σύμφωνα με το Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, η  Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή 
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προοπτική δεν φαίνεται να ακολουθεί κανονική κατανομή για την Ιατρική υπηρεσία (αφού 

Sig<0.05).Παρά ταύτα μπορούμε να δούμε πως αυτή παρουσιάζει ομοιότητα κανονικής 

κατανομής και θα υποθέσουμε οτι έχει χαρακτηριστικά τέτοιας.  

Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,039 2 92 ,962 
 

Καθώς 0,962>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων   

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,850 2 1,925 2,362 ,100 

Within Groups 74,956 92 ,815   

Total 78,806 94    

Καθώς 0,100>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίηση ως προς την 

οργανωσιακή προοπτική μεταξύ των υπηρεσιών.  
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική  

 Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία 

ανήκετε 

(J) Σε ποια υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,40516 ,24136 ,219 -,9801 ,1698 

Διοικητική -,59680 ,27983 ,089 -1,2634 ,0698 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,40516 ,24136 ,219 -,1698 ,9801 

Διοικητική -,19163 ,22538 ,673 -,7285 ,3453 

Διοικητική 
Ιατρική ,59680 ,27983 ,089 -,0698 1,2634 

Νοσηλευτική ,19163 ,22538 ,673 -,3453 ,7285 
 

Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς  (αφού οι τιμές 

Sig>0.05) της  Ικανοποίησης ως προς την οργανωσιακή προοπτική, μεταξύ των υπηρεσιών, 

που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την υπηρεσία που 

ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 9 

 

Προς τα πάνω και προς τα κάτω επικοινωνία με τους υφισταμένους του Νοσοκομείου 

 Οι υπάλληλοί 

μου 

ανταποκρίνονται 

στην 

επικοινωνία 

προς τα κάτω 

Οι υπάλληλοί 

μου 

προβλέπουν τις 

ανάγκες μου για 

επικοινωνία 

Δεν έχω 

υπερφόρτωση 

επικοινωνίας 

Οι υπάλληλοί 

μου είναι 

δεκτικοί στην 

αξιολόγηση, τις 

προτάσεις και 

την κριτική 

Οι υπάλληλοί 

μου αισθάνονται 

υπεύθυνοι για 

την έναρξη 

ακριβούς 

επικοινωνίας 

προς τα πάνω 

N 
Valid 80 80 77 78 77 

Missing 19 19 22 21 22 

Mean 3,18 3,09 3,09 3,01 3,16 

Std. Deviation ,991 1,058 1,183 1,099 1,125 

 

 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 75 75,8 

Excluded
a 24 24,2 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,875 ,876 5 

 
Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα.  

Παρακάτω φαίνεται η Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους  του 

συνόλου των εργαζομένων. 

 
 

ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Case Processing Summary 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση 

ως προς την 

επικοινωνία με 

τους 

υφισταμένους 

Ιατρική 16 84,2% 3 15,8% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 45 78,9% 12 21,1% 57 100,0% 

Διοικητική 14 60,9% 9 39,1% 23 100,0% 
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Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση 

ως προς την 

επικοινωνία με 

τους 

υφισταμένους 

Ιατρική ,122 16 ,200
* ,948 16 ,455 

Νοσηλευτική ,107 45 ,200
* ,966 45 ,207 

Διοικητική ,130 14 ,200
* ,959 14 ,712 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Σύμφωνα με το Kolmogorov-Smirnov και  Shapiro-Wilk τέστ κανονικότητας,η  Ικανοποίηση 

ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους  για κάθε υπηρεσία έχει χαρακτηριστικά 

κανονικής κατανομής(αφού οι τιμές Sig>0.05). 

Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους 

υφισταμένους 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,235 2 72 ,791 
 

Καθώς 0,791>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων   

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,271 2 ,635 ,817 ,446 

Within Groups 56,017 72 ,778   

Total 57,287 74    

 

Καθώς 0,446>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης ως προς την 

επικοινωνία με τους υφισταμένους μεταξύ των υπηρεσιών.  

