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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη και 

διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και έγκυρου ερωτηματολογίου για τη μέτρηση 

της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών και η διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης από την  εργασία των νοσηλευτών δημόσιου νοσοκομείου. 

 

Υλικό-Μέθοδος: Ύστερα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δημιουργήθηκε 

ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων. Ο προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου έγινε μέσα από συνεντεύξεις με επαγγελματίες νοσηλευτές. 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε κλειστού τύπου ερωτήσεις εκφρασμένες σε 

πεντάβαθμη κλίμακα έντασης τύπου Likert. Το δείγμα της ανάλυσης 

αποτέλεσαν 215 νοσηλευτές που εργάζονταν σε δημόσιο νοσοκομείο, το 

Δεκέμβριο  του 2006 και τον Ιανουάριο του 2007. Το ποσοστό συμμετοχής 

ήταν 48,97%. Στη συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

διενεργήθηκαν έλεγχοι για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. 

 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση παραγόντων ανέδειξε επτά αθροιστικές κλίμακες. 

Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης για την κλίμακα «Συνθήκες εργασίας» 

ήταν 1,84, για την «Ποιότητα ζωής» 2,23, για τις «Σχέσεις με τον 

προϊστάμενο» 3,46, για την «Ανάπτυξη του προσωπικού» 2,2, για την 

«Αναγνώριση» 2,38, για τις «Σχέσεις με τους συναδέλφους» 3,33 και τέλος 

για τις «Αποδοχές» 1,57. Ο βαθμός της συνολικής ικανοποίησης των 

νοσηλευτών από την εργασία τους ήταν πολύ χαμηλός 2,86.  Ο συντελεστής 

άλφα του Cronbach βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος του 0,70 για όλες τις 

κλίμακες, εκτός από τις κλίμακες «Αναγνώριση» και «Αποδοχές». Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας ελέγχου- επανελέγχου είχε  τιμή υψηλότερη του 0,80 

για όλες τις κλίμακες, εκτός από την κλίμακα «Αποδοχές». Όσον αφορά την 

εγκυρότητα σύγκλισης, υπάρχουν προβλήματα στις κλίμακες «Συνθήκες 

εργασίας», «Ανάπτυξη του προσωπικού», «Αναγνώριση», και «Αποδοχές», 

ενώ όσον αφορά την εγκυρότητα διάκρισης όλες οι κλίμακες είναι έγκυρες.  

 



Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν 

η γενική δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από την εργασία τους, κυρίως σε 

θέματα οικονομικών απολαβών και συνθηκών εργασίας και η συσχέτιση της 

ικανοποίησης με την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Όσον αφορά την 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου βρέθηκε ικανοποιητική για ορισμένες 

κλίμακες, ενώ οι κλίμακες «Αποδοχές» και «Αναγνώριση» χρήζουν περαιτέρω 

βελτίωσης. Τέλος, το ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζει προβλήματα εγκυρότητας 

σύγκλισης και επομένως, θα πρέπει να αναδιατυπωθούν κάποιες ερωτήσεις ή 

να προστεθούν νέες, προκειμένου να αποτυπώνεται πλήρως η έννοια της 

ικανοποίησης από την εργασία.  

 
Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση από την εργασία, Νοσηλευτές, Ερωτηματολόγιο, 

Αξιοπιστία, Εγκυρότητα.     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Background: Job satisfaction is  critical issue for nurses and hospital 

administrators, due to findings linking satisfaction with quality of care, 

retention, absenteeism and turnover of nurses. However, nurse job 

satisfaction has not been measured rigorously in most Greek public hospitals. 

Consequently, a valid and reliable instrument is required to assess nurse job 

satisfaction in the public health sector. 

 

Aims: First, to develop a new, valid and reliable instrument that has been 

designed to measure nurse job satisfaction. Second, to assess job 

satisfaction level among nurses employed at a public hospital. 

 

Material - Methods: Following a  literature review a 44-item instrument  was 

developed to measure nurse job satisfaction. Pretesting was conducting via 

cognitive interviews among professional nurses. The level of job satisfaction 

was calculated with a five-point Likert scale. The sample of survey was 

consisted of 215 nurses, employees of  a Greek public hospital, working on 

December 2006 and on January 2007. The response rate was 48,97%. 

Internal consistency reliability was tested via Cronbach’s alpha coefficient and 

factor analysis was used to identify the underlying constructs. Moreover, 

Multitrait Analysis was used to  test construct validity. 

 

Results: A seven-factor (44-item) measurement model was derived. The 

scales were labeled: working conditions, quality of life, supervisor, 

development, recognition, co-operators and payment. The total satisfaction 

score was 2,86. Payment and working conditions were the most important 

factors for dissatisfaction. Cronbach’s alpha coefficient was greater than 0,70 

for all scales, except for recognition and payment. Test-retest intraclass 

correlation coefficient was greater than 0,80 for all scales, except for payment.  

The discriminant validity was satisfied, but in some scales there were 

convergent  validity problems. 

 

 



Conclusions: The results of the study show that nurses have low satisfaction 

scores and there was positive correlation between global satisfaction and both 

age and years of service. Overall, the instrument was reliable for most scales 

except for payment and recognition and discriminant validity criteria were 

satisfied. Finally, the convergent validity criteria were not satisfied, 

consequently the instrument needs to be revised.   

 
Keywords: Job satisfaction, nurses, instrument, reliability, validity 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ικανοποίηση από την εργασία έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες 

αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού θεωρητικών και εμπειρικών άρθρων και 

δημοσιεύσεων, λόγω οικονομικού, ανθρωπιστικού και γενικότερα θεωρητικού 

ενδιαφέροντος. Έτσι, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός θεωριών για την 

ερμηνεία της, ενώ σημασία έχει δοθεί και στους παράγοντες που τη 

διαμορφώνουν και τις επιπτώσεις της.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ικανοποίηση από την 

εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού, η διερεύνηση της οποίας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο κανένα άλλο 

επάγγελμα του τομέα της υγείας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην άποψη ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία των νοσηλευτών έχει σημαντικές επιπτώσεις 

τόσο στους ίδιους τους νοσηλευτές, όσο και  στους ασθενείς, στα νοσοκομεία 

και γενικά στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Έτσι, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον 

προσδιορισμό και τη βελτίωση των εργασιακών χαρακτηριστικών που 

αυξάνουν την ικανοποίηση των νοσηλευτών, αλλά και εκείνων που 

προκαλούν χαμηλή ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν. 

Προκειμένου όμως να καθοριστούν τα κατάλληλα εργασιακά χαρακτηριστικά, 

είναι απαραίτητη η χρήση ενός αξιόπιστου και έγκυρου οργάνου μέτρησης της 

ικανοποίησης από την εργασία, το οποίο αποτέλεσε και το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το θέμα της εργασιακής ικανοποίησης 

ήταν ότι παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν και που συνεχίζουν 

να σημειώνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ο άνθρωπος 

εξακολουθεί να παραμένει ο πιο σημαντικός συντελεστής επιτυχίας των 

στόχων κάθε οργανισμού. Είναι κοινά παραδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

κάθε οργανισμού αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για αυτόν και η συμβολή 

του στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων του είναι 

καθοριστική. Το γεγονός αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη λειτουργία 

των νοσοκομείων ειδικότερα, και κατ’ επέκταση του συστήματος υγείας κάθε 

χώρας. Επομένως, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και ειδικότερα το νοσηλευτικό 

προσωπικό, διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και 
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διανομή των υγειονομικών υπηρεσιών μέσα στα νοσοκομεία και γενικότερα 

στην αποδοτικότητα των τελευταίων. Όμως, για να είναι παραγωγικό το 

προσωπικό αυτό πρέπει να επιλέγεται σωστά, να εντάσσεται σε 

αποτελεσματικά οργανωτικά σχήματα και να είναι ικανοποιημένο από την 

εργασία του συνολικά, αλλά και από τις επιμέρους διαστάσεις της.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, στις χώρες του 

εξωτερικού παρατηρείται μια τάση μείωσης του απόλυτου αριθμού του 

νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο λόγω του μικρού αριθμού εκείνων που 

επιλέγουν να εισέλθουν σε αυτό, όσο και λόγω του μεγάλου αριθμού εκείνων 

που επιλέγουν την πρόωρη αποχώρηση από αυτό. Τάση, που αν και ακόμα 

δεν παρατηρείται στη χώρα μας, δεν αποκλείεται η πιθανότητα εμφάνισής της 

στο μέλλον. Η μείωση του απόλυτου αριθμού του νοσηλευτικού προσωπικού 

αποδίδεται από πολλούς ερευνητές σε τρεις κυρίως λόγους: (α) στην έλλειψη 

κοινωνικής καταξίωσης  (β) στις χαμηλές αποδοχές και (γ) στις αντίξοες 

συνθήκες εργασίας, λόγοι που συνδέονται με την εργασιακή ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Τέλος, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, η χαμηλή 

στη χώρα μας αναλογία νοσηλευτών –ασθενών στον πληθυσμό σε σχέση με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες (το 2000 ήταν 400 νοσηλευτές ανά 100,000 

κατοίκους), η αύξηση των αναγκών των υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε 

ρυθμό μεγαλύτερο από τη στελέχωσή τους, αλλά και το κόστος σε χρόνο και 

χρήμα για την πρόσληψη εξ αρχής ή την αντικατάσταση του νοσηλευτικού 

προσωπικού, δημιουργούν την ανάγκη οι ήδη υπάρχοντες νοσηλευτές να 

αισθάνονται ικανοποίηση από την εργασία τους,  προκειμένου να ασκούν 

αποτελεσματικά και ποιοτικά τα καθήκοντά τους.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνουμε ότι το θέμα της εργασιακής 

ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού θα πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης και να ενταχθεί στις προτεραιότητες κάθε διοίκησης 

νοσοκομείου, αλλά και της πολιτείας γενικά. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν διπλός. Πρώτον, να αναπτυχθεί 

και να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερωτηματολόγιο,  κατάλληλο για 

τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης νοσηλευτών που εργάζονται σε 

νοσοκομεία, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους διοικητές 

νοσοκομείων ως εργαλείο για τον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που 
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ικανοποιούν τους υπαλλήλους τους και τους υποκινούν να αποδίδουν 

καλύτερα. 

Δεύτερον, να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης από την  εργασία των 

νοσηλευτών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ώστε να 

εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που προκαλούν δυσαρέσκεια στους 

νοσηλευτές και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την διοίκηση του 

νοσοκομείου για την αντιμετώπισή τους. 

Το ερώτημα που θέσαμε για διερεύνηση ήταν αν υπάρχουν διαφορές 

στην ικανοποίηση από την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση 

με τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του. 
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2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για την 

ικανοποίηση από την εργασία, παρόλο που έχει οριστεί κατά καιρούς με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η πλέον επικρατούσα άποψη είναι ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία πρέπει να θεωρηθεί ως στάση απέναντι στη 

συγκεκριμένη εργασία. 

Ο Locke (1984) συνδέει την ικανοποίηση από την εργασία με το 

σύστημα αξιών του ατόμου και την ορίζει ως μια θετική συναισθηματική 

απόκριση του ατόμου προς το συγκεκριμένο έργο που ασκεί, η οποία πηγάζει 

από την εκτίμηση ότι αυτό του παρέχει ή επιτρέπει την πλήρωση των 

εργασιακών του αξιών. Ενώ, ο Spector (1997) θεωρεί ότι η ικανοποίηση από 

την εργασία απλά εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται οι άνθρωποι 

για τη δουλειά τους και ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 

βρίσκουν ευχάριστη (ικανοποίηση) ή αντιπαθούν (δυσαρέσκεια) τη δουλειά 

τους.  

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που προτείνεται από τις Souza-

Poza και Souza-Poza (2000), η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχουν 

βασικές και καθολικές ανθρώπινες ανάγκες και έτσι, αν κάποιο άτομο 

εκπληρώσει τις βασικές του ανάγκες τότε θα είναι ευτυχισμένο. Μέσα από 

αυτό το πλαίσιο συνεπάγεται ότι η ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται 

από την ισορροπία μεταξύ των εισροών στην εργασία -όπως είναι η 

εκπαίδευση, ο χρόνος απασχόλησης, η προσπάθεια- και των  εκροών από 

την εργασία -όπως είναι ο μισθός, οι πρόσθετες απολαβές, οι συνθήκες 

εργασίας. Αν οι εκροές από την εργασία αυξάνουν συγκριτικά με τις εισροές 

της εργασίας, τότε η ικανοποίηση από την εργασία θα αυξηθεί. 

Άλλοι θεωρητικοί όπως ο Warr  (1987) θεωρούν ότι η ικανοποίηση από 

την εργασία δεν είναι μια απλή έννοια αλλά αποτελείται από επιμέρους 

στοιχεία και μπορεί να διακριθεί σε εσωγενή και εξωγενή ικανοποίηση 

(Κάντας, 1998). Η εσωγενής ικανοποίηση έχει σχέση με το περιεχόμενο της 

εργασίας και αναφέρεται στις όψεις της εργασίας που έχουν να κάνουν με 

αυτή καθεαυτή τη διεξαγωγή της, όπως ελευθερία επιλογών ως προς τον 

τρόπο επιτέλεσης του έργου, βαθμός υπευθυνότητας, ποικιλία 

δραστηριοτήτων, χρήση δεξιοτήτων, εποπτεία κ.ά. Η εξωγενής ικανοποίηση 
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έχει σχέση με το περιέχον πλαίσιο μέσα στο οποίο  διεξάγεται η εργασία και 

αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια, την ασφάλεια, τις αμοιβές κ.ά. 

Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο Rose (2001), ο οποίος θεωρεί ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι μια έννοια δισδιάστατη που αποτελείται 

από την εσωγενή και εξωγενή ικανοποίηση. Οι εσωγενείς πηγές ικανοποίησης 

εξαρτώνται από τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, όπως είναι η 

ικανότητα κάποιου να παίρνει πρωτοβουλίες, οι σχέσεις με τους ανωτέρους ή 

αυτή καθεαυτή η εργασία και αποτελούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

εργασίας. Οι εξωγενείς πηγές ικανοποίησης εξαρτώνται από το περιβάλλον, -

όπως είναι ο μισθός, η προαγωγή ή η ασφάλεια στην εργασία- και αποτελούν 

τις οικονομικές και άλλες υλικές ανταμοιβές ή πλεονεκτήματα της εργασίας. Σε 

μια σύνθετη λοιπόν μέτρηση της  συνολικής ικανοποίησης από την εργασία 

θα πρέπει να παρουσιάζονται, όσο είναι δυνατό, εξίσου και τα εσωγενή και τα 

εσωγενή χαρακτηριστικά της εργασίας.  

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις απόψεις των Landy (1989) 

και  Warr (1987) που πρεσβεύουν ότι η ικανοποίηση από την εργασία δεν 

αποτελεί κάτι σταθερό. Ο πρώτος υποστηρίζει ότι οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί 

του νευρικού συστήματος επεμβαίνουν και φέρνουν την ικανοποίηση σε 

ορισμένα ανεκτά επίπεδα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη λύπη και τη χαρά. 

Ενώ, ο δεύτερος κάνει μια αναλογία ανάμεσα στις βιταμίνες και την 

ικανοποίηση από την εργασία: σταθερή δόση βιταμινών είναι απαραίτητη, 

αλλά υπέρβαση ή έλλειψή τους δημιουργεί προβλήματα. Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει και με τους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση από την 

εργασία. Αυτό που υπονοείται και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι  δεν θα 

πρέπει να περιμένουμε να βρούμε απόλυτη ικανοποίηση στον εργαζόμενο 

καθώς αν κάτι τέτοιο υπάρξει, αμέσως θα αρχίσει να αναστρέφεται (Κάντας, 

1998). 
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3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Η ικανοποίηση από την εργασία από θεωρητικής πλευράς είναι 

συνδεδεμένη με τις θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας, με τις στάσεις και τις 

αξίες των ατόμων. Με τον όρο κίνητρα της εργασίας σύμφωνα με τους 

McCormick και Ilgen  εννοούμε τις συνθήκες που επηρεάζουν τη διέγερση, 

την κατεύθυνση και τη διατήρηση των συμπεριφορών που σχετίζονται με το 

εργασιακό περιβάλλον (Κάντας, 1998). Οι θεωρίες των κινήτρων της εργασίας 

διακρίνονται σε θεωρίες περιεχομένου (content theories) και θεωρίες 

διεργασίας (process theories). 

Οι θεωρίες περιεχομένου αναφέρονται στις ανάγκες του ατόμου και τις 

ανταμοιβές που τις ικανοποιούν. Δέχονται ότι όλα τα άτομα έχουν τις ίδιες 

ανάγκες και προσπαθούν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία 

οφείλουν να είναι παρόντα στα διάφορα επαγγέλματα.  

Αντίθετα, οι θεωρίες της διεργασίας αναφέρονται στην περιγραφή του 

τρόπου αλληλεπίδρασης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών με τις 

προσδοκίες, τις ανάγκες και αξίες των εργαζομένων  προς εξασφάλιση της 

ικανοποίησης. Υποδεικνύουν δηλαδή τις διαφορές στις ανθρώπινες ανάγκες  

και εστιάζουν στις γνωστικές διαδικασίες που προκαλούν αυτές τις ανάγκες. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές θεωρίες που σχετίζονται 

με την ικανοποίηση από την εργασία. 

 

3.1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
3.1.1. Θεωρία του Maslow για την ιεράρχηση των αναγκών 

Μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες για την ικανοποίηση είναι η θεωρία 

της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow. Αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στο 

χώρο της εργασίας, αλλά είχε ιδιαίτερη απήχηση σε αυτόν, τα πρώτα χρόνια 

τουλάχιστον της εμφάνισής της. 

Σύμφωνα με το Maslow υπάρχουν πέντε γενικές κατηγορίες 

ανθρώπινων αναγκών οι οποίες είναι ιεραρχημένες, ως προς τη σειρά με την 

οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται, και είναι οι εξής (Σχήμα 1):  
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Σχήμα 1: Η πυραμίδα αναγκών του Maslow 

 

Στο κάτω μέρος της ιεραρχίας βρίσκονται οι βασικές ανθρώπινες 

ανάγκες, οι ανάγκες έλλειψης. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών αποτελεί 

βασική επιδίωξη κάθε ανθρώπου και απαραίτητη προϋπόθεση μιας 

στοιχειώδους κοινωνικής ζωής. Στο πάνω μέρος της  ιεραρχίας βρίσκονται οι 

ανάγκες ανάπτυξης, που αναφέρονται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου είδους που το οδηγούν σε δημιουργικότητα, αλλά και ατομική 

τελείωση. Όταν ικανοποιείται μια ανάγκη κατωτέρου επιπέδου αμέσως το 

άτομο αισθάνεται την ανάγκη για ικανοποίηση μιας ανώτερης ανάγκης και 

αυτό αποτελεί μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 

Μεταφερόμενη στο χώρο της εργασίας η θεωρία του Maslow αποκτά το 

εξής νόημα: αν υποθέσουμε ότι έχουν ικανοποιηθεί οι βασικές ανάγκες 

έλλειψης (τροφή, ασφάλεια, κοινωνικές σχέσεις), οι εργαζόμενοι δηλαδή έχουν 

εξασφαλίσει τα αναγκαία για τη συντήρησή τους, δεν απειλούνται από 

απόλυση και οι σχέσεις στο χώρο εργασίας είναι ικανοποιητικές, τότε τα 

κίνητρα που ζητούν πλέον ικανοποίηση είναι αυτά που αναφέρονται στην 

αυτοεκτίμηση, σε ανώτερη δηλαδή κατηγορία αναγκών. Η διοίκηση της 

επιχείρησης πρέπει να στρέψει την προσοχή της προς τα εκεί (π.χ. παροχή 

διακρίσεων, βαθμών, ευκαιριών για μετεκπαίδευση κ.ά.), αν θέλει να 

δημιουργήσει νέα κίνητρα στους εργαζόμενους. 

Η θεωρία του Maslow λόγω της απλότητας της είχε μεγάλη απήχηση στη 

διοίκηση των εργασιακών οργανώσεων, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν σε ακμή η 

ανθρωπιστική προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε νωρίς αρκετές 

αμφισβητήσεις και ερωτηματικά. Πάντως, αποτέλεσε την πρώτη σαφή 

διατύπωση της ανάγκης της εργοδοσίας να στραφεί από την ικανοποίηση του 

κατώτερου επιπέδου αναγκών των εργαζομένων (μισθός, προαγωγές, 

Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης 

Ανάγκες Αυτοεκτίμησης 

Κοινωνικές Ανάγκες 

Ανάγκες Ασφάλειας 

Φυσιολογικές Ανάγκες 
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ωράρια κ.ά.) σε ικανοποίηση αναγκών ανωτέρου επιπέδου (αυτονομία, 

υπευθυνότητα, δημιουργικότητα κ.ά.) 