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους  

 Tukey HSD 

(I) Σε ποιά 

υπηρεσία 

ανήκετε 

(J) Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική ,19694 ,25674 ,724 -,4175 ,8114 

Διοικητική ,41250 ,32280 ,412 -,3600 1,1850 

Νοσηλευτική 
Ιατρική -,19694 ,25674 ,724 -,8114 ,4175 

Διοικητική ,21556 ,26993 ,705 -,4304 ,8615 

Διοικητική 
Ιατρική -,41250 ,32280 ,412 -1,1850 ,3600 

Νοσηλευτική -,21556 ,26993 ,705 -,8615 ,4304 

 
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05) της Ικανοποίησης ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους, μεταξύ των 

υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την 

υπηρεσία που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΤΜΗΜΑ 10 

 

Ανατροφοδότηση αναφορικά με πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο αξιολόγησης των 

εργαζομένων στο Νοσοκομείο 

 Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με την 

πρόοδο μου 

στην εργασία 

μου 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με το 

πως έχω 

αξιολογηθεί 

Λαμβάνω 

πληροφορίες 

σχετικά με τον 

τρόπο 

σύγκρισης της 

δουλειάς μου με 

τους άλλους 

Λαμβάνω 

αναγνώριση 

των 

προσπαθειών 

μου 

Το μέγεθος της 

καθοδήγησης 

που μου δόθηκε 

είναι σωστό 

N 
Valid 94 95 94 93 94 

Missing 5 4 5 6 5 

Mean 2,50 2,67 2,48 2,75 2,93 

Std. Deviation 1,233 1,267 1,152 1,274 1,220 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 93 93,9 

Excluded
a 6 6,1 

Total 99 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,895 ,896 5 
 

Αφού ο συντελεστής Cronbach>0,7 οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα.  

Παρακάτω φαίνεται η  Ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση  του συνόλου 

των εργαζομένων. 
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ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Case Processing Summary 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ικανοποίηση ως 

προς την 

προσωπική 

ανατροφοδότηση 

Ιατρική 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Νοσηλευτική 53 93,0% 4 7,0% 57 100,0% 

Διοικητική 21 91,3% 2 8,7% 23 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ικανοποίηση ως 

προς την 

προσωπική 

ανατροφοδότηση 

Ιατρική ,132 19 ,200
* ,923 19 ,126 

Νοσηλευτική ,087 53 ,200
* ,971 53 ,234 

Διοικητική ,124 21 ,200
* ,950 21 ,345 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Σύμφωνα με το Kolmogorov-Smirnov  και  Shapiro-Wilk  τεστ κανονικότητας,η  

Ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση  για κάθε υπηρεσία έχει 

χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής(αφού οι τιμές Sig>0.05). 

Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Test of Homogeneity of Variances 

Ικανοποίηση ως προς την προσωπική 

ανατροφοδότηση 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,026 2 90 ,975 

 
Καθώς 0,975>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων.  

ANOVA 

Ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,023 2 ,511 ,472 ,626 

Within Groups 97,584 90 1,084   

Total 98,606 92    

 

Καθώς 0,626>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της Ικανοποίησης  ως προς την 

προσωπική ανατροφοδότηση  μεταξύ των υπηρεσιών.  
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση  

 Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία 

ανήκετε 

(J) Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,24926 ,27843 ,645 -,9128 ,4143 

Διοικητική -,28070 ,32969 ,672 -1,0664 ,5050 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,24926 ,27843 ,645 -,4143 ,9128 

Διοικητική -,03145 ,26849 ,992 -,6713 ,6084 

Διοικητική 
Ιατρική ,28070 ,32969 ,672 -,5050 1,0664 

Νοσηλευτική ,03145 ,26849 ,992 -,6084 ,6713 
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05)  της Ικανοποίησης  ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση, μεταξύ των 

υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την 

υπηρεσία που ανήκουν οι εργαζόμενοι. 
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ΣΥΝΟΛΟ 

 

Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε καμία από τις 8 διαστάσεις δεν 