 

3.1.2. Θεωρία του Alderfer - ERG  
Η θεωρία του Alderfer αποτελεί τροποποίηση της θεωρίας του Maslow, 

στην οποία οι πέντε κατηγορίες αναγκών περιορίζονται σε τρεις: (α) ανάγκες 

ύπαρξης, στις οποίες υπάγονται οι φυσιολογικές ανάγκες και οι ανάγκες 

ασφάλειας, (β) ανάγκες σχέσης με το κοινωνικό περιβάλλον, στις οποίες 

υπάγονται οι αντίστοιχες ανάγκες, όπως περιγράφονται από το Maslow και (γ)  

ανάγκες ανάπτυξης, στις οποίες υπάγονται οι ανάγκες για σεβασμό και 

αυτοπραγμάτωση. Η θεωρία ονομάστηκε ERG από τα αρχικά των τριών 

αγγλικών λέξεων που περιγράφουν τις τρεις κατηγορίες αναγκών (Existence-

Relatedness-Growth).  

Η πρώτη βασική διαφορά της θεωρίας του Alderfer από τη θεωρία του 

Maslow είναι ότι περιορίζεται ο αριθμός των κατηγοριών και μειώνεται, κατά 

συνέπεια, η ακαμψία της ιεράρχησης, η οποία αποτελούσε πρόβλημα στη 

θεωρία του Maslow. Η δεύτερη βασική διαφορά έγκειται στο ότι η θεωρία του 

Alderfer δε δέχεται τη μονόδρομη ακαμψία της πορείας, όπως την περιγράφει 

ο Maslow. Στη θεωρία ERG γίνεται δεκτό ότι μπορεί να υπάρξει και 

οπισθοδρόμηση από ανάγκες ανώτερου επιπέδου σε ανάγκες κατώτερου 

επιπέδου, όταν υπάρχει ματαίωση (δηλαδή απογοήτευση που προκύπτει από 

την αδυναμία ικανοποίησης) των αναγκών ανώτερου επιπέδου και το άτομο 

πλέον να επιδοθεί σε διαδοχικές προσπάθειες παραπέρα ικανοποίησης 

αναγκών του κατώτερου επιπέδου.  

Η θεωρία του Alderfer προήλθε από την προσπάθεια για εμπειρική 

επιβεβαίωση της θεωρίας του Maslow, όμως ούτε η θεωρία αυτή είχε 

καλύτερη τύχη, όσον αφορά την περαιτέρω εμπειρική της τεκμηρίωση. Το 

γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η γενικότερη σύλληψη των κινήτρων της 

εργασίας, μέσω εννοιών όπως είναι οι ανάγκες, είναι εξαρχής λανθασμένη και 

αυτό γιατί οι ανάγκες δεν είναι δυνατό να είναι ταυτόσημες σε διαφορετικά 

άτομα, αλλά και γιατί η νοητική επεξεργασία τους (κατηγοριοποίηση, βαθμός 

διέγερσης, σπουδαιότητα μιας ανάγκης, μέτρα για την ικανοποίησή της) 

διαφέρει από άτομο σε άτομο (Κάντας, 1998). 
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3.1.3. Θεωρία των κινήτρων επίτευξης  
Η θεωρία για τα κίνητρα επίτευξης (achievement motivation) είναι βασικά 

γνωστική θεωρία κινήτρων, η οποία διατυπώθηκε από τον McClelland και 

τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με αυτή, η ανάγκη για επίτευξη, η οποία 

ορίζεται ως γενική προδιάθεση του ατόμου για την επιδίωξη της επιτυχίας, 

αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του ατόμου, το οποίο διαμορφώνεται από 

την πρώτη παιδική ηλικία. Ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού αυτού 

παίζει ο τρόπος ανατροφής και πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός στον οποίο οι 

γονείς στρέφουν την προσοχή του παιδιού σε νέα σύνθετα έργα.  

Στην πράξη, η θεωρία του κινήτρου επίτευξης σημαίνει ταίριασμα της 

ανάγκης για επίτευξη με το διαβλεπόμενο επίπεδο «πρόκλησης» που έχει 

κάθε συγκεκριμένο έργο. Σε ανθρώπους με υψηλή ανάγκη επίτευξης θα 

πρέπει να αναθέτονται εργασίες που θα αποτελούν για αυτούς «πρόκληση» – 

όχι κάτι εύκολο, αλλά κάτι εφικτό. Σύμφωνα με τον Steers, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι τα άτομα αυτά παρουσιάζουν και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από 

την εργασία (Κάντας, 1998). Παράλληλα, όμως, τα άτομα αυτά τείνουν να 

εργάζονται μόνα και να αποφεύγουν τη συνεργασία, πράγμα που μπορεί να 

δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Τα άτομα με χαμηλή ανάγκη 

επίτευξης, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αναλαμβάνουν κοινές εργασίες ή 

να εκπαιδεύονται, ώστε να αναπτυχθεί το επίπεδο ανάγκης για επίτευξη.  

Η θεωρία του McClelland δεν είχε μεγάλη απήχηση στο χώρο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων και ο κυριότερος λόγος είναι ότι ένα ατομικό 

χαρακτηριστικό, όπως είναι η ανάγκη για επίτευξη, δεν επαρκεί για να 

ερμηνεύσει παρά μικρό ποσοστό αυτού που συμβαίνει στο χώρο της 

εργασίας. Πολύ πιο σημαντικό ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά της 

οργάνωσης και του χώρου εργασίας (Foster, 2000).  

 

3.1.4. Θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 
Η θεωρία του Herzberg αποτελεί την κατεξοχήν θεωρία που 

χρησιμοποιείται για την ερμηνεία της ικανοποίησης από την εργασία. 

Σύμφωνα με αυτήν υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων που σχετίζονται 

με την ικανοποίηση από την εργασία: τα κίνητρα και οι παράγοντες υγιεινής. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται πέντε επιμέρους παράγοντες, που 

εμφανώς συντελούν στη δημιουργία θετικών συναισθημάτων και έχουν σχέση 
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με το περιεχόμενο της εργασίας. Αυτοί είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του 

έργου, η φύση της εργασίας, η υπευθυνότητα και η δυνατότητα προαγωγής. 

Οι παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν κίνητρα (motivators), επειδή «είναι 

αποτελεσματικοί στο να παρακινούν το άτομο σε καλύτερη επίδοση και 

μεγαλύτερη προσπάθεια». 

Το δεύτερο σύνολο των παραγόντων σχετίζεται με τη δυσαρέσκεια από 

την εργασία και συνδέεται με το περιέχον πλαίσιο της εργασίας. Αυτοί είναι η 

πολιτική της επιχείρησης και ο τρόπος διοίκησής της, η εποπτεία, η χρηματική 

αμοιβή, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας. Ο Herzberg τους 

ονόμασε παράγοντες υγιεινής (hygiene), γιατί στην ουσία περιγράφουν το 

περιβάλλον και συντελούν κατά κύριο λόγο στην πρόληψη δυσαρέσκειας από 

την εργασία, ενώ έχουν μικρή επίδραση στη δημιουργία θετικών 

συναισθημάτων. Συνοπτικά τα κίνητρα και αντικίνητρα που ανέδειξε η έρευνα 

του Herzberg είναι τα εξής (Σχήμα 2): 

 

Κίνητρα Αντικίνητρα 

Επίτευξη κάποιου στόχου Η διοίκηση και πολιτική του οργανισμού 

Αναγνώριση της προσπάθειας Η επίβλεψη 

Εξέλιξη Οι συνθήκες εργασίας 

Το αντικείμενο της εργασίας Οι διαπροσωπικές σχέσεις στον οργανισμό 

Υπευθυνότητα Ο μισθός 

Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης Το κύρος 

 Η προσωπική ζωή 

 Η ασφάλεια της εργασίας 

 
Σχήμα 2: Κίνητρα και αντικίνητρα της θεωρίας του Herzberg  

 

Παρατηρούμε ότι οι παράγοντες που συνδέονται με τις θετικές στάσεις 

προς την εργασία και συντελούν στη δημιουργία κινήτρων αναφέρονται στο 

περιεχόμενο της εργασίας, είναι δηλαδή εσωγενείς, ενώ αυτοί που συνδέονται 

με τις αρνητικές στάσεις προς την εργασία και συντελούν στη δημιουργία 

αισθήματος δυσαρέσκειας αφορούν στο περιέχον πλαίσιο της εργασίας, είναι 

δηλαδή εξωγενείς. Η εξάλειψη των τελευταίων, δε σημαίνει αυτόματα ότι 

επέρχεται ικανοποίηση από την εργασία. Για τη δημιουργία ικανοποίησης η 
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διοίκηση θα πρέπει να στραφεί στους παράγοντες που υπάγονται στην 

κατηγορία των κινήτρων. 

Η θεωρία του Herzberg αν και δέχτηκε πολλές επικρίσεις για τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, εντούτοις είχε μεγάλη απήχηση στην 

πρακτική της διοίκησης των επιχειρήσεων. Η ανάγκη για εμπλουτισμό και 

διεύρυνση της εργασίας έγινε κοινό θέμα και η επίδραση του Herzberg ήταν 

καταλυτική. 

 

3.1.5. Θεωρία της στοχοθέτησης  
Η θεωρία της στοχοθέτησης (goal-setting theory) των Locke και Latham 

στηρίζεται στη διαπίστωση ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια είναι απαραίτητο να 

κατευθύνεται προς κάποιο στόχο. Οι κύριες αρχές της θεωρίας της 

στοχοθέτησης είναι οι εξής: 

α. Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένος και όχι αόριστος ή 

γενικόλογος. Όσο πιο δύσκολος, αλλά εφικτός, είναι ο στόχος, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επίδοση των ατόμων, εφόσον, βέβαια, ο στόχος έχει γίνει 

αποδεκτός. Η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι οι δύσκολοι στόχοι συνδέονται με 

μεγαλύτερο βαθμό αυτεπάρκειας και οδηγούν σε μεγαλύτερη προσπάθεια και 

επιμονή από ό,τι οι εύκολοι στόχοι, καθώς συνδέουν την αυτοϊκανοποίηση 

που αισθάνεται το άτομο με μεγαλύτερα επίπεδα απόδοσης από ό,τι οι 

εύκολοι στόχοι, εφόσον βέβαια γίνουν αποδεκτοί.  

β. Τα άτομα πρέπει να έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη σωστή και 

ολοκληρωμένη επίτευξη του στόχου, για να μπορέσει η στοχοθέτηση να έχει 

επίδραση στην επίδοση.  

Η θεωρία αυτή συνδέει την ικανοποίηση από την εργασία με τους 

εργασιακούς στόχους κάθε ατόμου -κυρίως αυτούς που του υποβάλλονται 

εξωτερικά- και την ικανοποίηση του από την επίτευξη τους, το βαθμό 

δυσκολίας του στόχου, την υποστήριξή του από τον οργανισμό, τις ικανότητές 

του και τις αμοιβές που λαμβάνει από την εργασία του (Σχήμα 3). Μάλιστα, το 

θέμα της στοχοθέτησης είναι ίσως αυτό που προβάλλει πιο επιτακτικά τα 

τελευταία χρόνια. 
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Σχήμα 3: Η θεωρία της στοχοθέτησης 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της θεωρίας της στοχοθέτησης θεωρείται 

ότι έχει μερικές αρχές που είναι γενικά αποδεκτές, όπως η σημασία που έχουν 

η δυσκολία του στόχου (όσο πιο δύσκολος τόσο πιο παρωθητικός) και η 

ακριβής και συγκεκριμένη διατύπωσή του. Από την άλλη όμως δεν έχει 

αποδειχθεί ακόμα τι είναι αυτό που  προκαλεί την προσήλωση και εμμονή στο 

στόχο. 

 

3.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
3.2.1. Θεωρία της ισότητας 

Η θεωρία της ισότητας (equity theory) είναι μια ευρύτερη κοινωνική-

ψυχολογική θεωρία που μπορεί να έχει εφαρμογή και στο χώρο της εργασίας 

και πιο συγκεκριμένα σε θέματα αμοιβών και θέματα παραγωγικότητας. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, στο χώρο της εργασίας το άτομο συγκρίνει τα 

δικά του εισερχόμενα (input) και εξερχόμενα (output) με τα αντίστοιχα 

εισερχόμενα και εξερχόμενα κάποιου «άλλου», που μπορεί να είναι κάποιο 

άλλο μέλος της ίδιας ή παρεμφερούς εργασιακής ομάδας. Στα εισερχόμενα 

περιλαμβάνονται όλα εκείνα που το ίδιο το άτομο κρίνει ότι βάζει στην 

εργασία, όπως τα προσόντα του, ο κόπος ή η προσπάθεια που καταβάλλει, η 

προηγούμενη πείρα του κ.τ.λ.  Στα εξερχόμενα περιλαμβάνεται η χρηματική 
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αμοιβή αλλά και όλα εκείνα που μπορούν να αποτελέσουν «αμοιβή» για το 

άτομο, όπως π.χ. η μεταχείριση που έχει από τους προϊσταμένους του, οι 

συγκεκριμένες εργασίες που του αναθέτονται, τα διάφορα αξιώματα ή 

σύμβολα κύρους και εξουσίας, οι συμπληρωματικές αμοιβές. Η σύγκριση αυτή 

έχει πάντοτε υποκειμενικό χαρακτήρα ως προς τις εκτιμήσεις και τις 

αξιολογήσεις που γίνονται (Κάντας, 1998).  

 Όταν η σύγκριση δείξει την ύπαρξη ανισότητας εις βάρος ενός ατόμου, 

τότε το άτομο αρχίζει να διακατέχεται από ψυχολογική ένταση ανάλογη με το 

βαθμό της διαβλεπόμενης ανισότητας. Αυτή στη συνέχεια οδηγεί σε μείωση 

της ικανοποίησης από την εργασία με αρνητικές επιπτώσεις στην 

επαγγελματική απόδοση του ατόμου.  

Γενικότερα, η προσφορά της θεωρίας της ισότητας στο χώρο της 

εργασίας είναι ότι έστρεψε την προσοχή στο θέμα της δίκαιης κατανομής των 

αμοιβών και στο ρόλο που παίζει για την παραγωγικότητα το αίσθημα της 

δίκαιης μεταχείρισης, συνοδευόμενο από αίσθημα ικανοποίησης. Η θεωρία 

όμως εξακολουθεί να προβληματίζει όσον αφορά τη γενικότερη εφαρμογή της, 

κυρίως γιατί πολλές από τις διαπιστώσεις της στηρίζονται σε πειράματα 

εργαστηρίου, τα οποία αυτόματα θέτουν το πρόβλημα της εξωτερικής 

εγκυρότητας – της δυνατότητας, δηλαδή, γενίκευσης των συμπερασμάτων 

από παρόμοια πειράματα  

Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της θεωρίας της ισότητας στην πράξη, 

αυτή μπορεί να έχει δυο βασικές εφαρμογές στο χώρο της εργασίας κατά την 

άσκηση της διοίκησης: η μια αναφέρεται στη διάγνωση προβλημάτων (η 

εξακρίβωση των λόγων που προκαλούν δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους) 

και η άλλη στη χορήγηση αμοιβών.   

 

3.2.2. Θεωρία της προσδοκίας  
Στη θεωρία της προσδοκίας (expectancy theory) του Vroom η 

ικανοποίηση προσδιορίζεται όχι μόνο από τη φύση και το περιεχόμενο της 

εργασίας, αλλά επιπλέον από τις αξίες και προσδοκίες που φέρει το άτομο σε 

σχέση με το επαγγελματικό του έργο. Σύμφωνα με τον ερευνητή αυτόν, ο 

άνθρωπος όταν έχει να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων κάνει λογικο-

οικονομικές επιλογές, δηλαδή επιλέγει να πραγματοποιήσει την ενέργεια 

εκείνη που υποκειμενικά θα του δώσει τα περισσότερα οφέλη. Κάθε απόφαση 
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ή επιλογή προϋποθέτει τη νοητική εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους ή 

ζημίας και της αναμενόμενης πιθανότητας για επιτυχία της ενέργειας που 

σκοπεύει να κάνει το άτομο. Η αντίληψη παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην όλη 

θεωρία, καθώς δίνει έμφαση στις γνωστικές ικανότητες του ατόμου να 

προσδοκά πιθανές επιπτώσεις της συμπεριφοράς του (Kreitner & Kinicki, 

1998). 

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του Vroom και των 

συγκεκριμένων μοντέλων (σθένους και προσπάθειας) που προτείνει.  

Η πρώτη βασική έννοια είναι το σθένος (valence), δηλαδή ο βαθμός 

προτίμησης που έχει το άτομο για κάποιο αποτέλεσμα και εκτιμάται 

υποκειμενικά, ανεξάρτητα από την εφικτότητά του. Το σθένος αναφέρεται 

στην αναμενόμενη και όχι στην πραγματική ικανοποίηση που θα νιώσει το 

άτομο, όταν επιτύχει το αποτέλεσμα.  

Η δεύτερη βασική έννοια είναι της συντελεστικότητας ή λειτουργικότητας 

(instrumentality), δηλαδή του διαβλεπόμενου βαθμού σύνδεσης ενός 

αποτελέσματος με ένα άλλο αποτέλεσμα ή, διαφορετικά, ενός μέσου με ένα 

στόχο. 

Η τρίτη βασική έννοια είναι της προσδοκίας (expectancy). Τα 

αποτελέσματα, τα οποία επιτυγχάνει το άτομο, δεν εξαρτώνται μόνο από τις 

επιλογές του, αλλά και από γεγονότα έξω από τον έλεγχό του. Η 

συμπεριφορά δηλαδή δεν επηρεάζεται μόνο από τις προτιμήσεις για ορισμένα 

αποτελέσματα, αλλά και από το βαθμό που το άτομο πιστεύει ότι αυτά είναι 

εφικτά. Η προσδοκία επομένως ορίζεται από τον Vroom ως «μια στιγμιαία 

πεποίθηση, όσον αφορά την πιθανότητα ότι μια ενέργεια θα ακολουθηθεί από 

κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα» (Κάντας, 1998). Παράγοντες που 

επηρεάζουν την προσδοκία είναι, μεταξύ άλλων, η αυτοεκτίμηση, η 

αυτοαποτελεσματικότητα, η προηγούμενη επιτυχία στο ίδιο έργο, η 

πληροφόρηση, η βοήθεια από τους συναδέλφους κ.ά. (Kreitner & Kinicki, 

1998).  
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3.2.3. Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hackman  και 
Oldham 

Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας (Job characteristics 

model) των Hackman  και Oldham αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 

προσφορές στη θεωρία σχετική με την ικανοποίηση από την εργασία και δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν, αλλά προσπαθεί να καλύψει  

όλες τις σχετικές με την εργασία συμπεριφορές (κίνητρα, απουσίες, 

ικανοποίηση, αποχώρηση, επίδοση). Το μοντέλο αποτελείται από τρεις 

βασικές διαστάσεις: α) τα βασικά χαρακτηριστικά, β)  τις κρίσιμες ψυχολογικές 

καταστάσεις και  γ) τα εργασιακά αποτελέσματα (Σχήμα 4). 

 

 
 
Σχήμα 4: Το μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hackman  και Oldham 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ιδιότητες της εργασίας που 

οδηγούν σε κάποια ψυχολογική απόκριση του ατόμου, η οποία με τη σειρά 

της θα οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο εργασιακό αποτέλεσμα. Τα τρία 

βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στην πρώτη ψυχολογική κατάσταση, τη 

βιωμένη σημασία της εργασίας, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο 

εργαζόμενος βιώνει την εργασία του σαν κάτι που έχει νόημα και αξία, είναι: η 

ποικιλία δεξιοτήτων, η ταυτότητα του έργου και η σπουδαιότητα του έργου. Η 
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ποικιλία δεξιοτήτων ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο απαιτούνται 

διαφορετικές δεξιότητες για την επιτέλεση του έργου, γιατί αυτό εμπεριέχει 

ποικιλία δραστηριοτήτων. Η ταυτότητα του έργου ορίζεται ως ο βαθμός στον 

οποίο η δουλειά απαιτεί τη δημιουργία ενός ξεχωριστού και ολοκληρωμένου 

έργου, ενώ  η σπουδαιότητα του έργου ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η 

εργασία έχει σημαντική επίπτωση στη ζωή και την εργασία άλλων ανθρώπων. 

Το τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό της εργασίας είναι η αυτονομία, η 

οποία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η εργασία παρέχει ανεξαρτησία, 

ελευθερία και τη δυνατότητα στο άτομο να προγραμματίζει το ίδιο την εργασία 

του και να καθορίζει τις μεθόδους τις οποίες θα χρησιμοποιήσει. Η αυτονομία 

οδηγεί στην επόμενη ψυχολογική κατάσταση, τη βιωμένη υπευθυνότητα για 
τα αποτελέσματα της εργασίας, η οποία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο 

το άτομο αισθάνεται προσωπικά υπεύθυνο και υπόλογο για τα αποτελέσματα 

της εργασίας του.  

Το πέμπτο βασικό χαρακτηριστικό της εργασίας είναι η 

επανατροφοδότηση ή ανάδραση, η οποία αναφέρεται στο βαθμό που η 

επιτέλεση του έργου έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και ξεκάθαρη γνώση και 

πληροφόρηση της αποτελεσματικότητας της επίδοσης ενός ατόμου. Η 

ψυχολογική κατάσταση που συνδέεται με το χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται 

γνώση αποτελεσμάτων και ορίζεται ως ο βαθμός  στον οποίο ο εργαζόμενος 

γνωρίζει ή καταλαβαίνει, σε σταθερή βάση, πόσο αποτελεσματικά κάνει την 

εργασία του.  