εμφανίζεται σημαντική στατιστική διαφορά των μέσων τιμών, που αντιπροσωπεύουν 

τον βαθμό ικανοποίησης, μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

εξάρτηση του βαθμού ικανοποίησης σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκουν οι 

εργαζόμενοι. Εποπτικά αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Συνολική ικανοποίηση 

 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο οι 8 διαστάσεις ικανοποίησης μπορούν να 

συνθέσουν μια κλίμακα συνολικής ικανοποίησης.  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,903 ,906 8 

 

Αφού Cronbach>0,7 οι 8 διαστάσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μια κλίμακα. 
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Tests of Normality 

 Σε ποιά υπηρεσία ανήκετε Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Βαθμός 

Συνολικής 

Ικανοποίη

σης 

Ιατρική ,224 13 ,072 ,854 13 ,032 

Νοσηλευτική ,112 38 ,200
* ,958 38 ,163 

Διοικητική ,112 13 ,200
* ,985 13 ,996 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Σύμφωνα με το Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk τεστ κανονικότητας, ο Βαθμός 

Συνολικής Ικανοποίησης για κάθε υπηρεσία έχει χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής (αφού 

οι τιμές Sig>0.05). Αυτό φαίνεται εποπτικά στα παρακάτω διαγράμματα. 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

sumdom 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,983 2 61 ,380 

 
Καθώς 0,380>0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων   
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ANOVA 

Βαθμός Συνολικής Ικανοποίησης   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,417 2 ,708 1,632 ,204 

Within Groups 26,475 61 ,434   

Total 27,892 63    

 

 

Καθώς 0,204>0,05 δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά του Βαθμού Συνολικής 

Ικανοποίησης   μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  Βαθμός Συνολικής Ικανοποίησης   

 Tukey HSD 

(I) Σε ποια 

υπηρεσία ανήκετε 

(J) Σε ποια 

υπηρεσία ανήκετε 

Mean Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper Bound 

Ιατρική 
Νοσηλευτική -,38168 ,21168 ,177 -,8902 ,1268 

Διοικητική -,30769 ,25840 ,463 -,9284 ,3130 

Νοσηλευτική 
Ιατρική ,38168 ,21168 ,177 -,1268 ,8902 

Διοικητική ,07399 ,21168 ,935 -,4345 ,5825 

Διοικητική 
Ιατρική ,30769 ,25840 ,463 -,3130 ,9284 

Νοσηλευτική -,07399 ,21168 ,935 -,5825 ,4345 

 
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η μή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς (αφού οι τιμές 

Sig>0.05)  του Βαθμού Συνολικής Ικανοποίησης, μεταξύ των υπηρεσιών, που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αυτή είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την υπηρεσία που ανήκουν οι 

εργαζόμενοι. 
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8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από την μέχρι τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση προέκυψε, ότι η επικοινωνία 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στο δομημένο σύστημα ενός οργανισμού, 

αποτελώντας μια συνεχή κοινωνική διεργασία συντονισμού και σχεδόν καθορίζει 

αποκλειστικά τη δομή, την έκταση και τους σκοπούς του (Παναγιωτοπούλου, 1997).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά µε 

τον προσδιορισμό της επικοινωνίας των εργαζομένων, ώστε να καθοριστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. 

Ειδικότερα για τους οργανισμούς υγείας, είναι προφανές ότι η επικοινωνία 

συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των σκοπών τους και προκειμένου να προωθείται η 

συμμετοχή και η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων, απαιτείται ένα ευνοϊκό κλίμα 

καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013).  

Η επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται μέσα από όλα τα επίπεδα διοίκησης του 

οργανισμού με τη χρήση επίσημων και ανεπίσημων δικτύων (Hoy & Miskel, 2008). 

Συνοψίζοντας τα όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. 