Οι ψυχολογικές καταστάσεις με τη σειρά τους θεωρούνται ότι οδηγούν 

στα προσωπικά και εργασιακά αποτελέσματα, τα οποία είναι τα υψηλού 

επιπέδου εσωτερικά κίνητρα για εργασία, η υψηλής ποιότητας επίδοση στο 

έργο, η υψηλού επιπέδου ικανοποίηση με την εργασία και ο χαμηλός βαθμός 

απουσιών και αποχώρησης. Δεν υπάρχει όμως αντιστοιχία ένα προς ένα 

ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του έργου ή στις ψυχολογικές καταστάσεις και 

τα αποτελέσματα. 

Το μοντέλο χαρακτηριστικών της εργασίας προτάθηκε ως βάση για τη 

διάγνωση της ανάγκης για επανασχεδιασμό και εμπλουτισμό της εργασίας, 

ούτως ώστε να αυξηθεί η υποκίνηση και η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εργαζομένων. Η διάγνωση αυτή γίνεται με ειδική κλίμακα (Job Diagnostic 

Survey) που ανέπτυξαν οι Hackman και Oldham. 
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Ο Hackman αναφέρει ότι τα κυριότερα αποτελέσματα των πρώτων 

ερευνών πάνω στο μοντέλο των χαρακτηριστικών της εργασίας είναι τα 

ακόλουθα (Κάντας, 1998): 

1. Τα άτομα που εργάζονται σε εργασίες, οι οποίες έχουν σε υψηλό 

βαθμό τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, παρουσιάζουν 

υψηλότερο βαθμό κινήτρων και επαγγελματικής ικανοποίησης και είναι 

πιο παραγωγικά από τα άτομα που εργάζονται σε εργασίες με χαμηλό 

βαθμό ύπαρξης των βασικών χαρακτηριστικών.  

2. Τα άτομα με μεγαλύτερη ισχύ της ανάγκης για ανάπτυξη αποκρίνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε εργασίες με ισχυρή παρωθητική ισχύ από ό,τι 

τα άτομα με χαμηλή ισχύ της ανάγκης για ανάπτυξη.  

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά επενεργούν μέσω των ψυχολογικών 

καταστάσεων και όχι κατευθείαν στα αποτελέσματα. 

 Σήμερα, μετά από πλειάδα ερευνών, πιστεύεται ότι το μοντέλο 

χαρακτηριστικών της εργασίας ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι ακριβώς 

όπως υπέθεσαν οι δημιουργοί του. 
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ  

 
Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια 

από την εργασία σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία και διακρίνονται σε ενδογενείς 

και εξωγενείς.  

Σύμφωνα με τον Herzberg (1968) υπάρχουν πέντε ενδογενείς 
παράγοντες που προκαλούν θετικά συναισθήματα για την εργασία. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, η φύση της 

εργασίας, η υπευθυνότητα και η δυνατότητα προαγωγής. 

Από την άλλη, ο  Locke πιστεύει ότι οι  παράγοντες που συμβάλλουν 

σημαντικά στη διαμόρφωσή της ικανοποίησης από την εργασία είναι οι 

παρακάτω (Κάντας, 1998):  

1. Η εργασία να αποτελεί «πρόκληση» για τον εργαζόμενο και να μην 

είναι κουραστική και ανιαρή.  

2. Η καλή απόδοση να αμείβεται και να υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα 

σε απόδοση και αμοιβή. Ως αμοιβή πρέπει να θεωρείται κάθε είδους 

παροχή προς τον εργαζόμενο.  

3. Να δίνεται στον εργαζόμενο θετική ενίσχυση για το επιτυχές έργο, 

δηλαδή, λεκτική αναγνώριση, έπαινος και άλλες επιπρόσθετες μη 

χρηματικές αμοιβές.  

4. Να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας ως προς το περιβάλλον και τη 

διαμόρφωση του χώρου.  

5. Να υπάρχει σωστή εποπτεία που να χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον 

για τους εργαζομένους και βοήθεια προς αυτούς κατά την επιτέλεση 

του έργου τους.  

6. Να υπάρχουν θετικές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας 

μεταξύ συναδέλφων και μεταξύ εποπτών και εργαζομένων.  

7. Να υπάρχει αποτελεσματική πολιτική από την πλευρά της επιχείρησης 

που να επιδιώκει την υποβοήθηση των εργαζομένων στο έργο τους.  

8. Να υπάρχει διασφάλιση της εργασίας και να καλλιεργείται στους 

εργαζόμενους το αίσθημα ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά 

τους.  
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9. Να καλλιεργείται το αίσθημα ότι οι χρηματικές αμοιβές μοιράζονται 

δίκαια.  

10.  Να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη 

αποφάσεων, ιδιαίτερα σε τομείς που οι ίδιοι γνωρίζουν καλά.  

11.  Να δίνεται, κατά το δυνατό, μεγάλος βαθμός αυτονομίας και 

υπευθυνότητας στον εργαζόμενο.  

12.  Να υπάρχει σαφήνεια ρόλων ως προς το τι ακριβώς αναμένεται από 

τον εργαζόμενο να κάνει. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις θεωρίες ικανοποίησης που 

έχουν αναπτυχθεί, υπάρχουν έντεκα παράγοντες που θεωρούνται ότι 

αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της ικανοποίησης από την εργασία (van 

Saane et al, 2003). Οι παράγοντες αυτοί είναι:  

1. Το περιεχόμενο της εργασίας (ποικιλία δεξιοτήτων, πολυπλοκότητα, 

πρόκληση, ασάφεια ρόλων, ρουτίνα) 

2. Η αυτονομία (υπευθυνότητα, έλεγχος στη λήψη αποφάσεων) 

3. Η ανάπτυξη (εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη) 

4. Οι οικονομικές ανταμοιβές (μισθός, πρόσθετες παροχές) 
5. Η προαγωγή (πιθανότητα εξέλιξης της καριέρας) 

6. Η επίβλεψη (υποστήριξη από τον προϊστάμενο, αναγνώριση, 

σεβασμός) 

7. Η επικοινωνία 

8. Οι συνάδελφοι (σχέσεις με συναδέλφους, επάρκεια προσωπικού) 

9. Η σπουδαιότητα του επαγγέλματος 

10.  Ο φόρτος εργασίας (πίεση χρόνου στην εκτέλεση της εργασίας, στρες)  

11.  Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος (ανασφάλεια, δέσμευση, ανάγκη για 

υπερωρίες)  
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5. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των νοσηλευτών από την 

εργασία τους. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές οι παράγοντες που συντελούν 

στην ικανοποίηση από την εργασία χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

α) τους ατομικούς, β) τους οργανωτικούς και γ) τους εργασιακούς. 

Σε μια μετα- ανάλυση των δεδομένων 48 ερευνών σχετικά με την 

ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους, η Blegen (1993) 

προσδιόρισε τέσσερις ατομικούς και εννέα οργανωτικούς παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία, τελειοποιώντας με αυτόν τον 

τρόπο τα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα. Οι ατομικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν την ηλικία, την εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό (σθένος) και 

την εμπειρία, οι οποίοι βρέθηκε να έχουν μικρή συσχέτιση με την ικανοποίηση 

από την εργασία. Από τους οργανωτικούς παράγοντες το άγχος (αρνητική) 

και η δέσμευση στον οργανισμό (θετική) έχουν τη μεγαλύτερη σχέση με την 

ικανοποίηση από την εργασία. Οι παράγοντες που έχουν μέτρια σχέση με την 

ικανοποίηση από την εργασία περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τον 

προϊστάμενο, την αυτονομία, την αναγνώριση, την επικοινωνία με τους 

συναδέλφους και την ρουτίνα της δουλειάς. Στους οργανωτικούς παράγοντες 

περιλαμβάνονται επίσης το μοντέλο ηγεσίας και το μοντέλο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τα οποία μπορεί να  επηρεάσουν για παράδειγμα την αυτονομία, 

την επικοινωνία με τους προϊστάμενους και τη δέσμευση στον οργανισμό. 

Οι εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

νοσηλευτών είναι ο φόρτος εργασίας (αναλογία ασθενών- νοσηλευτών), η 

σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού και η κρισιμότητα των ασθενών. Από 

αυτούς τους παράγοντες ο φόρτος εργασίας έχει μεγάλη (αρνητική) συσχέτιση 

με την ικανοποίηση από την εργασία (Aiken et all. 2002), καθώς επίσης 

σχετίζεται αρνητικά με την αυτονομία και την χαμηλή ποιότητα φροντίδας 

(Ferguson-Pare, 1996). Η μεγάλη κρισιμότητα των ασθενών σε συνδυασμό με 

αλλαγές στη δομή του νοσηλευτικού έργου, σχετίζεται δυσμενώς με το φόρτο 

εργασίας και την ποιότητα φροντίδας. Επίσης, η σύνθεση του νοσηλευτικού 

προσωπικού (μικρή αναλογία πτυχιούχων νοσηλευτών - βοηθών 

νοσηλευτών) και η αυξημένη αναλογία ασθενών - νοσηλευτών συμβάλλουν 
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σημαντικά στη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών, στα κλινικά αποτελέσματα και 

στην ποιότητα φροντίδας (Best και Thurston, 2004). 

Το θεωρητικό πλαίσιο της ικανοποίησης από την εργασία του 

νοσηλευτικού προσωπικού, όπως έχει περιγραφεί από τους Best και 

Thurston, παρουσιάζεται στο σχήμα 5  (Best & Thurston, 2004). 

 

 
 Σχήμα 5: Πλαίσιο της ικανοποίησης από την εργασία 

 

Στους παραπάνω παράγοντες,  σύμφωνα με την έρευνα των Benton και 

White, προστίθενται και οι ψυχολογικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα οι 

ερευνητές αυτοί ταξινόμησαν δέκα έξι παράγοντες ικανοποίησης στον πίνακα 

ιεράρχησης αναγκών του Maslow (παραλείποντας την κατηγορία των 

φυσιολογικών αναγκών) και χρησιμοποίησαν αυτόν τον τύπο ιεράρχησης σε 

μια έρευνα 565 νοσηλευτριών, για να καθορίσουν τη σπουδαιότητα και τη 

σειρά αυτών των παραγόντων σε σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία 

(Θεοδωρακοπούλου, 1995). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 
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νοσηλεύτριες επέλεξαν τους παράγοντες με την ίδια σειρά σπουδαιότητας με 

την οποία ο Maslow ταξινομεί τις κατηγορίες αναγκών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασιακοί παράγοντες, που σχετίζονται με την 

ασφάλεια και το πλαίσιο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (μισθός, επαρκές 

προσωπικό, συνθήκες εργασίας) θεωρήθηκαν οι πιο καθοριστικοί για την 

ικανοποίηση από την εργασία. Έπονται οι κοινωνικοί παράγοντες, οι οποίοι 

αναφέρονται στις καλές εργασιακές σχέσεις – περιλαμβανομένων της 

συνεργασίας και της επικοινωνίας. Και τέλος έχουμε τους ψυχολογικούς 

παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται η εκτίμηση (εξουσία και 

υπευθυνότητα για την εκτέλεση του καθήκοντος, αναγνώριση από τους 

προϊσταμένους) και η αυτοδραστηριοποίηση (ευκαιρίες για προαγωγή, 

ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα εκπαίδευσης, χρήση δεξιοτήτων), οι οποίοι 

είναι καθοριστικοί για το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία.   

Πάντως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διάφορες κατηγορίες 

παραγόντων είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, με την έννοια ότι η μια μπορεί 

να επηρεάσει την άλλη. Έτσι, ένας εργασιακός παράγοντας που λογικά οδηγεί 

στη δυσαρέσκεια (π.χ. χαμηλός μισθός), μπορεί να αμβλυνθεί ή να 

εξισορροπηθεί από έναν ψυχολογικό παράγοντα (π.χ. την ίδια την προσφορά 

εργασίας). Επίσης, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ικανοποίησης έχει η 

υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για την αξία του παράγοντα. Για 

παράδειγμα, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται το μισθό ως μέτρο αναγνώρισης 

της προσφοράς του, τότε ο παράγοντας αυτός δεν εκλαμβάνεται ως να ανήκει 

μόνο στη χαμηλότερη βαθμίδα της πυραμίδας ιεράρχησης αναγκών, αλλά και 

σε αυτή της εκτίμησης – αναγνώρισης από τους άλλους (Νικολάου, 2005). 

 
6. ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 

Η ικανοποίηση από την εργασία θεωρείται ότι συνδέεται σε μεγάλο 

βαθμό με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων. Αν και έχουν εκφραστεί και 

αντίθετες απόψεις, η πλειοψηφία των διεθνών ερευνών  προτείνει ότι  τα 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σχετίζονται με θετικά, και πολύ σπάνια με 

αρνητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα θετικά και 

άμεσα αποτελέσματα της ικανοποίησης από την εργασία για τους νοσηλευτές 

είναι η υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής (Cimete et al, 2003), λιγότερο 
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εργασιακό άγχος (Flanagan & Flanagan, 2002) και λιγότερες πιθανότητες 

εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης (Kalliath & Morris, 2002). Επιπλέον, 

η ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους σχετίζεται με θετικά 

αποτελέσματα για τους ασθενείς, όπως μεγαλύτερη ικανοποίηση των 

ασθενών (Tzeng et al, 2002) και καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας (Redfern et al, 2002).  

Σε οργανωτικό επίπεδο, η μεγάλη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από την 

εργασία τους έχει βρεθεί ότι αποτελεί σημαντικό δείκτη  πρόβλεψης της 

πρόθεσης των εργαζομένων να εγκαταλείψουν είτε τον οργανισμό όπου 

εργάζονται είτε το νοσηλευτικό επάγγελμα γενικά (Shields & Ward, 2001, 

Tzeng et al, 2002).  Επίσης, έχει βρεθεί ότι η δυσαρέσκεια των νοσηλευτών 

από την εργασία σχετίζεται θετικά με την κινητικότητα του νοσηλευτικού 

προσωπικού, δηλαδή την εθελούσια διακοπή της σχέσης εργασίας και την 

αποχώρηση τους από το επάγγελμα, ιδιαίτερα νεότερων νοσηλευτών που 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (Cowin 2002, Suzuki 2006).  

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει αρνητική 

συσχέτιση με την αποχωρητικότητα, δηλαδή τη συστηματική αποχή από την 

εργασία (Siu, 2002) και θετική συσχέτιση  με τη διατήρηση- παραμονή του 

προσωπικού στον οργανισμό (Leveck & Jones, 1996, Molassiotis & 

Heberman, 1996). Όσον αφορά τη συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης 

με την αποδοτικότητα, σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες, βρέθηκε ότι είναι 

υψηλή (μεγαλύτερη από 0,30) και ιδιαίτερα στα πιο περίπλοκα επαγγέλματα, 

όπως για παράδειγμα του νοσηλευτή (Saari & Judge, 2004). Τέλος, η 

ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους αποτελεί σημαντικό 

δείκτη της απόδοσης τους αλλά και εξοικονόμησης  κόστους  (Davidson et al. 

2002).  
Επομένως, η μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία των 

νοσηλευτών αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης προς τους 

οργανισμούς υγείας αναφορικά με την απόδοση των εργαζομένων, την τάση 

για αποχώρηση ή παραμονή τους στον οργανισμό, την κινητικότητα του 

προσωπικού και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν (ποιότητα 

φροντίδας, ικανοποίηση ασθενών). Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες 

για τον καθορισμό τη στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο κάθε οργανισμός, 

εφόσον στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του.  
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Επιπλέον, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και η 

αύξηση των αναγκών των υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ρυθμό μεγαλύτερο 

από την στελέχωση τους, δημιουργούν την ανάγκη οι ήδη υπάρχοντες 

νοσηλευτές να αισθάνονται ικανοποίηση από την εργασία τους, προκειμένου 

να ασκούν αποτελεσματικά και ποιοτικά τα καθήκοντα τους. Από την άλλη,  το 

πρόβλημα της έλλειψης και της αποχώρησης των (δυσαρεστημένων) 

νοσηλευτών από τα νοσοκομεία, έχει άμεση επίδραση στην αποτελεσματική 

και ποιοτική λειτουργία τους, καθιστώντας έτσι τη μέτρηση της ικανοποίησης 

των νοσηλευτών επιτακτικότερη. 

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Η ικανοποίηση  από την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού έχει 

αποτελέσει, τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο μελέτης στη διεθνή 

βιβλιογραφία, όσο κανένα άλλο επάγγελμα του τομέα της υγείας. Κεντρικά 

σημεία του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν η ικανοποίηση από την εργασία σε 

σχέση με τις απουσίες από την εργασία, την κινητικότητα του προσωπικού, 

την αποχωρητικότητα, την παραγωγικότητα, την σωματική και ψυχική υγεία 

των νοσηλευτών, το στρες, την ποιότητα ζωής στην εργασία και την ποιότητα 

της παρεχόμενης φροντίδας προς τους ασθενείς.  

 Η πρώτη χρονικά σημαντική μελέτη με αντικείμενο την ικανοποίηση από 

την εργασία των νοσηλευτών πραγματοποιήθηκε από τον Nahm στο 

Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα το 1940.  Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία 

περιλαμβάνουν το εισόδημα, τις ώρες εργασίας, τις σχέσεις με τους 

προϊστάμενους, το ενδιαφέρον στην εργασία, τις οικογενειακές και κοινωνικές 

σχέσεις και τις ευκαιρίες για εξέλιξη. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον κορυφώνεται την περίοδο 1960-1980 και 

εστιάζεται στις απουσίες και αποχωρήσεις των νοσηλευτών από τους χώρους 

εργασίας τους. Επίσης, οι αντίστοιχες πρώτες μελέτες στη Μεγάλη Βρετανία, 

σύμφωνα με τους Austin και Redfern, διερεύνησαν τους τρόπους αμοιβών, 

ενώ μεταγενέστερα είχαν αντικείμενο και άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με 

την εκτίμηση της ικανοποίησης. Γενικά, με βάση τις εκτιμήσεις του Hale, η 

αργοπορημένη διερεύνηση της ικανοποίησης από την εργασία του 
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νοσηλευτικού προσωπικού, σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, 

οφειλόταν στο γεγονός ότι η νοσηλευτική εθεωρείτο ως λειτούργημα 

ανθρωπιστικού τύπου και καθόλου ως βιοποριστικό επάγγελμα 

(Χαραλαμπίδου, 1996).  

 Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της μέτρησης της ικανοποίησης 

από την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού εστιάζεται στο προσωπικό 

που εργάζεται σε νοσοκομεία, καθώς τα τελευταία αποτελούν χώρους 

επίπονης εργασίας και βίωσης δυσαρέσκειας (Χαραλαμπίδου, 1996), ενώ σε 

συγκεκριμένα τμήματά τους, όπως οι μονάδες εντατικής θεραπείας και το 

τμήμα επειγόντων περιστατικών, το νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει αυξημένο 

στρες και υπάρχουν επιπλέον αυξημένες ανάγκες για παροχή φροντίδας.  

Πάντως, στην αύξηση του αριθμού των συγκεκριμένων ερευνών έχει 

συντελέσει τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι όλες οι μεγάλες κλίμακες 

μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία, έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε 

να μπορούν να εφαρμοστούν και στο νοσηλευτικό προσωπικό, για το οποίο 

επιπλέον έχουν δημιουργηθεί και αποκλειστικές κλίμακες μέτρησης της 

ικανοποίησής του.  

Αν και στο εξωτερικό έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες για την μέτρηση 

της εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού, στην Ελλάδα 

δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια 

διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών, έγιναν ορισμένες 

προσπάθειες μέτρησης με τη χρήση ερωτηματολογίων της ικανοποίησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, σε 

συνδυασμό κάποιες φορές με την μέτρηση ταυτοχρόνως της οργανωτικής 

κουλτούρας, της σύγκρουσης ρόλων ή και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(burn-out). Παραδείγματα τέτοιων εργασιών αποτελούν η μέτρηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης νοσηλευτών στο χώρο του νοσοκομείου 
(Χαραλαμπίδου, 1996),  η μέτρηση της ικανοποίησης των νοσηλευτών στο 

Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά και το Ν.Γ.Ν. Κορίνθου (Νικολάου, 2005), η 

μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και του στρες σε γιατρούς των 

δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας (Antoniou, Davidson & Cooper, 2003), 

καθώς και η μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών σε 

δημόσια νοσοκομεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γούλας, 2004, Λαχανά, 

2003). Τα συμπεράσματα όλων των παραπάνω είναι ότι η ικανοποίηση από 
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την εργασία των νοσηλευτών που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία της 

χώρας μας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της έλλειψης 

προσωπικού, των χαμηλών οικονομικών απολαβών, του φόρτου εργασίας 

αλλά και της έλλειψης  καθηκοντολογίου.       