Εξετάζοντας πρωτίστως τις απαντήσεις των ερωτώμενων ανά τμήμα 

(διοικητικοί, νοσηλευτές, γιατροί), από την έρευνα προέκυψε ότι ως προς το κλίμα 

επικοινωνίας του Νοσοκομείου, η πλειοψηφία φαίνεται να κρατά ουδέτερη στάση, σε 

όλα τα επί μέρους ζητήματα όπως: επικοινωνιακές δραστηριότητες παρακίνηση και 

ενθάρρυνση για την επίτευξη των στόχων.  

Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και ως προς την ικανοποίηση από την 

οργανωσιακή ολοκλήρωση, καθώς ουδέτερη στάση κρατούν οι ερωτώμενοι στη ροή 

και τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με το προσωπικό, την εργασία, τις πολιτικές και 

τους στόχους των τμημάτων, τις παροχές και τις αμοιβές των εργαζομένων και τις 

απαιτήσεις της δουλειάς.  

Η έρευνα κατέδειξε επίσης, την ουδέτερη στάση των εργαζόμενων στο 

Νοσοκομείο όσον αφορά την ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων 

ενημέρωσης σχετικά με τις ανακοινώσεις, τις γραπτές οδηγίες την διατμηματική και 

ελεύθερη επικοινωνία, καθώς και με τις ευπροσάρμοστες πρακτικές επικοινωνίας στις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

Το ίδιο παρατηρείται από τις απαντήσεις που δόθηκαν, τόσο σχετικά με την 

επικοινωνία με τους υφισταμένους, όσο και με την ικανοποίηση ως προς την 
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προσωπική ανατροφοδότηση, που αφορούν την πρόοδό στην εργασία, τον τρόπο 

σύγκρισης της δουλειάς με τους άλλους, την καθοδήγηση, την προσωπική 

αξιολόγηση και αναγνώριση των προσπαθειών.  

Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε ότι, σε κάποια ερωτήματα η στάση του 

προσωπικού διαφοροποιείται αναφορικά με την ικανοποίηση: ως προς την 

επικοινωνία με προϊσταμένους, την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία και την 

οργανωσιακή προοπτική.  

Αναλυτικότερα, τα συμπεράσματα που προέκυψαν ως προς την ικανοποίηση 

από την επικοινωνία με προϊσταμένους, ενώ οι διοικητικοί και οι νοσηλευτές κρατούν 

ουδέτερη στάση, σχετικά με το αν η διοίκηση γνωρίζει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι γιατροί δηλώνουν ανικανοποίητοι. Το ίδιο ισχύει 

και στο ερώτημα αν η ανώτερη διοίκηση ακούει και δίνει προσοχή.  

Όσον αφορά την καθοδήγηση των προϊστάμενων για την επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία, μόνο οι νοσηλευτές δηλώνουν 

ικανοποιημένοι.  

Σχετικά με την εμπιστοσύνη των προϊστάμενων στο προσωπικό και οι ομάδες, 

νοσηλευτές και διοικητικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι, ενώ οι γιατροί είναι στο 

μεταίχμιο μεταξύ ικανοποίησης και ουδέτερης στάσης.  

Οι γιατροί επίσης φαίνεται να είναι ανικανοποίητοι στο ερώτημα αν ο 

προϊστάμενοι είναι ανοικτοί σε ιδέες, σε αντίθεση με τους νοσηλευτές και τους 

διοικητικούς που δηλώνουν ικανοποίηση. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με 

τους συναδέλφους, ανικανοποίητοι στο ερώτημα αν η άτυπη επικοινωνία είναι ενεργή 

και ακριβής είναι οι γιατροί, ενώ οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί, κρατούν ουδέτερη 

στάση.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, στο ερώτημα αν οι συγκρούσεις 

αντιμετωπίζονται κατάλληλα μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας, όλες οι 

ομάδες των εργαζόμενων, (γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί), φαίνεται να μην είναι 

ικανοποιημένοι. 

Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από όλες τις ομάδες των 

εργαζόμενων, λαμβάνουν  τα κουτσομπολιά τα οποία είναι ενεργά στο Νοσοκομείο.  