 

8. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
 

Η μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία γίνεται με τη χρήση 

οργάνων (δομημένων ερωτηματολογίων) που καλύπτουν όλους τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την έννοια της εργασίας. Κατά καιρούς έχουν 

δημιουργηθεί διάφορες κλίμακες μέτρησης της ικανοποίησης από την 

εργασία, οι οποίες αποτελούν είτε πολυδιάστατα όργανα που αφορούν τα 

επαγγέλματα  γενικά ή απευθύνονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, είτε 

σφαιρικά όργανα πολλών ερωτήσεων που μετρούν την ικανοποίηση από την 

εργασία. Έπειτα από συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη των 

οργάνων που μετρούν την ικανοποίηση από την εργασία από τον van Saane 

και τους συνεργάτες του (2003), προέκυψε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 29 

εργαλεία  μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία, οκτώ από τα οποία 

απευθύνονται ειδικά σε νοσηλευτές. Τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

τη μέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού 

είναι τα παρακάτω:  

- Ικανοποίηση από τη Νοσηλευτική Φροντίδα και Εργασία (Satisfaction 

With Nursing Care and Work) (SNCW) 

- Μέτρηση του Garcia-Pena (Measurement of Garcia-Pena) 

- Οργανωσιακή Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης (Organizational Job 

Satisfaction Scale) (OJSS) 

- Πολυδιάστατη Κλίμακα (Multidimensional Scale) 

- Μέτρηση των Wade και Degerhammar (Measurement of Wade and 

Degerhammar) 

- Κλίμακα Ικανοποίησης των McCloskey και Mueller (McCloskey / 

Mueller Satisfaction Scale) (MMSS) 

- Μέτρηση της Εργασιακής Ικανοποίησης (Measurement of Job 

Satisfaction) (MJS) 
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- Κλίμακα Ικανοποίησης Νοσηλευτών (Nurse Satisfaction Scale) (NSS) 

Ο σκοπός της μελέτης του van Saane και των συνεργατών του ήταν να 

επιλέξουν από τα όργανα που μετρούν την ικανοποίηση από την εργασία, 

αυτά που είναι πιο αξιόπιστα και έγκυρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία αξιολόγησης στα νοσοκομεία. Εκτιμώντας την αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής, την αξιοπιστία ελέγχου- επανελέγχου, την εγκυρότητα σύγκλισης, 

την εγκυρότητα διάκρισης και την ανταποκρισιμότητα (responsiveness) των 

οργάνων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από τα 29 όργανα που αναλύθηκαν, 

μόνο επτά είναι αρκετά αξιόπιστα και έγκυρα (εκ των οποίων τρία 

απευθύνονται σε νοσηλευτές) για να εκτιμήσουν την ικανοποίηση από την 

εργασία στα νοσοκομεία. Τα όργανα αυτά  δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: 
Όργανα μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία 

Ερωτηματολόγιο Στοιχεία Κλίμακα απαντήσεων Εκτιμώμενοι Παράγοντες 
 
Job In General Scale (JIG) 18 3 απαντήσεων 

(ναι, δεν ξέρω, όχι) Γενική εργασιακή ικανοποίηση 

 
Andrew and Witney Job 
Satisfaction Questionnaire 5 

επτάβαθμη κλίμακα Likert 
(από 1=κατενθουσιασμένος 

έως 7= καθόλου 
ικανοποιημένος) 

Γενική εργασιακή ικανοποίηση 

 
Job Satisfaction Survey 
(JSS) 36 

εξάβαθμη κλίμακα Likert 
(από 1=διαφωνώ πολύ έως 

6=συμφωνώ πολύ) 

Μισθός, προαγωγές, 
επίβλεψη,  συνάδελφοι, η ίδια 
η εργασία, η λειτουργία του 
οργανισμού, επιδόματα, 
πρόσθετες απολαβές και 
επικοινωνία  

 
Emergency Physician Job 
Satisfaction Scale (EPJSS) 79 

επτάβαθμη κλίμακα Likert 
(από -3=διαφωνώ απόλυτα 
έως +3=συμφωνώ απόλυτα) 

Γενική εργασιακή ικανοποίηση, 
διοικητική και ιατρική 
αυτονομία, υλικοί πόροι, 
σχέσεις με άλλους, τρόπος 
ζωής και προκλήσεις του 
επαγγέλματος 

 
McCloskey / Mueller 
Satisfaction Scale (MMSS) 

31 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert 
(από 1=πολύ 

δυσαρεστημένος έως 7= 
πολύ ικανοποιημένος) 

Ανταμοιβές, ωράριο εργασίας, 
ισορροπία εργασίας-ζωής, 
επιβράβευση /αναγνώριση, 
συνάδελφοι, ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης, ευκαιρίες 
ανάπτυξης, έλεγχος / 
υπευθυνότητα. 

 
Measurement of Job 
Satisfaction (MJS) 38 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert 
(από 1=πολύ 

δυσαρεστημένος έως 7= 
πολύ ικανοποιημένος) 

Ικανοποίηση από το 
προσωπικό, φόρτος εργασίας, 
υποστήριξη σε εργασιακά 
θέματα, μισθός και  
προοπτικές ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης 

 
Nurse Satisfaction Scale 
(NSS) 24 

επτάβαθμη κλίμακα Likert 
(από 1=διαφωνώ απόλυτα 
έως 7=συμφωνώ απόλυτα) 

Διοίκηση, συνάδελφοι, 
καριέρα, φροντίδα των 
ασθενών, σχέσεις με τον 
προϊστάμενο, εκπαίδευση των 
νοσηλευτών και επικοινωνία. 

* Πηγή: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006 
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9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ 
 
9.1. Ταυτότητα και ιστορικά στοιχεία 

Η συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων που πλαισιώνουν την 

ταυτότητα του Νοσοκομείου παρουσιάζεται παρακάτω. 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Π.Γ.Ν.Θ  «ΑΧΕΠΑ» 

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΧΕΠΑ» 

Έδρα : Θεσσαλονίκη 

Διεύθυνση : Στίλπωνος  Κυριακίδη 1,  ΤΚ 546 36 

Τηλέφωνο,  Fax: 
Τηλ: 2310-993110, 993111, 993310 
Fax: 2310-993096  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: E-Mail: ahepahos@med.auth.gr 

Ηλεκτρονική  Διεύθυνση: 
 
http://www.ahepahosp.gr 
 

Νομική  Μορφή: 

Ανεξάρτητη  Επιχειρησιακή μονάδα, που διασυνδέεται 
λειτουργικά με το Α΄Πε.Σ.Υ.Π Κ.Μ. στην τοπική 
αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται. Το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 
διέπεται από το δικό του υφιστάμενο νομικό καθεστώς 
σύμφωνα με το άρθρο 13, εδάφιο 10 του νόμου 2889/2001 
(ΦΕΚ 37/2-3-2001)  

Έτος  Ίδρυσης/Μετονομασίας:    1951 / 1986/ 2002 
Πε.Σ.Υ.Π: Α΄  Πε.Σ.Υ.Π  Κεντρικής  Μακεδονίας 
Κέντρα  Υγείας (2): Κ.Υ Σοχού και Κ.Υ Νέας Μαδύτου 
Οργανικές κλίνες:  950   κλίνες  

Ανεπτυγμένες   κλίνες: 2003:728 (76,6%  των  οργανικών κλινών)  

Ανθρώπινο  Δυναμικό: Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»: 1.901, Κ.Υ: 80 άτομα  (Έτος 2003) 

Οργάνωση  & Λειτουργία του 
Νοσοκομείου:  

Μόνο η λειτουργική διασύνδεση του νοσοκομείου λόγω 
τοπικής αρμοδιότητας, εντάσσεται στο Α΄ΠεΣΥΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 
υπ’ αριθμό: 2889/2001 (Φ.Ε.Κ 37/2-3-2001). Το νομικό του 
καθεστώς και η λειτουργία του, διέπονται από τον 
Αναγκαστικό Νόμο 1828/51 και την απόφαση του Υ.Υ.&Π: 
αριθ. A3β/οικ. 21448/17-12-86  (ΦΕΚ 897/Β/22-12-86).  

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης AXEΠA ιδρύθηκε 

το 1951 από τους ΑΧΕΠΑΝΣ σε  συνεργασία με την νέα Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1953 με 120 διαθέσιμες κλίνες, 

διέθετε  τρεις (3) χειρουργικές κλινικές, μία (1) Παθολογική Κλινική και τα 

αντίστοιχα εξωτερικά τους ιατρεία, και τέσσερα (4) Εργαστήρια (Ακτινολογικό, 

Μικροβιολογικό, Βιολογικής Χημείας και Παθολογοανατομικό). Από το 1951 

http://www.ahepahosp.gr/
http://www.ahepahosp.gr/
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έως και το 1995 προστίθενται συνεχώς νέες πτέρυγες αυξάνοντας τη δύναμη 

κλινών του νοσοκομείου. Σήμερα το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έχει αναπτυγμένα 

συνολικά 728 κρεβάτια και λειτουργούν, σύμφωνα με διυπουργικές 

αποφάσεις των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον Οργανισμό του 

Νοσοκομείου, μόνο Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια τόσο 

δευτεροβάθμιας όσο και τριτοβάθμιας κυρίως περίθαλψης. 

Πιο συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες 

Κλινικές-Τμήματα:  

Κλινικές  
 Α' Παθολογική Κλινική  

 Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική  

 Α' Καρδιολογική Κλινική  

 Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων  

 Α' Νευρολογική Κλινική  

 Β' Νευρολογική Κλινική  

 Β' Παιδιατρική Κλινική  

 Μονάδα Νεογνών – Προώρων  

 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  

 Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης  

 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας  

 Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας  

 Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας  

 Γ' Χειρουργική Κλινική  

 Νευροχειρουργική Κλινική  

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Β΄ ΜΕΘ  

 Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική  

 Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης ΠΡΧ  

 Καρδιοχειρουργική Κλινική  

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΚΧ  

 Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική  

 Οφθαλμολογική Κλινική  

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθ/γίας (ΜΕΘΑ)  

 Τμήμα Αναισθησιολογίας  

 Γ' Ψυχιατρική Κλινική  
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 Εργαστήρια – Τμήματα 
 Kέντρο Αιμοδοσίας  

 Μικροβιολογικό  

 Βιοχημικό  

 Παθολογοανατομικό  

 Κυτταρολογικό  

 Ακτινοθεραπευτικό  

 Ακτινολογίας  

 Μαγνητικός Τομογράφος  

 Αξονικός Τομογράφος  

 Tμήμα Πυρηνικής Ιατρικής 

 Αιμοδυναμικό 

 Τμήμα Επειγόντων Εξωτ. Ιατρείων  

 Τμήμα Τακτικών Εξωτ. Ιατρείων  

 Χειρουργείο Γενικό  

 Χειρουργείο ΩΡΛ  

 Χειρουργείο ΟΦΘ  

 Χειρουργείο ΚΧ  

 Επιστημονική Επιτροπή 

 

9.2. Προσωπικό του  ΑΧΕΠΑ 
Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σήμερα απασχολεί 1888 εργαζόμενους, από 

τους οποίους 1672 είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 175 είναι πανεπιστημιακοί γιατροί 

και 41 είναι άμισθοι ειδικευόμενοι (Πίνακας 2).  
Πίνακας 2: 

Στοιχεία Προσωπικού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 

 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΣΤΙΣ  15/12/2006 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ιατρικό 647 518 80% 31% 
Νοσηλευτικό 1197 719 60% 43% 
Διοικητικό 720 362 50% 22% 
Τεχνικό 140 73 52% 4% 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   2.704 1.672 61% 100% 
Πανεπιστημιακοί 
ιατροί (έμμισθοι) 

 175   

Ειδικευόμενοι 
(άμισθοι) 

- 41   
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Παρατηρούμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αποτελεί 

το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο του προσωπικού, ενώ οι ελλείψεις σε 

νοσηλευτικό προσωπικό αντιστοιχούν σε ποσοστό 40%. Στο νοσηλευτικό 

προσωπικό του νοσοκομείου εκτός από τους νοσηλευτές συνυπολογίζονται  

και άλλες ειδικότητες όπως  Επισκέπτριες Υγείας,  Μαίες, Βοηθοί θαλάμων, 

Τραυματιοφορείς,  Σαβανωτές και Φύλακες Ασθενών. Η κατανομή του 

νοσηλευτικού προσωπικού δίνεται στον πίνακα 3.  
 

Πίνακας 3: 
Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ΑΧΕΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Έρευνες ικανοποίησης από την εργασία  

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί επίσημα έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης του 

προσωπικού από την εργασία. Έχουν διεξαχθεί κάποιες έρευνες στα πλαίσια 

της εκπόνησης διπλωματικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών, χωρίς 

όμως να έχουν δοθεί τα αποτελέσματα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Επιπλέον το Νοσοκομείο δεν διαθέτει γραπτή πολιτική διεξαγωγής ερευνών 

ούτε για την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών υγείας ούτε για το 

προσωπικού το οποίο απασχολεί. Ας ελπίσουμε  ότι  η παρούσα μελέτη θα 

αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές έρευνες της ικανοποίησης των 

εργαζόμενων στο νοσοκομείο.  

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ:  
ΠΕ Νοσηλευτές 4 
ΤΕ Νοσηλευτές 288 
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 291 
Σύνολο νοσηλευτών 583 
ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας 5 
ΤΕ Μαίες 12 
ΥΕ Βοηθοί θαλάμων 44 
ΥΕ Τραυματιοφορείς 56 
ΥΕ Σαβανωτές 2 
ΥΕ Φύλακες Ασθενών 3 
Σύνολο νοσηλευτικού προσωπικού 705 
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10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
10.1. Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου Έρευνας 

Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου της έρευνας έγινε ύστερα από 

συστηματική ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία των θεωρητικών και 

εμπειρικών μελετών που αφορούσαν την ικανοποίηση από την εργασία, σε 
συνεργασία με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Σιαμούλη Αικατερίνη. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

«ικανοποίηση από την εργασία», «ερωτηματολόγιο», «νοσηλευτές», 

«νοσοκομείο», «αξιοπιστία» και «εγκυρότητα» στον τίτλο ή την περίληψη των 

άρθρων. Η ανασκόπηση αφορούσε κυρίως σε μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 

χρονικό διάστημα από το 1994 ως το 2006, αφενός για να περιοριστεί ο 

αριθμός των άρθρων και αφετέρου για να χρησιμοποιηθούν πρόσφατα 

εμπειρικά ευρήματα. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε η αξιοπιστία (reliability) και 

εγκυρότητα του δημιουργήματος (construct validity) των ερωτηματολογίων 

βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών. 

Τελικά από την αναζήτηση αυτή καταλήξαμε σε 17 έρευνες που 

αναφέρονταν στην μέτρηση της ικανοποίησης νοσηλευτών στο εξωτερικό και 

δύο στην Ελλάδα με τη χρήση ερωτηματολογίων: Best & Thurston (2004), 

Bodur (2002), Castle (2006),  Chen-Chung et al. (2003), Duldt-Battey (2004),   

Ellenbecker & Byleckie (2005), Flanagan & Flanagan (2002), Kalliath & Morris 

(2002), Lloyd et al. (1994), Murrels et al. (2005), Oi-ling S (2002), Paleologou 

et al. (2006), van Saane et al. (2003),  Shu-Chiung et al. (2002), Spector 

(1997), Tourangeau et al. (2006), Tzeng et al. (2002), Νικολάου (2005), 

Πιερράκος και συν. (2005). Στη συνέχεια μελετήσαμε τα αποτελέσματα των 

ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω έρευνες. Από αυτές επιλέξαμε εκείνες τα 

ερωτηματολόγια των οποίων αποδείχθηκαν να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. 

Προτιμήσαμε να μην μεταφράσουμε ένα αυτούσιο ερωτηματολόγιο, αλλά να 

συνθέσουμε ένα νέο με ερωτήσεις από τα ακόλουθα εργαλεία μέτρησης της 

εργασιακής ικανοποίησης: το McCloskey / Mueller Satisfaction Scale, το 

Emergency Physician Job Satisfaction Scale, το Job satisfaction Survey, το 

Home Healthcare Nurses’ Job Satisfaction Scale, το Job Communication- 

Satisfaction-Importance Questionnaire, το Measurement of Job Satisfaction, 
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καθώς και ένα ελληνικό που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη του Νικολάου για 

την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης νοσηλευτών στο Τζάνειο 

Νοσοκομείο Πειραιά και το Ν.Γ.Ν. Κορίνθου το 2005.     
Τα ερωτηματολόγια και οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στις 

παραπάνω έρευνες αποτέλεσαν τη βάση για τη δομή του ερωτηματολογίου 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις, αφού πρώτα μεταφράστηκαν και 

προσαρμόστηκαν στην ελληνική κουλτούρα, από τα επτά πιο αξιόπιστα και 

έγκυρα ερωτηματολόγια που εκτιμούν την ικανοποίηση από την εργασία σε 

νοσοκομειακό περιβάλλον (van Saane, 2003). 

 

 Έτσι ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο 44 συνολικά προτάσεων-ερωτήσεων αποτελούμενο από δύο 

μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε 43 κλειστές και μια ανοικτή ερώτηση 

σχετικά με τη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού σε ζητήματα που 

άπτονται της ικανοποίησής του από την εργασία. 

 Οι κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν γιατί είναι ευκολότερο να 

απαντηθούν, αυξάνουν την επιθυμία για συμμετοχή, αυξάνουν την 

αντικειμενικότητα και είναι πιο εύκολο να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν 

ποσοτικά. Η ανοικτή ερώτηση χρησιμοποιήθηκε γιατί έτσι δίνεται στους 

ερωτώμενους η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και ενισχύεται η δημιουργία 

ποιοτικών απαντήσεων. Επειδή όμως η ποικιλία αυτή των απαντήσεων 

δημιουργεί προβλήματα στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, 

δημιουργήθηκαν κατηγορίες και κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις για να γίνει 

πιο εύκολα η καταχώρηση τους. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 1-42 αφορούσαν την ικανοποίηση των 

νοσηλευτών από  εργασιακούς παράγοντες, καθώς και τη συνολική τους 

ικανοποίηση από το επάγγελμα του νοσηλευτή. Οι παράγοντες ικανοποίησης 

που υποστηρίζουν τη θεωρητική διάσταση του θέματος και λάβαμε υπόψη 

κατά τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου είναι: 

- Μισθός και Πρόσθετες παροχές (4 ερωτήσεις) 

- Συνεργασία και Σχέσεις με συναδέλφους (6 ερωτήσεις) 

- Προϊστάμενος (5 ερωτήσεις) 

- Εκπαίδευση και Ευκαιρίες ανάπτυξης-προαγωγής (5 ερωτήσεις) 
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- Συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις) 

- Διοίκηση νοσοκομείου και Οργανωτικές διαδικασίες (4 ερωτήσεις) 

- Αυτονομία και Ευελιξία (3 ερωτήσεις) 

- Ποιότητα ζωής και Σχέσεις με οικογένεια και φίλους (5 ερωτήσεις) 

- Συνολική ικανοποίηση (4 ερωτήσεις) 

 

Η μέτρηση της ικανοποίησης υπολογίστηκε με τη χρήση της κλίμακας 

Likert. Η κλίμακα αυτή θεωρείται το προσφορότερο εργαλείο για τέτοιου 

είδους μετρήσεις (Likert, 1932, Krowinski- Steiber, 1996), καθώς επιτρέπει τη 

δημιουργία μιας ομοιόμορφης δομής που μπορεί εύκολα να εμπεδωθεί από 

τον ερωτώμενο, αφού έχει όμοιες ενδεχόμενες απαντήσεις. Επιπλέον, σε 

αντίθεση με τις κλίμακες ικανοποίησης, οι οποίες τείνουν να δίνουν μεγάλο 

αριθμό θετικών απαντήσεων, οι κλίμακες τύπου Likert αποφεύγουν αυτού του 

είδους τη μεροληψία, καθώς επιτρέπουν την ύπαρξη και αρνητικά 

διατυπωμένων ερωτήσεων. Η διαβάθμιση της κλίμακας Likert ήταν πέντε 

σημείων και περιελάμβανε τις εξής απαντήσεις:  

1= «Συμφωνώ απόλυτα», 

2= «Συμφωνώ»,  

3= «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / είμαι ουδέτερος»,  

4= «Διαφωνώ» και  

5= «Διαφωνώ απόλυτα».   

Στις απαντήσεις συμπεριλήφθηκε και η επιλογή «Δεν ξέρω / δεν απαντώ»=6. 

 

Η ερώτηση 43 είναι μια ανοικτή ερώτηση και αναφέρεται στους τρεις πιο 

σημαντικούς παράγοντες που συμβάλουν στην ευχαρίστηση των νοσηλευτών 

από την εργασία τους. Η ερώτηση αυτή είναι εμπνευσμένη από την 

Φινλανδική ερεύνα για την Ποιότητα της Εργασιακής Ζωής (QWLS 1997) που 

παρέχει μια ενδιαφέρουσα μεθοδολογική προσέγγιση στην ικανοποίηση από 

την εργασία (EFIWLC, 2006). Αντί να ρωτούνται οι συμμετέχοντες αν είναι 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους και σε τι βαθμό, ζητείται η γνώμη τους 

σχετικά με παράγοντες που κάνουν την εργασία τους περισσότερο ή λιγότερο 

ευχάριστη. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τους ερευνητές να μελετήσουν και να 

συμπεράνουν ποιοι παράγοντες αυξάνουν ή μειώνουν την ικανοποίηση από 

την εργασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των  Lehto & Sutela 
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(2005), το 74% των ανδρών πιστεύει ότι ο παράγοντας που κάνει 

περισσότερο ευχάριστη την εργασία τους είναι η αυτονομία στην εργασία, ενώ 

το 71% των γυναικών θεωρεί τον μισθό.  