Ουδέτερη στάση κρατούν επίσης και οι τρεις ομάδες των ερωτηθέντων, στις 

ερωτήσεις αν οι ομάδες εργασίας είναι σε αρμονία και αν λαμβάνουν πληροφορίες 

σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν στην εργασία και αντιμετωπίστηκαν.  
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Όσον αφορά την ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική, τόσο στο 

κύριο ερώτημα όσο και στα επί μέρους ερωτήματα, (Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά 

με: κυβερνητικές ενέργειες που επηρεάζουν το θεσμικό όργανο, με τις πολιτικές και 

τους στόχους του Νοσοκομείου, με τις αλλαγές στο Νοσοκομείο, με τα 

χρηματοοικονομικά του Νοσοκομείου, με τα επιτεύγματα και / ή τις αποτυχίες του 

Νοσοκομείου), και οι τρεις ομάδες των εργαζόμενων, (γιατροί, νοσηλευτές, 

διοικητικοί), δηλώνουν ανικανοποίητοι. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως παρά το γεγονός ότι προέκυψαν 

και θετικές απαντήσεις όταν οι ερωτήσεις απευθυνόταν στα επί μέρους τμήματα, 

ωστόσο για το σύνολο των ερωτήσεων που συνθέτουν μια κλίμακα ικανοποίησης 

φαίνεται το σύνολο των εργαζομένων να κρατούν ουδέτερη στάση, στο 

επικοινωνιακό κλίμα του Νοσοκομείου, την οργανωσιακή ολοκλήρωση, την ποιότητα 

των μέσων ενημέρωσης, την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους, 

την οργανωσιακή προοπτική, την επικοινωνία με τους υφισταμένους και την  

προσωπική ανατροφοδότηση.  

 

8.2 Ανακεφαλαίωση 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, 

διαπιστώσαμε ότι σε γενικές γραμμές το Νοσοκομείο Κατερίνης δεν κατάφερε να 

ασκήσει μια θετική επικοινωνιακή πολιτική του Νοσοκομείου ώστε να είναι το 

προσωπικό ικανοποιημένο.  

Ωστόσο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ο μέσος όρος του συνόλου των 

εμπλεκόμενων σε όλα τα τμήματα δηλώνουν ουδέτερη στάση στην άσκηση 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των συναδέλφων, όσο και μεταξύ των 

υφισταμένων και της ανώτατης Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι το Νοσοκομείο έχει ήδη 

τις απαραίτητες βάσεις, ώστε με διορθωτικές στρατηγικές να βελτιώσει το κλίμα 

επικοινωνίας. 

Είναι ευρέως γνωστό πως για την καλή εφαρμογή της επικοινωνίας, πρέπει να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία την επηρεάζει. 

Για τη βελτίωση της επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται 

ικανοποίηση, είτε με υλικά, είτε με ψυχολογικά μέσα ώστε να γίνουν περισσότερο 

ευγενικοί και πρόθυμοι για τη σωστή εξυπηρέτηση των ασθενών-πελατών του 

Νοσοκομείου.  
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Προς αυτή την κατεύθυνση, προκύπτει η ανάγκη να επιχειρείται στον 

Οργανισμό διαρκώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση στον 

άνθρωπο και η ανώτατη Διοίκηση θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές 

δράσεις.   

 

8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε μια πρώτη διερεύνηση του φαινομένου 

της επικοινωνίας του Νοσοκομείου Κατερίνης. 

Η έρευνα ανέδειξε ορισμένα βασικά ζητήματα πάνω σε θέματα 

αποτελεσματικής επικοινωνίας όπως, το επικοινωνιακό κλίμα του Νοσοκομείου, η 

οργανωσιακή ολοκλήρωση, η ποιότητα των μέσων ενημέρωσης, η οριζόντια και 

άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους, η οργανωσιακή προοπτική, η επικοινωνία 

με τους υφισταμένους και την προσωπική ανατροφοδότηση. 