Η ερώτηση 44 είναι μια κλειστή ερώτηση που δίνει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να προτείνουν κάποιες αλλαγές  για τη βελτίωση και 

αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Δίνεται μια κατηγορία 

απαντήσεων από την οποία έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τις τρεις πιο 

σημαντικές αλλαγές ή να προτείνουν κάποια άλλη που δεν περιλαμβάνεται 

στις πιθανές απαντήσεις. Οι κατηγορίες και η κωδικοποίηση των απαντήσεων 

στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι οι εξής: 

 1= Βελτίωση παρεχόμενης εκπαίδευσης 

 2= Αύξηση οικονομικών αποδοχών 

 3= Βελτίωση συνθηκών εργασίας 

 4= Αύξηση αριθμού νοσηλευτών /τριών 

 5= Μη άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στα αμιγώς 

νοσηλευτικά καθήκοντα 

 6= Απόκτηση εξειδίκευσης 

 7= Συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων 

 8= Μεγαλύτερη συμμετοχή των νοσηλευτών /τριών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

 9= Κοινωνική καταξίωση   

 10= Άλλο 

 

Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε μια ομάδα ερωτήσεων σχετικά με τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία του νοσηλευτικού προσωπικού 

όπως: το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, η 

προϋπηρεσία, η θέση, το τμήμα εργασίας και τα κίνητρα επιλογής του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος. Τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία 

τοποθετήθηκαν στο τέλος του ερωτηματολογίου,  καθώς δεν είναι πάντοτε 

ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με τον σκοπό 

της έρευνας (Loblaw, 1999). Γι΄ αυτόν το λόγο εξηγήθηκε στους  

ερωτώμενους η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων ερωτήσεων και τους 

δόθηκε η δυνατότητα να μην απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. 
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Η δομή του ερωτηματολογίου και η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Krowinski & Steiber 1996), ώστε να 

αποφευχθούν πηγές συστηματικού σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν όσο το 

δυνατόν, λάθη διατύπωσης όπως: διπλές αρνήσεις, πολύ γενικές ή ασαφείς 

ερωτήσεις, ερωτήσεις που θέτουν ταυτόχρονα πολλά ερωτήματα, τεχνική 

ορολογία και συντμήσεις χωρίς επεξήγηση, ερωτήσεις που προκαλούν 

ενστάσεις και μεροληπτικές ερωτήσεις ή διαθέσιμες απαντήσεις. Επίσης, οι 

ερωτήσεις ήταν οι μισές θετικά διατυπωμένες και οι άλλες μισές αρνητικά, 

ώστε να μην δημιουργείται θετική μεροληψία. 

Οι απαντήσεις υπό τη μορφή κλίμακας τοποθετήθηκαν  κάτω από την 

ερώτηση, σε οριζόντια διάταξη και αριθμήθηκαν για να είναι πιο εύκολη και 

γρήγορη η επιλογή της απάντησης από τον ερωτώμενο, αλλά και η εισαγωγή 

των δεδομένων στο λογισμικό πρόγραμμα από τον ερευνητή. 

 

10.2. Προέλεγχος Ερωτηματολογίου  
  Ο προέλεγχος ενός ερωτηματολόγιου (pretesting) αποτελεί στοιχείο 

πρωταρχικής σημασίας στο σχεδιασμό μιας έρευνας, γιατί εξακριβώνει 

προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν είτε στον ερωτώμενο είτε στο άτομο 

που παίρνει τη συνέντευξη και τα οποία αφορούν το περιεχόμενο, το νόημα 

και τη διατύπωση  των ερωτήσεων. Επιπλέον, ο προέλεγχος είναι 

σημαντικός, γιατί μεγάλο μέρος της ακρίβειας και ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων της έρευνας εξαρτάται από  αυτόν και γι’ αυτό  δεν θα πρέπει 

ποτέ να παραλείπεται (ASA, 1997). 

Έτσι, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων, 

έγινε προέλεγχος του ερωτηματολογίου σε 20 νοσηλευτές με τη μέθοδο των 

γνωστικών συνεντεύξεων (“think aloud” cognitive interviews). Η τεχνική αυτή 

συνίσταται στην κατά πρόσωπο συνέντευξη του ερωτώμενου από τον 

ερωτώντα με τη χρήση του δομημένου ερωτηματολογίου και κατά την οποία ο 

ερωτώμενος περιγράφει τις σκέψεις του δυνατά, καθώς απαντά στις 

ερωτήσεις της έρευνας. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναλύσουν το 

νόημα της κάθε ερώτησης, να σχολιάσουν την διατύπωσή της, αν είναι σαφής 

και κατανοητή, καθώς επίσης να επαναλάβουν την ερώτηση με δικά τους 

λόγια ή να εξηγήσουν τον τρόπο που επέλεγαν τις απαντήσεις τους. Αυτό σε 
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κάποιους ερωτώμενους έγινε κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου (concurrent method), ενώ σε κάποιους άλλους αφού είχαν 

ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο (retrospective method) και είχε 

χρονομετρηθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του, ο οποίος δεν 

ξεπερνούσε τα 15 λεπτά. Με αυτή τη διαδικασία έγινε προσπάθεια να 

εξασφαλιστεί η σαφήνεια και ακρίβεια των ερωτήσεων, αλλά και να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, δηλαδή αν τα μηνύματα 

που προσλαμβάνουν οι ερωτώμενοι είναι ταυτόσημα με αυτά που ζητά η 

έρευνα.  

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες με τη χρήση καρτών να 

δηλώσουν ποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θεωρούν πολύ 

σημαντικές, σημαντικές, λιγότερο σημαντικές, ασήμαντες ή καθόλου 

σημαντικές, αλλά και να προτείνουν σημαντικές γι΄ αυτούς ερωτήσεις που δεν 

είχαν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία αυτή έδειξε ότι οι 

περισσότερες ερωτήσεις ήταν σημαντικές ή πολύ σημαντικές. Λιγότερο 

σημαντικές ήταν για ορισμένους νοσηλευτές οι ερωτήσεις 

8,16,17,23,24,25,28,29,30,36, οι οποίες παρέμειναν στο ερωτηματολόγιο γιατί 

το ποσοστό των νοσηλευτών που τις θεώρησε λιγότερο σημαντικές ήταν 

μικρό (10%).  

Μετά τη διαδικασία του προελέγχου έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις 

και αλλαγές στο αρχικό ερωτηματολόγιο και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο της έρευνας (Παράρτημα 2).  

 

10.3. Πληθυσμός, Δείγμα, Δειγματοληψία 
   Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν όλοι οι νοσηλευτές που 

εργαζόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 

κατά τους μήνες Δεκέμβριο του 2006 και Ιανουάριο του 2007. 

  Ως κριτήρια επιλογής του δείγματος των νοσηλευτών ορίστηκαν τα εξής: 

1. Να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου 

2. Να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία στο νοσοκομείο τουλάχιστον 6 μήνες. Το 

ελάχιστο όριο προϋπηρεσίας των έξι μηνών εξασφαλίζει τη δυνατότητα στα 

μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να μπορούν να εκφράσουν την άποψή 

τους σε σχέση με την ελάχιστη εμπειρία που διαθέτουν, καθώς αυτό είναι 
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βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο από τους Price & Mueller, Blegeu και άλλους. 

(Χαραλαμπίδου, 1996) 

3. Να μην απουσιάζουν από την εργασία τους με άδειες (εκπαιδευτικές, 

αναρρωτικές, κύησης- λοχείας, ανατροφής τέκνου, κανονικές). 

Ο κύριος λόγος που επιλέχτηκε το νοσηλευτικό προσωπικό του 

νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ ήταν η εργασιακή σχέση της ερευνήτριας με το 

συγκεκριμένο νοσοκομείο και το ενδιαφέρον του Διοικητή του νοσοκομείου για 

τέτοιου είδους έρευνες. Επίσης η φήμη, το μέγεθος, η πανεπιστημιακή 

ιδιότητα του νοσοκομείου, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αυτό  άλλες έρευνες ικανοποίησης των νοσηλευτών από 

την εργασία τους, συνέβαλαν στην επιλογή του ως αντικείμενο μελέτης. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 15 Δεκεμβρίου του 2006 έως 15  

Ιανουαρίου του 2007 και το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 439 νοσηλευτές. 

Από τους 588 μόνιμους νοσηλευτές που εργάζονται στο νοσοκομείο, 143 

νοσηλευτές δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας είτε γιατί  

απουσίαζαν από την εργασία τους το χρονικό διάστημα της έρευνας με 

άδειες, είτε γιατί το τμήμα τους υφίσταται ανακαίνιση, όπως στην 

Οφθαλμολογική κλινική και το Χειρουργείο της. 

Τα ερωτηματολόγια τοποθετήθηκαν μέσα σε ατομικούς φακέλους, ώστε 

να παραδοθούν προσωπικά στον καθένα και να εξασφαλιστεί έτσι όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή. Μέσα σε αυτούς συμπεριλήφθηκαν και 

ενημερωτικά γράμματα, όπου προσκαλούνταν οι νοσηλευτές να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, εξηγούνταν ο σκοπός της, δίνονταν οδηγίες και 

τονιζόταν η εθελοντική συμμετοχή και ανωνυμία των συμμετεχόντων 

(Παράρτημα 1). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις 

προϊστάμενες νοσηλεύτριες των τμημάτων, όπου τους εξηγήθηκε ο σκοπός 

της έρευνας, τους ζητήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων του τμήματος που 

πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί και τέλος, σε συνεργασία με τις 

προϊσταμένες, πραγματοποιήθηκε η διανομή και συλλογή των 

ερωτηματολογίων.  

Στους επόμενους πίνακες αναφέρεται η κατανομή των ερωτηματολογίων 

και το ποσοστό συμμετοχής τόσο στο σύνολο του νοσοκομείου, αλλά και ανά 

τμήμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 
 Κατανομή ερωτηματολογίων στο νοσηλευτικό προσωπικό και ποσοστά επιστροφής 
  

 
ΔΟΘΗKAN 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΕΓΚΥΡΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΑΚΥΡΑ 

ΜΗ  
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

439 100 215 48,97 160 36,44 65 14,80 

 

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των έγκυρων ερωτηματολογίων που 

επιστράφηκαν έφτασε τα 215 από τα 439 που μοιράστηκαν, δηλαδή το 

ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα (response rate) ήταν 48,97%. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των άκυρων ερωτηματολογίων 

που επιστράφηκαν ήταν μεγάλο (36,44%). Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε 

ότι από τα 160 άκυρα ερωτηματολόγια μόνο τα 6 ήταν πραγματικά άκυρα, 

δηλαδή είχαν συμπληρώθηκαν μόνο οι μισές ή κάποιες από τις ερωτήσεις, 

ενώ τα υπόλοιπα 154 δεν είχαν ανοιχθεί καθόλου, γεγονός που δηλώνει ότι οι 

νοσηλευτές ή δεν ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ή 

αδιαφόρησαν ή λόγω φόρτου εργασίας δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια. Τέλος, για τους 65 νοσηλευτές που δεν επέστρεψαν τα 

ερωτηματολόγια τους, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα 

δημογραφικά τους στοιχεία, παρόλο που ζητήθηκε από τους μη 

συμμετέχοντες να δηλώσουν μόνο τα δημογραφικά τους στοιχεία, και έτσι δεν 

μπορούμε να ξέρουμε αν διαφέρουν με κάποιο συστηματικό τρόπο από τους 

συμμετέχοντες. 

Το μικρό ποσοστό συμμετοχής πιθανώς να οφείλεται αφενός στον 

περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για την έρευνα, αφετέρου 

στην περίοδο κατά τον οποία διεξήχθη η έρευνα, η οποία συνέπεσε με την 

περίοδο των γιορτών (Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά) και κατά την οποία το 

μισό νοσηλευτικό προσωπικό απουσίαζε. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε από 

αρκετές προϊστάμενες κατά τις επιτόπιες επισκέψεις μας πριν, κατά και μετά 

τη διάρκεια των εορτών. Γι΄ αυτό δόθηκε παράταση της έρευνας κατά μια 

εβδομάδα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των ερωτηματολογίων 

ανά τμήμα και τα ποσοστά επιστροφής των έγκυρων ερωτηματολογίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: 
Κατανομή ερωτηματολογίων στο νοσηλευτικό προσωπικό ανά τμήμα και ποσοστά 

επιστροφής έγκυρων ερωτηματολογίων 
 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΕΓΚΥΡΑ 

 
% 

Α' Παθολογική 

Προπαιδευτική Παθολογική 

Α' Καρδιολογική 

Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων 

Α' Νευρολογική 

Β' Νευρολογική 

Β' Παιδιατρική & Μονάδα Νεογνών 

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 

Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας 

Γ' Χειρουργική 

Νευροχειρουργική 

Β΄ ΜΕΘ 

Προπαιδευτική Χειρουργική 

ΜΕΘ ΠΡΧ 

Καρδιοχειρουργική 

ΜΕΘ ΚΧ 

ΩΡΛ 

ΜΕΘΑ 

Αναισθησιολογικό 

Γ' Ψυχιατρική 

Αιμοδοσία 

Αιμοδυναμικό 

ΤΕΠ 

ΤΕΙ 

Χειρουργείο Γενικό 

Χειρουργείο ΩΡΛ 

Χειρουργείο ΚΧ 

Γραφείο Νοσ/κής Διοίκησης 

16 

16 

15 

17 

12 

11 

16 

11 

18 

8 

5 

13 

10 

15 

14 

18 

15 

15 

18 

10 

27 

13 

12 

12 

8 

22 

25 

22 

6 

12 

7 

6 

7 

5 

7 

5 

3 

4 

5 

12 

4 

5 

8 

5 

10 

5 

7 

7 

6 

14 

4 

26 

2 

7 

4 

3 

10 

9 

10 

5 

8 

2 

37,5 

43,7 

33,3 

41,1 

41,6 

27,2 

25 

45,4 

66,6 

50 

100 

61,5 

50 

66,6 

35,7 

38,8 

46,6 

40 

77,7 

40 

96,2 

15,3 

58,3 

33,3 

37,5 

45,4 

36 

45,4 

83,3 

66,6 

28,5 

ΣΥΝΟΛΟ 439 215 48,97 

 
  

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα διαφέρουν από 

τμήμα σε τμήμα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα έχουν η 

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (100%), η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Αναισθησιολογικού (96,2%), το Χειρουργείο ΩΡΛ (83,3%) και η Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας της Καρδιοχειρουργικής (77,7 %), ενώ τη μικρότερη 

ανταπόκριση είχαν το Αναισθησιολογικό τμήμα (15%) και η Παιδιατρική 
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κλινική με τη Μονάδα Νεογνών (25%). Η μικρή ανταπόκριση στα διάφορα 

τμήματα οφείλεται είτε στο φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές 

είτε στην μη ενημέρωση τους για τη διεξαγωγή της έρευνας λόγω της 

απουσίας τους κατά την περίοδο των εορτών. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις 

νοσηλευτών που αδιαφορούσαν ή εξέφραζαν δυσπιστία για τα αποτελέσματα 

τέτοιων ερευνών, καθώς πίστευαν ότι ακόμη και αν πουν τη γνώμη τους, 

κανείς δεν θα τη λάβει υπόψη και επιπλέον ότι δεν θα ενημερωθούν για τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

11.1. Στοιχεία Ερωτηματολογίου 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται, όπως είδαμε, συνολικά από 52 

ερωτήσεις από τις οποίες οι πρώτες 42 είναι κλειστού τύπου ερωτήσεις 

(closed – ended questions) εκφρασμένες σε 5-βαθμη κλίμακα έντασης τύπου 

Likert. Η ερώτηση 43 είναι μία ανοικτή ερώτηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα 

ελεύθερης έκφρασης στους συμμετέχοντες αναφορικά με τους παράγοντες 

που συμβάλουν περισσότερο στην ευχαρίστηση από την εργασία. Τέλος, η 

ερώτηση 44 είναι μια κλειστή ερώτηση που δίνει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες νοσηλευτές να προτείνουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες κατά τη 

γνώμη τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη νοσηλευτική δραστηριότητα και 

να επιδράσουν με αυτό τον τρόπο στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του 

νοσηλευτή.    

 Να σημειωθεί επίσης ότι το ερωτηματολόγιο εμπεριείχε στο τέλος τις 

ερωτήσεις 45-52 οι οποίες αναφέρονται σε δημογραφικά και επαγγελματικά 

στοιχεία των νοσηλευτών. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το Πακέτο Στατιστικής 

Ανάλυσης Κοινωνικών Επιστημών SPSS 14. 0.1. 

 

11.2. Δημογραφικά στοιχεία 
Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των δημογραφικών και 

επαγγελματικών στοιχείων του δείγματος μας, που αποτελούνταν από 215 

νοσηλευτές. 

Στους πίνακες 6 και 7 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ανά φύλο και 

ηλικία. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: 

Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς το φύλο 

 
 
 

 

 

 

Φύλο 
 

Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Άνδρας 28 13,0 
Γυναίκα 187 87,0 
Σύνολο 215 100,0 
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Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών του δείγματος 

μας είναι γυναίκες (87%), γεγονός που ανταποκρίνεται και στην πραγματική 

σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων, καθώς το 

νοσηλευτικό επάγγελμα ήταν γυναικοκρατούμενο για πολλά χρόνια. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: 

Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την ηλικία 
  

 Ηλικία 
 

Συχνότητα  
Ν  

Ποσοστό 
 % 

 20-29 12 5,6 
 30-39 122 56,7 
 40-49 71 33,0 
 50+ 10 4,7 
 Σύνολο 215 100,0 

 
 

Παρατηρούμε ότι από το σύνολο των νοσηλευτών το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι ηλικίας 30-39 ετών και ένας στους τρεις νοσηλευτές είναι 

ηλικίας 40-49, ενώ ένα μόνο μικρό ποσοστό είναι ηλικίας 20-29, γεγονός που 

ανταποκρίνεται στη θεωρία ότι το νοσηλευτικό προσωπικό γερνάει (GAO 

USA, 2001). 

Στους πίνακες 8 και 9 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ανά 

οικογενειακή κατάσταση και επίπεδο σπουδών. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: 
Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

  

Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Συχνότητα 
Ν  

Ποσοστό 
 % 

 Άγαμος 44 20,5 
 Έγγαμος 158 73,5 
 Διαζευγμένος 11 5,1 
 Χήρος 2 ,9 
 Σύνολο 215 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτών είναι έγγαμοι ή υπήρξαν 

έγγαμοι, ενώ μόνο ένας στους πέντε νοσηλευτές είναι άγαμος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: 
Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς το επίπεδο σπουδών 

 
Επίπεδο Σπουδών 

 
Συχνότητα 

Ν  
Ποσοστό 

 % 
 Διδακτορικό 1 ,5 
 Μεταπτυχιακό 5 2,3 
 ΠΕ 3 1,4 
 ΤΕ 117 54,4 
 ΔΕ 89 41,4 
 Σύνολο 215 100,0 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο σπουδών των νοσηλευτών, όπου 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης και διετούς 

εκπαίδευσης), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι νοσηλευτές με ανώτατη 

εκπαίδευση ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. 