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν γινόταν μια συγκριτική μελέτη σε 

διαφορετικά  Νοσοκομεία στον Ελλαδικό χώρο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα 

ευρήματα που παρουσιάστηκαν εδώ, αλλά κυρίως να προστεθούν νέα ευρήματα στο 

ζήτημα της επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Αγαπητοί συνεργάτες,  

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα 

για την επίδραση της επικοινωνίας στην ικανοποίηση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου 

Κατερίνης. Η συμμετοχή σας διατηρείται ανώνυμη και η ειλικρίνειά σας θεωρείται απαραίτητη. 

Σας ευχαριστώ θερμά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

  
ΤΜΗΜΑ 1:  Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου 

   

1.  Φύλλο:   Άνδρας    c1  

Γυναίκα   c2 

 

2.  Ηλικία (σε έτη): μέχρι 25  c1  

26 - 35   c2  

36 - 45    c3  

46 - 55    c4  

άνω των 55  c5 

 

3.  Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος   c1 

Έγγαμος   c2 

Διαζευγμένος  c3   

Χήρος/α   c4 

Συμβίωση  c5 

 

4.  Επίπεδο εκπαίδευσης:  Απόφοιτος Γυμνασίου   c1                

Απόφοιτος Λυκείου    c2               

Απόφοιτος ΑΕΙ – ΤΕΙ        c3 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού   c4           

Κάτοχος Διδακτορικού      c5 

 
ΤΜΗΜΑ 2:  Εργασιακά στοιχεία ερωτώμενου 

 
1.  Σε ποια υπηρεσία ανήκετε: Ιατρική     c1  

Νοσηλευτική    c2  

Διοικητική    c3 

 

2.  Σε ποιο τμήμα εργάζεστε: ………………………………………… 

 

3.  Θέση Ευθύνης:  ………………………………………… 

 

4.  Έτη υπηρεσίας (σε έτη): μέχρι 5   c1                   

6-10   c2    

11-15   c3 

16-20   c4   

21-25     c5  

26-30    c6  

άνω των 30   c7 
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ΤΜΗΜΑ 3: Ικανοποίηση ως προς το κλίμα επικοινωνίας  

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο η επικοινωνία παρακινεί και ενθαρρύνει τους 

εργαζομένους να ανταποκριθούν στους στόχους του Νοσοκομείου. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Η επικοινωνία του Νοσοκομείου παρακινεί και 

ενθαρρύνει ενθουσιασμό για την επίτευξη των 

στόχων του 

     

2 Οι άνθρωποι στο Νοσοκομείο μου έχουν μεγάλη 

ικανότητα επικοινωνίας 
     

3 Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες του 

Νοσοκομείου με κάνουν να ταυτίζομαι μαζί του ή 

να αισθάνομαι ζωτικό μέρος του 

     

4 Οι στάσεις απέναντι στην επικοινωνία στο 

Νοσοκομείο είναι βασικά υγιείς 
     

5 Το επίπεδο της επικοινωνίας στο Νοσοκομείο είναι 

σωστό 
     

 
ΤΜΗΜΑ 4: Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με προϊσταμένους 

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται σε θέματα της προς τα πάνω και της προς τα κάτω επικοινωνίας με τους 

προϊσταμένους του Νοσοκομείου. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Η ανώτερη διοίκηση γνωρίζει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
     

2 Η ανώτερη διοίκηση ακούει και μου δίνει προσοχή      
3 Ο προϊστάμενός μου μού παρέχει καθοδήγηση για 

την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

εργασία 

     

4 Ο προϊστάμενός μου με εμπιστεύεται      
5 Ο προϊστάμενός μου είναι ανοικτός σε ιδέες      

 

ΤΜΗΜΑ 5: Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή ολοκλήρωση  

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο τα άτομα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το άμεσο 

περιβάλλον εργασίας τους στο Νοσοκομείο. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό      
2 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις 

της δουλειάς μου 
     

3 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές 

και τους στόχους των τμημάτων 
     

4 Παίρνω τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

εργασία μου 
     

5 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και 

τις αμοιβές των εργαζομένων 
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ΤΜΗΜΑ 6: Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης  

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο οι συνεδριάσεις είναι καλά οργανωμένες και οι 

γραπτές οδηγίες είναι σύντομες και σαφείς στο Νοσοκομείο. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Οι ανακοινώσεις στο Νοσοκομείο είναι 

ενδιαφέρουσες και χρήσιμες 
     

2 Οι συνελεύσεις μας είναι καλά οργανωμένες      
3 Οι γραπτές οδηγίες και εκθέσεις είναι σαφείς και 

συνοπτικές 
     

4 Οι πρακτικές επικοινωνίας προσαρμόζονται στις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
     

5 Η επικοινωνία με τους υπαλλήλους σε άλλα 

τμήματα είναι ακριβής και ελεύθερη 
     

 
 

ΤΜΗΜΑ 7: Ικανοποίηση ως προς την οριζόντια και άτυπη επικοινωνία με τους συναδέλφους 

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο η οριζόντια και άτυπη επικοινωνία είναι ακριβής και 

ελεύθερη στο Νοσοκομείο. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα 

στην εργασία μου που αντιμετωπίστηκαν 
     

2 Οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται κατάλληλα μέσω 

κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας 
     

3 Η ομάδα εργασίας μου είναι σε αρμονία      
4 Τα κουτσομπολιά είναι ενεργά στο Νοσοκομείο      
5 Η άτυπη επικοινωνία είναι ενεργή και ακριβής      

 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Ικανοποίηση ως προς την οργανωσιακή προοπτική 

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το 

Νοσοκομείο ως σύνολο. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με κυβερνητικές 

ενέργειες που επηρεάζουν το θεσμικό μου όργανο 
     

2 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές 

και τους στόχους του Νοσοκομείου 
     

3 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο 

Νοσοκομείο 
     

4 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά του Νοσοκομείου 
     

5 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα 

και / ή τις αποτυχίες του Νοσοκομείου 
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ΤΜΗΜΑ 9: Ικανοποίηση ως προς την επικοινωνία με τους υφισταμένους 

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο εστιάζει σε προς τα πάνω και σε προς τα κάτω 

επικοινωνία με τους υφισταμένους του Νοσοκομείου. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Οι υπάλληλοί μου ανταποκρίνονται στην 

επικοινωνία προς τα κάτω 
     

2 Οι υπάλληλοί μου προβλέπουν τις ανάγκες μου για 

επικοινωνία 
     

3 Δεν έχω υπερφόρτωση επικοινωνίας      
4 Οι υπάλληλοί μου είναι δεκτικοί στην αξιολόγηση, 

τις προτάσεις και την κριτική 
     

5 Οι υπάλληλοί μου αισθάνονται υπεύθυνοι για την 

έναρξη ακριβούς επικοινωνίας προς τα πάνω 
     

 

 
ΤΜΗΜΑ 10: Ικανοποίηση ως προς την προσωπική ανατροφοδότηση 

 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο υπάρχει ανατροφοδότηση αναφορικά με πληροφορίες 

που σχετίζονται με τον τρόπο αξιολόγησης των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. 

 

No.  

Προτάσεις 
Απόλυτα  

διαφωνώ  
Απόλυτα 

συμφωνώ 
1 2 3 4 5 

1 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό μου 

στην εργασία μου 
     

2 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με το πώς έχω 

αξιολογηθεί 
     

3 Λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

σύγκρισης της δουλειάς μου με τους άλλους 
     

4 Λαμβάνω αναγνώριση των προσπαθειών μου      
5 Το μέγεθος της καθοδήγησης που μου δόθηκε είναι 

σωστό 
     

 
 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στη παρακάτω κλασική πηγή «ικανοποίησης επικοινωνίας»: 

 

Downs, C.W. and Hazen, M.D. (1977) A factor analytic study of communication satisfaction, Journal 

of Business Communication, 14(3), 63-73. 
 

 