 

11.3. Επαγγελματικά στοιχεία 
Στους πίνακες 10 έως 13 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως 

προς το τμήμα εργασίας του, τη θέση εργασίας, την προϋπηρεσία στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα και τους λόγους που το οδήγησαν στο νοσηλευτικό 

επάγγελμα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: 
Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς το τμήμα εργασίας 

 
Τμήμα 

 
Συχνότητα  

Ν  
Ποσοστό 

 % 

Α' Παθολογική 6 2,8 

Προπαιδευτική Παθολογική 7 3,3 

Α' Καρδιολογική 5 2,3 

Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων 7 3,3 

Α' Νευρολογική 5 2,3 

Β' Νευρολογική 3 1,4 

Β' Παιδιατρική & Μονάδα Νεογνών 4 1,9 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 12 5,6 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 4 1,9 

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 5 2,3 

Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας 8 3,7 

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 5 2,3 

Γ' Χειρουργική 5 2,3 

Νευροχειρουργική 10 4,7 

Β΄ ΜΕΘ 5 2,3 

Προπαιδευτική Χειρουργική 7 3,3 

ΜΕΘ ΠΡΧ 7 3,3 

Καρδιοχειρουργική 6 2,8 

ΜΕΘ ΚΧ 14 6,5 

ΩΡΛ 4 1,9 

ΜΕΘΑ 26 12,1 

Αναισθησιολογικό 2 ,9 

Γ' Ψυχιατρική 7 3,3 

Αιμοδοσία 4 1,9 

Αιμοδυναμικό 3 1,4 

ΤΕΠ 10 4,7 

ΤΕΙ 9 4,2 

Χειρουργείο Γενικό 10 4,7 

Χειρουργείο ΩΡΛ 5 2,3 

Χειρουργείο ΚΧ 8 3,7 

Νοσ/κή Διοίκηση 2 ,9 

 Σύνολο 215 100,0 

 
 

Παρατηρούμε ότι από το σύνολο των νοσηλευτών του δείγματος, το 

μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τις μονάδες (43,4%) και τις κλινικές του 

νοσοκομείου (32,3%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από τα 

χειρουργεία και τα τμήματα του νοσοκομείου (21,4%) και μόνο ένα μικρό 

ποσοστό (3,3%) από τα εργαστήρια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: 
Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς τη θέση εργασίας 

 
 Θέση  
 

Συχνότητα  
Ν  

Ποσοστό 
 % 

 Τομεάρχης 2 ,9 
 Προϊστάμενος 8 3,7 
 Νοσηλευτής 114 53,0 
 Αδελφών Νοσοκόμων 90 41,9 
 Σύνολο 214 99,5 

 

Όσον αφορά τη θέση που κατείχαν οι νοσηλευτές του δείγματός μας, το 

μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόταν στη θέση του νοσηλευτή ή του βοηθού 

νοσηλευτή, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό κατείχε ανώτερη θέση 

(προϊσταμένου ή τομεάρχη). 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: 

Συνολικά έτη προϋπηρεσίας νοσηλευτικού προσωπικού  

 
  

Παρατηρούμε ότι ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας των νοσηλευτών του 

δείγματός μας στο νοσηλευτικό επάγγελμα είναι τα 15,20 έτη, με μικρότερη 

προϋπηρεσία το 1 έτος και μεγαλύτερη τα 28 έτη. Οι τρεις επικρατέστερες 

τιμές στο δείγμα ήταν τα 16, 10 και 20 έτη. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: 
Κίνητρα επιλογής νοσηλευτικού επαγγέλματος 

 
 Κίνητρα 
 

Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Η επιθυμία μου να βοηθάω ανθρώπους 50 23,3 
 Η αυξημένη πιθανότητα για επαγγελματική 
αποκατάσταση 92 42,8 

 Οι επιρροές που δέχτηκα από το 
περιβάλλον μου 8 3,7 

 Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το επάγγελμα 64 29,8 
 Άλλο 1 ,5 
  
Σύνολο 215 100,0 

Προϋπηρεσία 
Αριθμός 

νοσηλευτών Ελάχιστη Μέγιστη 
Αριθμητικός 

μέσος  
Τυπική 

απόκλιση 
Έτη 214 1 28 15,20 5,770 
Σύνολο 214     
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Τέλος, παρατηρούμε ότι το βασικότερο κίνητρο των νοσηλευτών για την 

επιλογή του επαγγέλματος τους ήταν κυρίως η αυξημένη πιθανότητα για 

επαγγελματική αποκατάσταση και η επιθυμία τους να βοηθούν ανθρώπους. 

Ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένας στους τρεις νοσηλευτές βρέθηκε 

τυχαία στο νοσηλευτικό επάγγελμα. 

 

11.4. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 
Αρχικά έγινε ανάλυση των περιγραφικών δεικτών των ερωτήσεων του 

οργάνου μέτρησης. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε το μέγεθος του δείγματος 

που απάντησε σε κάθε ερώτηση, η ελάχιστη και μέγιστη τιμή των 

απαντήσεων, ο αριθμητικός μέσος και η τυπική απόκλιση τους, καθώς η 

κύρτωση και η λοξότητα με τα τυπικά σφάλματά τους (Πίνακας14).  

Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι η ερώτηση 20, που αφορούσε στη 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού, θα έπρεπε 

να εξαιρεθεί από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, γιατί είχε μη 

ικανοποιητικό ποσοστό απαντήσεων (>10% των απαντήσεων έλειπαν). 

Ο αριθμητικός μέσος των απαντήσεων ήταν γενικά χαμηλός. Η ελάχιστη 

τιμή (1,51) παρατηρήθηκε στην ερώτηση 14, που αναφερόταν στην έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού και η μέγιστη τιμή (4,21) στην ερώτηση 24, που 

αναφερόταν στο σεβασμό με τον οποίο φέρεται ο προϊστάμενος στους 

υφισταμένούς του. 
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Πίνακας 14: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 
 

Ασυμμετρία Κύρτωση 
Ερώτηση 

 
N 
 

Ελάχιστο 
 

Μέγιστο
 

Αριθμ.
Μέσος

 

Τυπική 
Απόκλιση

 Τιμή 
Τυπικό 
Σφάλμα Τιμή 

Τυπικό 
Σφάλμα 

1 215 1 5 1,56 ,752 2,063 ,166 6,240 ,330 
2 214 1 5 1,74 1,152 1,854 ,166 2,564 ,331 
3 206 1 5 1,58 ,797 1,656 ,169 3,334 ,337 
4 215 1 5 1,40 ,709 2,661 ,166 9,492 ,330 
5 211 1 5 3,12 1,104 -,301 ,167 -,903 ,333 
6 209 1 5 2,91 1,110 ,023 ,168 -

1,179 ,335 

7 206 1 5 3,08 1,130 ,103 ,169 -,483 ,337 
8 215 1 5 3,09 1,066 -,294 ,166 -,781 ,330 
9 199 1 5 3,36 ,969 -,680 ,172 ,130 ,343 

10 213 1 5 3,96 ,961 -1,116 ,167 1,097 ,332 
11 207 1 5 3,24 1,207 -,391 ,169 -,909 ,337 
12 212 1 5 3,74 ,996 -,903 ,167 ,342 ,333 
13 203 1 5 3,42 1,168 -,501 ,171 -,570 ,340 
14 210 1 5 4,21 ,868 -1,407 ,168 2,570 ,334 
15 200 1 5 3,35 1,015 -,415 ,172 -,738 ,342 
16 210 1 5 2,43 1,193 ,418 ,168 -,970 ,334 
17 204 1 5 2,31 1,132 ,512 ,170 -,787 ,339 
18 208 1 5 2,03 ,995 ,854 ,169 ,251 ,336 
19 213 1 5 2,18 1,255 1,008 ,167 -,008 ,332 
20 178 1 5 2,02 1,047 ,852 ,182 -,081 ,362 
21 212 1 5 2,04 1,172 1,015 ,167 ,082 ,333 
22 214 1 5 2,07 1,059 ,736 ,166 -,473 ,331 
23 213 1 5 2,25 1,094 ,692 ,167 -,461 ,332 
24 214 1 5 1,51 ,780 1,933 ,166 4,492 ,331 
25 213 1 5 2,22 1,033 ,672 ,167 -,371 ,332 
26 215 1 5 1,63 ,743 1,551 ,166 3,864 ,330 
27 207 1 5 2,11 1,060 ,649 ,169 -,503 ,337 
28 204 1 5 2,39 1,237 ,637 ,170 -,586 ,339 
29 199 1 5 2,59 1,054 ,301 ,172 -,730 ,343 
30 211 1 5 2,78 1,101 ,106 ,167 -

1,126 ,333 

31 209 1 5 2,31 ,948 ,676 ,168 -,189 ,335 
32 213 1 5 2,16 ,909 ,885 ,167 ,626 ,332 
33 213 1 5 2,38 1,015 ,631 ,167 -,401 ,332 
34 214 1 5 1,96 1,038 ,964 ,166 ,089 ,331 
35 215 1 5 1,64 ,890 1,854 ,166 3,887 ,330 
36 212 1 5 1,92 ,992 1,103 ,167 ,749 ,333 
37 215 1 5 1,55 ,806 1,849 ,166 3,939 ,330 
38 213 1 5 3,32 1,234 -,365 ,167 -

1,103 ,332 

39 206 1 5 2,98 1,111 -,211 ,169 -,805 ,337 
40 198 1 5 2,28 1,259 ,701 ,173 -,694 ,344 
41 202 1 5 3,07 1,182 -,391 ,171 -,912 ,341 
42 212 1 5 2,86 1,135 -,013 ,167 -

1,030 ,333 

Valid N 
(listwise) 114         
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Επίσης, εξετάστηκε η κύρτωση (kurtosis) και η λοξότητα ή ασυμμετρία 

(scewness)  των παρατηρήσεων.  

Η κύρτωση είναι ο αριθμητικός δείκτης που περιγράφει την ομαλότητα ή 

οξύτητα μιας κατανομής σε σύγκριση με την κανονική κατανομή. Η κύρτωση 

μετρά το βαθμό στον οποίο οι παρατηρήσεις μας συσσωρεύονται γύρω από 

ένα κεντρικό σημείο. Όταν η τιμή της κύρτωσης είναι μηδενική, τότε έχουμε 

κανονική κατανομή. Θετικές τιμές δηλώνουν ότι οι παρατηρήσεις 

συσσωρεύονται περισσότερο και έχουν μεγαλύτερες ουρές κατανομής από 

αυτές της κανονικής, ενώ αρνητικές τιμές δηλώνουν ότι οι παρατηρήσεις 

συσσωρεύονται λιγότερο και έχουν μικρότερες ουρές κατανομής. Η αρνητική 

κύρτωση χαρακτηρίζει μια σχετικά ομαλή κατανομή, ενώ η θετική κύρτωση 

υποδηλώνει μια σχετικά οξυμένη κατανομή (Παπαδήμας, 1994). 

Η λοξότητα ή ασυμμετρία είναι ο αριθμητικός δείκτης που περιγράφει 

την ασυμμετρία μιας κατανομής. Η κανονική κατανομή είναι συμμετρική και 

παίρνει τιμή ασυμμετρίας 0. Η αρνητική ασυμμετρία δηλώνει ότι η ουρά της 

καμπύλης της κατανομής εκτείνεται προς τις χαμηλές τιμές της κατανομής, 

δηλαδή έχει αριστερή κλίση, ενώ η θετική ασυμμετρία δηλώνει ότι η ουρά της 

καμπύλης της κατανομής εκτείνεται προς τις υψηλές τιμές της κατανομής, 

δηλαδή έχει δεξιά κλίση. Γενικά, όταν η τιμή της ασυμμετρίας είναι μεγαλύτερη 

από το διπλάσιο του τυπικού σφάλματός της, τότε υπάρχει απόκλιση από τη 

συμμετρία. 

 Στα δεδομένα της έρευνας μας, η κύρτωση έπαιρνε περισσότερο 

αρνητικές τιμές, γεγονός που δηλώνει ότι οι παρατηρήσεις μας 

συσσωρεύονται λιγότερο σε σχέση με το μέσο όρο και ότι έχουμε μια σχετικά 

ομαλή κατανομή.  

 Ενώ, η ασυμμετρία έπαιρνε περισσότερο θετικές τιμές, γεγονός που 

δηλώνει ότι  η καμπύλη της κατανομής μας έχει δεξιά κλίση. Εξάλλου, οι τιμές 

της ασυμμετρίας ήταν στην πλειοψηφία τους μεγαλύτερες από το διπλάσιο 

τυπικό σφάλμα τους, γεγονός που δηλώνει ότι έχουμε απόκλιση από τη 

συμμετρία και επομένως μία μη κανονική κατανομή. 

Για τον παραπάνω λόγο, για τον έλεγχο των συσχετίσεων των διαφόρων 

παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής του Spearman και όχι του 

Pearson. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (R) λαμβάνει τιμές που 
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ανήκουν στο διάστημα [-1,+1]. Οι τιμές +1, -1 αντιστοιχούν σε τέλεια θετική και 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, ενώ η τιμή 0 αντιστοιχεί σε 

πλήρη έλλειψη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών (Γούλας, 2004). 

 

11.5. Δημιουργία αθροιστικών κλιμάκων 
Βασικό πρόβλημα με την ποσοτική εκτίμηση της ικανοποίησης είναι ότι ο 

μετρηθείς βαθμός ικανοποίησης διαφέρει από την πραγματική ικανοποίηση 

του νοσηλευτικού προσωπικού λόγω της ύπαρξης σφαλμάτων μέτρησης. 

Αυτά οφείλονται π.χ. στην τάση ορισμένων να συμφωνούν με τις ερωτήσεις 

ασχέτως περιεχομένου, στην απόσπαση της προσοχής των ερωτώμενων 

λόγω θορύβου κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στην καλή ή κακή 

υγεία των ερωτώμενων και στην έλλειψη σαφούς διατύπωσης των 

ερωτήσεων. 

Προκειμένου να περιοριστούν τα σφάλματα μέτρησης, αλλά και να είναι 

εφικτή η εκτίμηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενός συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου έχει προταθεί η διαμόρφωση και χρησιμοποίηση των 

λεγόμενων «κλιμάκων πολλαπλών στοιχείων» (multi – item scales) ή 

«αθροιστικών κλιμάκων» (summated scales) (Nunnally & Bernstein, 1994,  

Krowinski & Steiber, 1996). Οι αθροιστικές κλίμακες αποτελούν 

ομαδοποιήσεις μεμονωμένων στοιχείων – ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 

καθεμία από τις οποίες οφείλει να αποτυπώνει μια συγκεκριμένη διάσταση της 

εμπειρίας του εργαζόμενου νοσηλευτή στο νοσοκομείο (π.χ. συνθήκες 

εργασίας). Οι επιμέρους βαθμολογίες προστίθενται και δίνουν τη συνολική 

βαθμολογία κάθε αθροιστικής κλίμακας, που μπορεί να διαιρεθεί με τον 

αριθμό των στοιχείων της. Έτσι, τα τυχαία σφάλματα μέτρησης εξαλείφονται 

μέσω της αθροιστικής διαδικασίας, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα 

εκτίμησης της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου.  

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί τη στατιστική μέθοδο της Ανάλυσης 

Παραγόντων (Factor analysis) προκειμένου να δημιουργήσει κατάλληλες 

αθροιστικές κλίμακες από τα μεμονωμένα στοιχεία του ερωτηματολογίου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η ερώτηση 20 εξαιρέθηκε από την ανάλυση 

αυτή, καθώς δεν απαντήθηκε από ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του 

δείγματος μας. Η στατιστική αυτή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αποκαλύψει την κρυφή δομή (διαστάσεις) μιας ομάδας μεταβλητών, 
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εντοπίζοντας νέες μεταβλητές ή παράγοντες (factors), οι οποίοι μπορούν να 

αποτυπώσουν τις συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ των αρχικών 

μεταβλητών (Kim & Mueller, 1978,  Kline, 1994).  

Η επάρκεια των δεδομένων για να γίνει ανάλυση παραγόντων ελέγχθηκε 

με το δείκτη ΚΜΟ (measure of sampling adequacy) των Kaiser – Meyer – 

Olkin, ο οποίος αποτελεί ένα δείκτη σύγκρισης των μεγεθών των 

παρατηρηθέντων συντελεστών προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης. 

Μικρές τιμές του δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών δεν 

είναι κατάλληλη, εφόσον οι συσχετίσεις μεταξύ ζευγών των μεταβλητών δεν 

μπορεί να εξηγηθούν από τις υπόλοιπες μεταβλητές. Στην περίπτωση μας το 

κριτήριο επάρκειας δειγματοληψίας έδωσε ΚΜΟ=0,746, τιμή θεωρούμενη 

ικανοποιητική, αφού η τιμή του δείκτη για ικανοποιητική ανάλυση παραγόντων 

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,5 (Paleologou et al, 2006). 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος που υιοθετήθηκε, ώστε να ληφθούν κοινοί 

παράγοντες που θα ερμηνεύουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών – στοιχείων του ερωτηματολογίου, είναι η Ανάλυση 

Πρωταρχικών Παραγόντων (Principal Components Analysis – PCA). Η αρχική 

λύση περιστράφηκε με τη μέθοδο Varimax, ώστε να γίνει ευκολότερη η 

ερμηνεία τους και ως κριτήριο για την επιλογή του αριθμού των παραγόντων 

που θα δημιουργούνταν χρησιμοποιήθηκαν οι χαρακτηριστικές ρίζες 

(characteristic roots ή eigenvalues). Η χαρακτηριστική ρίζα ενός 

συγκεκριμένου παράγοντα μετρά τη διακύμανση όλων των μεταβλητών που 

ερμηνεύεται από τον παράγοντα αυτό. Χαμηλές τιμές υποδηλώνουν μικρή 

συμβολή του παράγοντα στην ερμηνεία των διακυμάνσεων των μεταβλητών. 

Για το λόγο αυτό είθισται να παραλείπονται παράγοντες με τιμές χαμηλότερες 

της μονάδας. Προκειμένου να συμπεριληφθεί κάποιος παράγοντας στη λύση 

έπρεπε η τιμή της χαρακτηριστικής του ρίζας να υπερβαίνει τη μονάδα. Οι 

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεμονωμένων στοιχείων του 

ερωτηματολογίου και των 11 παραγόντων (γνωστών ως factor loadings) που 

προέκυψαν παρουσιάζονται στον πίνακα 15.  
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Πίνακας 15 :Συσχετίσεις στοιχείων με τους παράγοντες * (factor loadings) 
 
Παράγοντας Στοιχείο-

Ερώτηση 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 

1 0,248 -0,135 0,255 0,133 -0,031 -0,098 0,014 -0,014 0,622 0,186 0,134 

2 -0,056 -0,092 0,194 0,071 -0,009 -0,032 0,090 0,784 -0,024 0,019 0,112 

3 0,035 0,009 -0,062 0,332 0,138 0,096 0,117 0,127 0,618 -0,116 -0,043 

4 0,290 0,040 0,152 0,101 0,020 0,162 -0,286 0,519 0,352 0,015 -0,202 

5 0,073 0,174 0,235 0,064 0,061 0,808 -0,060 0,151 0,002 0,111 -0,151 

6 0,280 0,130 0,256 0,070 0,380 0,596 0,063 0,026 -0,118 0,081 0,187 

7 -0,119 0,480 -0,064 0,050 -0,078 0,237 0,043 -0,183 0,380 0,126 -0,282 

8 0,041 0,287 0,458 0,209 0,430 0,234 -0,089 -0,227 0,222 -0,035 -0,162 

9 -0,174 0,181 0,190 0,080 0,045 0,763 0,134 0,003 0,152 -0,037 0,107 

10 0,018 -0,067 0,090 0,035 0,020 0,613 0,018 -0,463 -0,024 -0,005 0,261 

11 0,002 0,071 0,712 0,183 -0,027 0,062 0,106 0,315 -0,013 -0,033 0,074 

12 0,039 0,017 0,814 0,098 0,096 0,286 0,050 -0,021 -0,043 -0,014 0,090 

13 0,021 0,127 0,836 -0,020 -0,046 0,143 0,160 0,078 0,147 0,152 0,030 

14 -0,043 0,018 0,390 0,376 0,469 0,203 -0,205 -0,176 -0,196 0,059 0,033 

15 0,066 0,031 0,423 0,252 -0,101 0,343 0,410 0,072 0,223 -0,221 -0,085 

16 0,016 0,165 0,120 0,722 0,131 0,214 0,081 0,182 0,174 -0,005 0,010 

17 0,051 -0,012 0,179 0,788 0,046 0,101 0,034 -0,032 0,174 0,048 0,101 

18 0,033 0,012 -0,010 0,610 -0,013 0,044 0,187 -0,014 0,393 0,174 0,189 

19 0,105 0,034 -0,002 0,022 0,782 -0,061 -0,128 0,172 -0,088 0,042 0,203 

21 0,187 0,185 0,124 0,615 -0,163 -0,227 0,276 0,113 -0,066 -0,020 0,009 

22 0,521 0,289 0,140 0,238 0,276 0,116 -0,039 0,035 0,051 0,246 0,259 

23 0,610 0,148 -0,144 0,090 -0,061 0,076 0,184 0,421 0,076 0,054 0,113 

24 0,734 0,135 -0,012 0,014 0,250 -0,086 0,043 -0,070 -0,005 0,194 -0,012 

25 0,301 0,082 0,067 0,301 0,089 0,106 0,002 -0,058 -0,056 0,651 -0,194 

26 0,727 0,080 -0,063 0,109 0,067 -0,002 0,241 0,064 0,137 0,041 0,154 

27 0,241 0,059 0,031 0,055 0,676 0,153 0,315 -0,065 -0,051 0,214 -0,120 

28 -0,030 0,133 0,004 -0,027 0,134 -0,004 0,103 0,062 0,099 0,737 0,058 

29 0,138 0,077 0,195 0,144 0,126 0,004 0,814 0,050 0,150 0,069 0,031 

30 0,334 0,158 0,294 0,174 0,113 0,296 0,339 0,289 0,028 0,266 -0,094 

31 0,272 0,208 0,075 0,380 -0,016 0,112 0,558 -0,018 -0,073 0,138 -0,093 

32 0,683 0,094 0,275 -0,046 -0,086 -0,005 -0,010 -0,063 0,116 -0,180 -0,006 

33 0,481 0,219 -0,065 0,325 0,337 0,175 0,106 -0,058 -0,092 0,037 -0,247 

34 0,223 0,652 0,041 0,061 0,251 0,137 -0,098 0,034 0,032 0,291 0,183 

35 0,140 0,652 0,068 0,293 -0,083 0,019 0,227 -0,021 -0,013 0,207 0,045 

36 0,194 0,183 0,101 -0,094 0,517 0,190 0,153 0,033 0,283 0,156 0,098 

37 0,421 0,372 -0,091 0,453 -0,026 -0,039 -0,023 0,024 -0,127 0,123 -0,114 

38 -0,134 0,275 -0,157 -0,062 0,556 0,000 0,045 -0,144 0,232 0,005 0,064 

39 0,115 0,258 0,104 0,172 0,185 0,150 -0,054 0,032 0,034 -0,058 0,740 
40 0,060 0,641 0,244 0,012 0,315 0,146 0,053 0,143 -0,099 -0,104 0,141 

41 0,215 0,739 0,028 0,052 0,118 0,044 0,048 -0,048 -0,066 -0,026 0,011 

42 0,245 0,530 0,203 0,060 0,200 0,193 0,229 -0,029 0,172 0,095 0,373 

 
*Οι αρχικοί παράγοντες ελήφθησαν με την ανάλυση πρωταρχικών παραγόντων. Ο Πίνακας 
έχει στη συνέχεια περιστραφεί με τη μέθοδο Varimax μετά από διαδοχικές προσεγγίσεις. 
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Το όριο συσχέτισης ώστε να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο σε κάποια 

αθροιστική κλίμακα ήταν το 0,50 όπως συνίσταται από τη βιβλιογραφία 

(Westway et al, 2003). Ταυτόχρονα όφειλαν οι διαφορές των συντελεστών 

συσχέτισης κάθε μεμονωμένου στοιχείου-ερώτησης με διαφορετικούς 

παράγοντες να είναι μεγαλύτερες του 0,20 (Labarere et al, 1999). Από τον 

παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η ερώτηση 4 έχει υψηλό βαθμό 

συσχέτισης 0,519 με τον παράγοντα 8, ενώ ταυτόχρονα έχει βαθμό 

συσχέτισης 0,352 και με τον παράγοντα 9, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στους 

δύο βαθμούς δεν ξεπερνά το όριο των 0,20 που θεωρείται απαραίτητο στην 

ανάλυσης μας. Επομένως, η ερώτηση 4 δεν θα συμπεριληφθεί στην 

περαιτέρω ανάλυση παραγόντων (Labarere et al, 1999). Για τους ίδιους 

λόγους αποκλείονται από περαιτέρω ανάλυση και οι ερωτήσεις 23, 31 και 42. 

Επιπλέον, οι ερωτήσεις 7, 8, 14, 15, 30, 33 και 37 δεν εμφανίζουν βαθμό 

συσχέτισης υψηλότερο από 0,50 με κανέναν από τους 11 παράγοντες που 

προέκυψαν από την ανάλυση, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και αυτές. 

Ο πρώτος παράγοντας εμφανίζει υψηλές συσχετίσεις με τις ερωτήσεις 

22, 24, 26 και 32 και για το λόγο αυτό οι επιμέρους βαθμολογίες ικανοποίησης 

προστέθηκαν, διαιρέθηκαν δια του τέσσερα και αποτέλεσαν την αθροιστική 

κλίμακα «Συνθήκες Εργασίας». Κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκαν και οι 

υπόλοιπες αθροιστικές κλίμακες. Συγκεκριμένα  οι ερωτήσεις 34, 35, 40 και 41 

συνέστησαν την κλίμακα «Ποιότητα ζωής», οι ερωτήσεις 11, 12 και 13 την 

κλίμακα «Σχέσεις με τον προϊστάμενο», οι ερωτήσεις 16, 17, 18 και 21 την 

κλίμακα «Ανάπτυξη προσωπικού», οι ερωτήσεις 19, 27, 36 και 38  την 

κλίμακα «Αναγνώριση», οι ερωτήσεις 5, 6, 9 και 10 την κλίμακα «Σχέσεις με 

συναδέλφους» και τέλος οι ερωτήσεις 1 και 3 συνιστούν την κλίμακα 

«Αποδοχές».  

Οι ερωτήσεις 29 και 2 δεν συμπεριλήφθηκαν σε αθροιστικές κλίμακες, 

διότι δεν μπορούν από μόνες τους να αποτελέσουν κλίμακα πολλαπλών 

στοιχείων, αφού το ελάχιστο όριο για τη δημιουργία αθροιστικής κλίμακας 

είναι τουλάχιστον δύο στοιχεία. Για το λόγο αυτό εξαιρούνται από την 

ανάλυση. Τέλος, οι ερωτήσεις 25 και 28 φαίνεται να έχουν υψηλή συσχέτιση 

με τον παράγοντα 10, ωστόσο δεν συμπεριλάβαμε στην ανάλυσή μας 

παρακάτω μια τέτοια κλίμακα, καθώς το περιεχόμενο των δύο αυτών 

ερωτήσεων που απαρτίζουν την κλίμακα δεν είναι συναφές. 
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12.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Οι ερωτήσεις με τις οποίες μετρήθηκε η ικανοποίηση των νοσηλευτών 

από την εργασία τους περιγράφονται στον πίνακα 16.  

 
Πίνακας 16 :Στοιχεία ερωτηματολογίου για τα οποία μετρήθηκε η ικανοποίηση 
Στοιχείο Περιγραφή στοιχείου - ερώτησης 

1 Μισθός  
2 Πρόσθετες απολαβές και επιδόματα 
3 Επιβράβευση της καλής απόδοσης από τη διοίκηση 
4 Αυξήσεις στο μισθό 
5 Συνεργασία και ομαδικότητα προσωπικού 
6 Συχνότητα καβγάδων και διαπληκτισμών 
7 Αναγνώριση προσπαθειών από ασθενείς 
8 Επικοινωνία με γιατρούς  
9 Εκτίμηση της εργασίας από τους συναδέλφους 

10 Σχέσεις με συναδέλφους 
11 Ενημέρωση από προϊστάμενο για τα καθήκοντα 
12 Επικοινωνία με προϊστάμενο  
13 Ικανότητα προϊσταμένου  
14 Σεβασμός από τον προϊστάμενο  
15 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
16 Ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσεων 
17 Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 
18 Αξιοποίηση των δεξιοτήτων  
19 Πιθανότητες προαγωγής 
20 Χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού * 
21 Αριθμός και εναλλαγή υπηρεσιών 
22 Συνθήκες εργασίας 
23 Επάρκεια χρόνου για εκτέλεση εργασίας 
24 Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού  
25 Κατάσταση των χώρων εργασίας και των μηχανημάτων 
26 Φόρτος εργασίας 
27 Επικοινωνία με ανώτερη διοίκηση  
28 Παρέμβαση διοίκησης στην επίλυση προβλημάτων 
29 Συμμετοχή σε σχεδιασμό λειτουργικών διαδικασιών 
30 Οργάνωση τμήματος 
31 Ευκαιρίες παρέμβασης σε θέματα εκτέλεσης ή συνθηκών εργασίας 
32 Ανάθεση ευθυνών 
33 Εκτέλεση εργασιών αντίθετα με την προσωπική επαγγελματική κρίση  
34 Ποιότητα ζωής  
35 Επιρροή των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων 
36 Κοινωνική αναγνώριση 
37 Ψυχική και σωματική εξάντληση από την εργασία 
38 Κατανόηση από οικογένεια και φίλους  
39 Ικανοποίηση / Δυσαρέσκεια από τη συγκεκριμένη θέση εργασίας 
40 Επιλογή επαγγέλματος 
41 Αλλαγή θέσης εργασίας 

* Η ερώτηση 20 αποκλείστηκε από περαιτέρω στατιστική ανάλυση, επειδή ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του 
δείγματος δεν την απάντησε.  

 

Ξεκινώντας τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας, οι θετικά 

διατυπωμένες απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν αντιστρόφως προκειμένου να 
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υπάρχει μια κοινή κλίμακα. Στην κλίμακα αυτή η ελάχιστη τιμή 1 αντιστοιχεί 

στο “πολύ δυσαρεστημένος”, η τιμή 2 στο “δυσαρεστημένος”, η τιμή 3 στο 

“ούτε δυσαρεστημένος ούτε ικανοποιημένος”, η τιμή 4 στο “ικανοποιημένος”, 

ενώ η μέγιστη τιμή 5 στο “πολύ ικανοποιημένος”. Έπειτα υπολογίστηκαν οι 

αριθμητικοί μέσοι ικανοποίησης των ερωτήσεων, οι οποίοι δίνονται στον 

πίνακα 17 και των αθροιστικών κλιμάκων, οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια.  
 

Πίνακας 17: Αριθμητικοί μέσοι απαντήσεων δείγματος 

Ερώτηση Ν Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμητικός 

Μέσος 
Τυπική Απόκλιση 

Ερώτηση 1 215 1 5 1,56 0,752 
Ερώτηση 2 214 1 5 1,74 1,152 
Ερώτηση 3 206 1 5 1,58 0,797 
Ερώτηση 4 215 1 5 1,40 0,709 
Ερώτηση 5 211 1 5 3,12 1,104 
Ερώτηση 6 209 1 5 2,91 1,110 
Ερώτηση 7 206 1 5 3,08 1,130 
Ερώτηση 8 215 1 5 3,09 1,066 
Ερώτηση 9 199 1 5 3,36 0,969 
Ερώτηση 10 213 1 5 3,96 0,961 
Ερώτηση 11 207 1 5 3,24 1,207 
Ερώτηση 12 212 1 5 3,74 0,996 
Ερώτηση 13 203 1 5 3,42 1,168 
Ερώτηση 14 210 1 5 4,21 0,868 
Ερώτηση 15 200 1 5 3,35 1,015 
Ερώτηση 16 210 1 5 2,43 1,193 
Ερώτηση 17 204 1 5 2,31 1,132 
Ερώτηση 18 208 1 5 2,03 0,995 
Ερώτηση 19 213 1 5 2,18 1,255 
Ερώτηση 20 178 1 5 2,02 1,047 
Ερώτηση 21 212 1 5 2,04 1,172 
Ερώτηση 22 214 1 5 2,07 1,059 
Ερώτηση 23 213 1 5 2,25 1,094 
Ερώτηση 24 214 1 5 1,51 0,780 
Ερώτηση 25 213 1 5 2,22 1,033 
Ερώτηση 26 215 1 5 1,63 0,743 
Ερώτηση 27 207 1 5 2,11 1,060 
Ερώτηση 28 204 1 5 2,39 1,237 
Ερώτηση 29 199 1 5 2,59 1,054 
Ερώτηση 30 211 1 5 2,78 1,101 
Ερώτηση 31 209 1 5 2,31 0,948 
Ερώτηση 32 213 1 5 2,16 0,909 
Ερώτηση 33 213 1 5 2,38 1,015 
Ερώτηση 34 214 1 5 1,96 1,038 
Ερώτηση 35 215 1 5 1,64 0,890 
Ερώτηση 36 212 1 5 1,92 0,992 
Ερώτηση 37 215 1 5 1,55 0,806 
Ερώτηση 38 213 1 5 3,32 1,234 
Ερώτηση 39 206 1 5 2,98 1,111 
Ερώτηση 40 198 1 5 2,28 1,259 
Ερώτηση 41 202 1 5 3,07 1,182 
Ερώτηση 42 212 1 5 2,86 1,135 
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Παρατηρούμε ότι το μικρότερο αριθμητικό μέσο (1,51) έχει η ερώτηση 24 

που αναφέρεται στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ το μεγαλύτερο  

(4,21) έχει η ερώτηση 14 που αναφέρεται στο σεβασμό με τον οποίο 

συμπεριφέρεται ο προϊστάμενος προς τους υφισταμένους του.    

 

12.1. Συνθήκες εργασίας 
Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «συνθήκες εργασίας» 

είναι πολύ χαμηλός ίσος με 1,84,  γεγονός που δηλώνει την έντονη 

δυσαρέσκεια των νοσηλευτών σχετικά με τις συνθήκες της εργασίας τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι λόγω της έλλειψης 

νοσηλευτικού προσωπικού και του μεγάλου φόρτου εργασίας που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά στη δουλειά τους (Πίνακας 18). 

 
Πίνακας 18: 

Ικανοποίηση νοσηλευτών από τις συνθήκες εργασίας 
  

Ερώτηση 

 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

22 Συνθήκες εργασίας 214 1 5 2,07 1,84 
24 Έλλειψη νοσηλευτικού 

προσωπικού 214 1 5 1,51  

26 Φόρτος εργασίας 215 1 5 1,63  
32 Ανάθεση ευθυνών 213 1 5 2,16  

Valid N 
(listwise) 

 212     

 
 
12.2. Ποιότητα ζωής  

Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «ποιότητα ζωής» είναι 

χαμηλός ίσος με 2,23,  γεγονός που δηλώνει τη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών 

σχετικά με την ποιότητα ζωής που τους παρέχει το επάγγελμά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι από την παρεχόμενη 

ποιότητα ζωής και την επίδραση της εργασίας τους στις οικογενειακές και 

κοινωνικές τους σχέσεις. Ενώ, όσον αφορά το νοσηλευτικό επάγγελμα οι 

περισσότεροι νοσηλευτές είναι δυσαρεστημένοι από αυτό και δεν θα το 

επέλεγαν ξανά αν ήταν τώρα σε ηλικία επιλογής επαγγέλματος. Τέλος, οι 
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νοσηλευτές είναι ουδέτεροι σχετικά με τη σκέψη για αποχώρηση από την 

τωρινή δουλειά τους και την εργασία τους σε άλλο νοσοκομείο (Πίνακας 19). 
 

Πίνακας 19: 
Ικανοποίηση νοσηλευτών από την ποιότητα της ζωής τους 

 
 
12.3. Σχέσεις με προϊστάμενο 

Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «σχέσεις με τον 

προϊστάμενο» είναι ίσος με 3,46, γεγονός που δηλώνει την μερική 

ικανοποίηση των νοσηλευτών από τη σχέση τους με τον προϊστάμενο τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την επικοινωνία με τον προϊστάμενο τους, ενώ είναι 

ουδέτεροι όσον αφορά τις ικανότητες του προϊστάμενου και την ενημέρωση 

που έχουν από αυτόν σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους (Πίνακας 

20). 

 
Πίνακας 20: 

Ικανοποίηση νοσηλευτών από τις σχέσεις με τον προϊστάμενό τους 

  
 

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

34 Ποιότητα ζωής 214 1 5 1,96 2,23 
35 Οικογενειακές &ι 

κοινωνικές σχέσεις 215 1 5 1,64  

40 Επιλογή / αλλαγή 

επαγγέλματος 198 1 5 2,28  

41 Αλλαγή θέσης 

εργασίας  202 1 5 3,07  

Valid N 
(listwise) 

 185      

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

11 Ενημέρωση για τα 
καθήκοντα 207 1 5 3,24 3,46 

12 Επικοινωνία με 
προϊστάμενο 212 1 5 3,74  

13 Ικανότητα 
προϊσταμένου 203 1 5 3,42  

Valid N 
(listwise) 

 197     
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12.4. Ανάπτυξη προσωπικού 
Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «ανάπτυξη 

προσωπικού» είναι χαμηλός ίσος με 2,20,  γεγονός που δηλώνει την 

δυσαρέσκεια των νοσηλευτών σχετικά με τις ευκαιρίες που τους δίνονται να 

αναπτύξουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νοσηλευτές είναι δυσαρεστημένοι από τις ευκαιρίες συμμετοχής τους  σε 

σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα και από τη χορήγηση εκπαιδευτικών 

αδειών και ακόμη πιο δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο 

αξιοποιούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα τους και από τον αριθμό και την 

εναλλαγή των υπηρεσιών που κάνουν (Πίνακας 21). 
 

Πίνακας 21: 
Ικανοποίηση νοσηλευτών από τις ευκαιρίες ανάπτυξης του προσωπικού  

 
 
12.5. Αναγνώριση  

Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «αναγνώριση» είναι 

χαμηλός ίσος με 2,38,  γεγονός που δηλώνει τη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών 

σχετικά με την αναγνώρισή τους τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο 

και από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νοσηλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι από την κοινωνική αναγνώριση της 

προσφοράς του νοσηλευτή και δυσαρεστημένοι από τις πιθανότητες για 

προαγωγή, την επικοινωνία και τις σχέσεις με την ανώτερη διοίκηση του 

νοσοκομείου. Ενώ, αντίθετα είναι ικανοποιημένοι όσον αφορά την κατανόηση 

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

16 Ευκαιρίες 
ανάπτυξης 
γνώσεων 

210 1 5 2,43 2,20 

17 Χορήγηση 
εκπαιδευτικών 

αδειών 
204 1 5 2,31  

18 Αξιοποίηση 
δεξιοτήτων 208 1 5 2,03  

21 Αριθμός και 
εναλλαγή 
υπηρεσιών 

212 1 5 2,04  

Valid N 
(listwise) 

 195     
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των επαγγελματικών τους δεσμεύσεων από το οικογενειακό και φιλικό τους 

περιβάλλον (Πίνακας 22). 
Πίνακας 22: 

Ικανοποίηση νοσηλευτών από την αναγνώριση  
 

 
12.6. Σχέσεις με συναδέλφους 

Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «σχέσεις με τους 

συναδέλφους» είναι ίσος με 3,33, γεγονός που δηλώνει την ουδέτερη στάση 

των νοσηλευτών όσον αφορά τις  σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους. 

Πιο συγκεκριμένα, μολονότι οι νοσηλευτές φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, εντούτοις είναι 

δυσαρεστημένοι από τη συχνότητα των καβγάδων και διαπληκτισμών πάνω 

στη δουλειά τους.  Όσον αφορά την εκτίμηση της εργασίας τους από τους 

συναδέλφους και τη συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ του προσωπικού 

κρατούν ουδέτερη στάση (Πίνακας 23). 

 
Πίνακας 23: 

Ικανοποίηση νοσηλευτών από τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους  

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

5 Συνεργασία & 
ομαδικότητα 
προσωπικού 

211 1 5 3,12 3,33 

6 Συχνότητα 
καβγάδων & 
διαπληκτισμών 

209 1 5 2,91  

9 Εκτίμηση εργασίας 
από συναδέλφους 199 1 5 3,36  

10 Σχέσεις με 
συναδέλφους 213 1 5 3,96  

Valid N 
(listwise) 

 192     

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

19 Πιθανότητες 
προαγωγής 213 1 5 2,18 2,38 

27 Σχέσεις με ανώτερη 
διοίκηση 207 1 5 2,11  

36 Κοινωνική 
αναγνώριση 212 1 5 1,92  

38 Κατανόηση από 
οικογένεια και 

φίλους 
213 1 5 3,32  

Valid N 
(listwise) 

 202      
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12.7. Αποδοχές 
Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης της κλίμακας «αποδοχές» είναι πολύ 

χαμηλός ίσος με 1,57,  γεγονός που δηλώνει την έντονη δυσαρέσκεια των 

νοσηλευτών σχετικά με τις αποδοχές που λαμβάνουν από την εργασία τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι από το μισθό 

τους αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση επιβραβεύει την καλή 

απόδοση των εργαζομένων (Πίνακας 24). 

 
Πίνακας 24: 

Ικανοποίηση νοσηλευτών από τις αποδοχές τους  

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμ. 
Μέσος 

Μέσος Όρος 
Κλίμακας 

1 Μισθός 215 1 5 1,56 1,57 
3 Επιβράβευση της 

καλής απόδοσης 206 1 5 1,58  

Valid N 
(listwise) 

 206     

 
 

Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση των αριθμητικών μέσων των 

αθροιστικών κλιμάκων, παρατηρούμε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια όσον 

αφορά τα θέματα των οικονομικών απολαβών και συνθηκών εργασίας, αλλά 

και δυσαρέσκεια σχετικά με την ανάπτυξη του προσωπικού, την ποιότητα 

ζωής που παρέχει το συγκεκριμένο επάγγελμα και την αναγνώρισή του. Τα 

πράγματα βελτιώνονται λίγο στον τομέα των σχέσεων με τους συναδέλφους 

και τους προϊσταμένους, χωρίς ωστόσο ο αριθμητικός μέσος των 

απαντήσεων να ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 4.  Η ανάλυση αυτή 

απεικονίζεται σχηματικά στο γράφημα 1 που ακολουθεί. 
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Συνθήκες εργασίας Ποιότητα ζωής Σχέσεις με
προϊστάμενο

Ανάπτυξη
προσωπικού

Αναγνώριση Σχέσεις με
συναδέλφους

Αποδοχές Συνολική
ικανοποίηση

 
 Γράφημα 1: Ικανοποίηση νοσηλευτών από την εργασία τους 

 

 
12.8. Συνολική ικανοποίηση 

Ο αριθμητικός μέσος των απαντήσεων της συνολικής ικανοποίησης των 

νοσηλευτών από την εργασία τους είναι πολύ χαμηλός 2,86, γεγονός που 

αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι από τις αποδοχές 

που λαμβάνουν, τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη τους, την αναγνώριση 

του επαγγέλματος και την ποιότητα ζωής που τους προσφέρει, παράγοντες 

τους οποίους θα πρέπει να λάβει υπόψη της η διοίκηση του νοσοκομείου και 

να προσπαθήσει να τους βελτιώσει (Πίνακας 25). 
 

 Πίνακας 25: 
Συνολική ικανοποίηση νοσηλευτών από την εργασία τους 

Ερώτηση 
 

Περιγραφή N Ελάχιστο Μέγιστο 
Αριθμητικός 

Μέσος 
 

42 
Συνολική 

ικανοποίηση από 
την εργασία 

212 1 5 2,86 

Valid N 
(listwise) 

 212    
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Η συνολική ικανοποίηση των νοσηλευτών απεικονίζεται και σχηματικά 

στο γράφημα 2 που ακολουθεί, όπου φαίνεται ότι το ποσοστό των 

ικανοποιημένων νοσηλευτών από την εργασία τους είναι 36%, των 

δυσαρεστημένων 42% και των ουδέτερων 22%.     
  

22%

30%

31%
5%12% ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΕΙΜΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

 
Γράφημα 2: Συνολική ικανοποίηση από την εργασία 
 
 
12.9. Ποιοτικές ερωτήσεις 

Η πρώτη ποιοτική ερώτηση (ερώτηση 43) αφορούσε τους παράγοντες 

που συμβάλλουν περισσότερο στην ευχαρίστηση των νοσηλευτών από την 

εργασία τους. Το ποσοστό ανταπόκρισης σε αυτή την ερώτηση ήταν 90%. Η 

ερώτηση ζητούσε από τους νοσηλευτές να αναφέρουν τρεις παράγοντες και 

έτσι υπήρξε ποικιλία απαντήσεων. Οι απαντήσεις τους αφορούσαν κυρίως τις 

καλές συνθήκες εργασίας (ωράρια, περιβάλλον), τις ικανοποιητικές αμοιβές, 

την επάρκεια προσωπικού, την αναγνώριση της προσφοράς τους (από τους 

ασθενείς, τον προϊστάμενο και τη διοίκηση) και τις καλές σχέσεις και  

συνεργασία με τους συναδέλφους. Υπήρξαν όμως και άτομα που 

ικανοποιούνται από την εργασία τους όταν υπάρχουν ευκαιρίες για 

εκπαίδευση και εξέλιξη, ηθική ή χρηματική επιβράβευση, αξιοποίηση των 

προσόντων τους και τέλος από την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Οι 

παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο στην ευχαρίστηση των 

νοσηλευτών από την εργασία τους, καθώς και η συχνότητα των απαντήσεων 

δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 26: 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ευχαρίστηση των νοσηλευτών από την εργασία  

 
Παρατηρούμε ότι οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ευχαρίστηση των νοσηλευτών από την εργασία τους είναι οι καλές 

συνθήκες εργασίας, οι ικανοποιητικές αμοιβές και η αναγνώριση της 

προσφοράς τους από τους ασθενείς, τον προϊστάμενο και την ανώτερη 

διοίκηση. 

Η δεύτερη ποιοτική ερώτηση (ερώτηση 44) αφορούσε τις προτεινόμενες 

αλλαγές  για τη βελτίωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Σε 

αυτή την ερώτηση δινόταν μια κατηγορία απαντήσεων από την οποία οι 

ερωτώμενοι είχαν την ελευθερία να επιλέξουν τις τρεις πιο σημαντικές 

αλλαγές ή να προτείνουν κάποια άλλη που δεν περιλαμβανόταν στις πιθανές 

απαντήσεις. Το ποσοστό ανταπόκρισης στη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν 

100%, γεγονός που δείχνει ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα έχει όντως πολλά 

προβλήματα και χρήζει διορθωτικών ενεργειών και αναβάθμισης. Αν και 

υπήρχε υποσημείωση να επιλέξουν τις τρεις πιο σημαντικές αλλαγές 14 

νοσηλευτές (ποσοστό 6,5%) σημείωσαν όλες τις πιθανές απαντήσεις, γεγονός 

που δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι νοσηλευτές θεωρούν ότι το επάγγελμα 

χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση και ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 

απαραίτητες. Τέλος, δύο νοσηλευτές πρότειναν κάποιες άλλες αλλαγές που 

 
Παράγοντας 

 
Συχνότητα  

Ν 
Ποσοστό 

% 

Καλές συνθήκες εργασίας 54 21,6 

Ικανοποιητικές αποδοχές 52 20,8 

Αναγνώριση από ασθενείς/ προϊστάμενο/ διοίκηση 49 19,6 

Επάρκεια προσωπικού 45 18 

Καλές σχέσεις και συνεργασία με συναδέλφους 41 16,4 

Ευκαιρίες εκπαίδευσης -εξέλιξης 3 1,2 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 3 1,2 

Ηθική ή χρηματική επιβράβευση 2 0,8 

Αξιοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων 1 0,4 

Σύνολο 250 100 
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δεν περιλαμβάνονταν στις πιθανές απαντήσεις και αυτές είναι η δημιουργία 

ενός ενιαίου συνδικαλιστικού φορέα για τους νοσηλευτές και η ενιαία 

εκπαίδευση των νοσηλευτών (πανεπιστημιακή). Στον πίνακα που ακολουθεί 

βλέπουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά φθίνουσα σειρά για την 

αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

 
Πίνακας 27: 

Προτάσεις για την βελτίωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος 
 

 
Πρόταση 

 
Συχνότητα 

Ν 
Ποσοστό 

% 
Βελτίωση παρεχόμενης εκπαίδευσης  

10 1,8 
Αύξηση οικονομικών αποδοχών 

171 31,3 
Βελτίωση συνθηκών εργασίας 111 20,3 
Αύξηση αριθμού νοσηλευτών  163 29,8 
Μη άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στα 
αμιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα 

30 5,4 
Απόκτηση εξειδίκευσης 3 0,5 
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων 

37 6,7 
Μεγαλύτερη συμμετοχή των νοσηλευτών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων 

12 2,1 
Κοινωνική καταξίωση   7 1,2 
Άλλο: 2 0,3 
- Ενιαία εκπαίδευση νοσηλευτών   
- Ενιαίος συνδικαλιστικός φορέας   
ΣΥΝΟΛΟ 546 100 

 

Παρατηρούμε ότι οι νοσηλευτές θεωρούν ως τον πιο σημαντικό 

παράγοντα για τη βελτίωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, 

την αύξηση των οικονομικών τους αποδοχών (31,3%). Ακολουθούν η αύξηση 

του αριθμού των νοσηλευτών (29,8%) και η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας (20,3%). Σημασία επίσης αποδίδεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

αλλά και στην άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στα αμιγώς 

νοσηλευτικά καθήκοντα. Ενώ, λιγότερο σημαντική θεωρούν τη συμμετοχή των 

νοσηλευτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την κοινωνική καταξίωση.  
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13.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το ερώτημα που τέθηκε για διερεύνηση στην παρούσα εργασία ήταν αν 

υπάρχουν διαφορές στην ικανοποίηση από την εργασία του νοσηλευτικού 

προσωπικού σε σχέση με τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά του. Προκειμένου να βρούμε ποια δημογραφικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

ικανοποίηση των νοσηλευτών ελέγξαμε το βαθμό συσχέτισης των 

παραμέτρων αυτών. Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων 

παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman 

(R)(Spearman Rank Order correlation coefficient).  

Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (R) λαμβάνει τιμές που 

ανήκουν στο διάστημα [-1,+1]. Οι τιμές +1, -1 αντιστοιχούν σε τέλεια 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, ενώ η τιμή 0 αντιστοιχεί σε πλήρη έλλειψη 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Θετικές τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης δηλώνουν ότι οι δύο μεταβλητές αυξάνονται ή μειώνονται με τον 

ίδιο τρόπο (ταυτόχρονα), ενώ αρνητικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης 

δηλώνουν πως όταν η μία μεταβλητή αυξάνει, η άλλη ελαττώνεται (Γούλας, 

2004). 

Αρχικά ελέγχθηκε ο βαθμός συσχέτισης της συνολικής ικανοποίησης, η 

οποία μετράται με την ερώτηση 42 του ερωτηματολογίου, με τα δημογραφικά 

και επαγγελματικά στοιχεία των ερωτώμενων και έδειξε τα αποτελέσματα του 

πίνακα 28. Τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, το τμήμα και η θέση εργασίας 

και τέλος τα χρόνια προϋπηρεσίας στο νοσηλευτικό επάγγελμα. 
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Πίνακας 28 
Συσχέτιση συνολικής ικανοποίησης και δημογραφικών και επαγγελματικών 

στοιχείων.  

 
Κλίμακα/ 
Μεταβλητή 

 
Φύλο 

 
Ηλικία 

 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

 
Επίπεδο 
σπουδών 

 
Τμήμα 

 
Θέση 

 
Προϋπηρεσία 

-,017 ,195(**) ,046 ,043 ,109 -,030 ,250(**) Συνολική 
ικανοποίηση 

[-,014] [,176(*)] [,043] [,041] [,128] [-,074] [,228(**)] 
 
Το μέγεθος του δείγματος για την συνολική ικανοποίηση είναι N=211. 
Οι τιμές εκτός των αγκυλών αναφέρονται στο συντελεστή Spearman, ενώ εντός των αγκυλών στο 
συντελεστή Pearson. 
*  Η συσχέτιση είναι σημαντική στο 5% (δίπλευρη). 
**  Η συσχέτιση είναι σημαντική στο 1% (δίπλευρη). 
 

Παρατηρούμε ότι η συνολική ικανοποίηση συσχετίζεται αρνητικά με το 

φύλο και τη θέση εργασίας, ενώ θετικά με την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, το τμήμα και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Από 

τις συσχετίσεις αυτές προκύπτει ότι μόνο η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας 

είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 

Στη συνέχεια έγινε στατιστικός έλεγχος συσχέτισης των δύο αυτών 

χαρακτηριστικών (ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας) και της συνολικής 

ικανοποίησης με τις αθροιστικές κλίμακες που δημιουργήθηκαν και έδειξε τα 

αποτελέσματα του πίνακα 29. 

 
Πίνακας 29: Συσχέτιση ηλικίας, προϋπηρεσίας και συνολικής ικανοποίησης με τις 

αθροιστικές κλίμακες  

 
Κλίμακα/ 
Μεταβλητή 

 
Συνθήκες 
εργασίας 

 
Ποιότητα 
ζωής 

 
Σχέσεις με 

προϊστάμενο 

 
Ανάπτυξη 

προσωπικού 

 
Αναγνώριση 

 
Σχέσεις με 

συναδέλφους 

 
Αποδοχές 

Ηλικία ,015 ,247(**) ,116 ,112 ,237(**) ,021 ,058 

 [,038] [,246(**)] [,118] [,127] [,216(**)] [,002] [,034] 

Προϋπηρεσία ,034 ,297(**) ,225(**) ,109 ,210(*) ,056 ,077 

 [,044] [,312(**)] [,211(*)] [,159] [,224(**)] [,050] [,057] 

Συνολική 
ικανοποίηση 

,430(**) ,655(**) ,286(**) ,260(**) ,403(**) ,402(**) ,234(**) 

 [,408(**)] [,658(**)] [,317(**)] [,296(**)] [,419(**] [,383(**)] [,268(**)] 

 
Το μέγεθος του δείγματος για την ηλικία και την συνολική ικανοποίηση είναι N=148, και για την 
προϋπηρεσία N=147. 
Οι τιμές εκτός των αγκυλών αναφέρονται στο συντελεστή Spearman, ενώ εντός των αγκυλών στο 
συντελεστή Pearson. 
*  Η συσχέτιση είναι σημαντική στο 5% (δίπλευρη). 
**  Η συσχέτιση είναι σημαντική στο 1% (δίπλευρη). 
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Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι η ηλικία 

συσχετίζεται θετικά με τις κλίμακες «Ποιότητα ζωής» και με την 

«Αναγνώριση», ενώ οι συσχετίσεις με τις άλλες κλίμακες δεν είναι σημαντικές. 

Τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας  σχετίζονται με μεγαλύτερο βαθμό 

ικανοποίησης, όσον αφορά τους παράγοντες της εργασίας «Ποιότητα ζωής» 

και «Σχέσεις με τον προϊστάμενο». Επιπλέον η συνολική ικανοποίηση 

συσχετίζεται θετικά με όλες τις αθροιστικές κλίμακες. Η υψηλότερη συσχέτιση 

πάνω από 0.65, παρατηρείται για την ποιότητα ζωής που προσφέρει το 

επάγγελμα, ενώ η χαμηλότερη συσχέτιση για τις αποδοχές και την ανάπτυξη 

προσωπικού.  

Επομένως, από τις παραπάνω συσχετίσεις προκύπτει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η ηλικία ή η προϋπηρεσία των ερωτώμενων τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η ικανοποίηση τους από την εργασία. Αυτό οφείλεται  

στο γεγονός ότι νοσηλευτές μεγαλύτερης ηλικίας νοιώθουν ικανοποιημένοι 

από την εργασία τους λόγω της εμπειρίας που αποκτούν, ενώ οι νεότεροι σε 

ηλικία νοσηλευτές είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι από την  εργασία τους 

λόγω αυξημένων προσδοκιών και απαιτήσεων (Cowin, 2002, Suzuki, 2006). 

Τέλος, η συνολική ικανοποίηση αυξάνεται σημαντικά όταν αυξάνεται ο βαθμός 

ικανοποίησης από τις κλίμακες «Συνθήκες εργασίας», «Ποιότητα», «Σχέσεις 

με προϊστάμενο» και την «Αναγνώριση» και το αντίστροφο. 
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14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Είναι επιβεβλημένο ένα όργανο μέτρησης να είναι έγκυρο και αξιόπιστο 

έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό χρόνο ή διαφορετικό 

περιβάλλον. Η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στην ικανότητα ενός 

ερωτηματολογίου να παρέχει μετρήσεις που να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια 

και σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι βαθμοί ικανοποίησης των εργαζομένων 

σε διαφορετικές μετρήσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από τυχαία σφάλματα 

μέτρησης. Ενώ, η εγκυρότητα (validity) εκτιμά το βαθμό στον οποίο ένα 

ερωτηματολόγιο όντως αποτυπώνει αυτό που όφειλε να μετρήσει, δηλαδή τον 

πραγματικό βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των νοσηλευτών.  

Ο έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από την 

Σιαμούλη Αικατερίνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

με την οποία συνεργαστήκαμε στην διαμόρφωση, διανομή και συλλογή των 

ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 

των ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου και των αθροιστικών κλιμάκων που δημιουργήθηκαν.  

 

14.1. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής  
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability) εκτιμά το 

βαθμό στον οποίο όλα τα στοιχεία μιας αθροιστικής κλίμακας μετρούν το ίδιο 

δημιούργημα (construct). Τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach 

υψηλότερες του 0,80 υποδηλώνουν ότι τα επιμέρους στοιχεία όντως ανήκουν 

στο ίδιο δημιούργημα. Αν ο συντελεστής λάβει τιμές χαμηλότερες του 0,70 ο 

ερευνητής οφείλει να εξαλείφει ένα προς ένα τα στοιχεία από την κλίμακα και 

να υπολογίζει ξανά τον συντελεστή άλφα, ώστε να εξετάζει αν βελτιώνεται ή 

όχι η συνοχή. Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται οι συντελεστές Cronbach των 

αθροιστικών κλιμάκων και κάθε στοιχείου ξεχωριστά. 
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Πίνακας 30 : 
Συντελεστές Cronbach Αθροιστικών Κλιμάκων 

Κλίμακα 

Στοιχείο Περιγραφή 
Συντελεστής 

Cronbach κλίμακας 
Συντελεστής 

Cronbach χωρίς το 
στοιχείο 

Συνθήκες Εργασίας  
22 Συνθήκες εργασίας 0,652 
24 Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 0,584 
26 Φόρτος εργασίας 0,603 
32 Ανάθεση ευθυνών 

0,703 

0,717 
 
Ποιότητα ζωής 

34 Ποιότητα ζωής 0,636 
35 Οικογενειακές &ι κοινωνικές σχέσεις 0,705 
40 Επιλογή / αλλαγή επαγγέλματος 0,669 
41 Αλλαγή θέσης εργασίας  

0,734 

0,681 
 
Σχέσεις με προϊστάμενο 

11 Ενημέρωση για τα καθήκοντα 0,795 
12 Επικοινωνία με προϊστάμενο 0,781 
13 Ικανότητα προϊσταμένου  

0,821 
0,676 

 
Ανάπτυξη προσωπικού 

16 Ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσεων  0,686 
17 Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 0,688 
18 Αξιοποίηση δεξιοτήτων 0,754 
21 Αριθμός και εναλλαγή υπηρεσιών 

0,789 

0,804 
 
 
Αναγνώριση επαγγέλματος 

19 Πιθανότητες προαγωγής 0,553 
27 Σχέσεις  με ανώτερη διοίκηση 0,567 
36 Κοινωνική αναγνώριση 0,556 
38 Κατανόηση από οικογένεια / φίλους  

0,640 

0,609 
 
Σχέσεις με συναδέλφους  

 5 Συνεργασία & ομαδικότητα προσωπικού 0,560 
6 Συχνότητα καβγάδων &  διαπληκτισμών 0,658 
9 Εκτίμηση εργασίας από συναδέλφους 0,622 

10 Σχέσεις με συναδέλφους 

0,725 

0,779 
 
Αποδοχές 

1 Μισθός - 
3 Επιβράβευση της καλής απόδοσης  0,590 - 

 
Παρατηρούμε ότι οι κλίμακες «Ποιότητα ζωής» και «Σχέσεις με τον 

προϊστάμενο» έχουν υψηλούς βαθμούς αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, οι 

οποίοι δεν επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Οι κλίμακες «Συνθήκες 

εργασίας», «Ανάπτυξη προσωπικού» και «Σχέσεις με συναδέλφους»  έχουν 

συντελεστή άνω του 0,70, δηλαδή του ορίου πέραν του οποίου δεν 

απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από τον ερευνητή. Ωστόσο, αν από τις 

κλίμακες αυτές αποκλειστούν τα στοιχεία 32, 21 και 10 αντίστοιχα, οι 
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συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής τους βελτιώνονται από 0,703 σε 

0,717, από 0,789 σε 0,804 και από 0,725 σε 0,779, αντίστοιχα. Αντίθετα, 

παρατηρούμε ότι οι κλίμακες «Αναγνώριση» και «Αποδοχές» έχουν 

συντελεστές συσχέτισης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής χαμηλότερους του 

0,70 και δεν επιδέχονται καμία βελτίωση ακόμα κι αν αποκλείσουμε κάποια 

στοιχεία τους.  

 

14.2. Αξιοπιστία ελέγχου – επανελέγχου  
Η αξιοπιστία ελέγχου – επανελέγχου (test –retest reliability) αξιολογεί το 

βαθμό στον οποίο οι κλίμακες του ερωτηματολογίου είναι επιρρεπείς σε 

εξωτερικούς παράγοντες σε διαδοχικές μετρήσεις. Το βέλτιστο διάστημα 

επανάληψης της μέτρησης είναι μία ή δύο εβδομάδες, ώστε οι ερωτώμενοι να 

μην αναπαράγουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους (Krowinski & Steiber,  

1996). Ο επανέλεγχος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε 57 

νοσηλευτές του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τον Ιανουάριο του 2007, μία εβδομάδα 

μετά τη λήψη των πρώτων ερωτηματολογίων. Στον Πίνακα 31 υπολογίστηκαν 

οι ενδοταξικοί συντελεστές συσχέτισης (intraclass correlation coefficients), 

ώστε να διαπιστωθεί η συμφωνία των αποτελεσμάτων των διαφορετικών 

μετρήσεων.  
 

Πίνακας 31 : 
Συντελεστές αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου 

Διάστημα 
εμπιστοσύνης (95%) 

Αθροιστική κλίμακα 

Αριθμός 
παρατηρήσεων 

δείγματος 
κλίμακας 

Ενδοταξικός 
Συντελεστής 
Συσχέτισης 
διαδοχικών 
μετρήσεων 

Κατώτατο 
όριο 

Ανώτατο 
όριο 

Συνθήκες  εργασίας 57 0,828* 0,724 0,895 

Ποιότητα ζωής  57 0,900* 0,829 0,942 

Σχέσεις με προϊστάμενο 57 0,930* 0,880 0,960 

Ανάπτυξη προσωπικού 57 0,897* 0,824 0,941 

Αναγνώριση επαγγέλματος 57 0,930* 0,881 0,959 

Σχέσεις με συναδέλφους  57 0,886* 0,808 0,934 

Αποδοχές  57 0,351* 0,083 0,572 

Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.  
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Παρατηρούμε ότι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των διαδοχικών 

μετρήσεων είναι ικανοποιητικές δεδομένου ότι θεωρούνται αποδεκτοί 

συντελεστές αξιοπιστίας αυτοί που έχουν τιμή υψηλότερη του 0,80 (Krowinski 

& Steiber, 1996).  Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κλίμακα «Αποδοχές», η 

οποία παρουσιάζει πολύ χαμηλό συντελεστή συσχέτισης ελέγχου - 

επανελέγχου.  

 

14.3. Εγκυρότητα του δημιουργήματος  
Η εγκυρότητα του δημιουργήματος (construct validity) εκτιμά τον βαθμό στον 

οποίο μια αθροιστική κλίμακα όντως μετράει το θεωρητικό δημιούργημα, το 

οποίο σχεδιάστηκε να μετράει. Προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκυρότητα του 

δημιουργήματος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 

(multi – trait analysis) (Ware & Gandek, 1998). Σύμφωνα με την ανάλυση 

πολλαπλών χαρακτηριστικών, υπολογίζονται οι συντελεστές που μετρούν τη 

συσχέτιση κάθε στοιχείου μιας κλίμακας με την κλίμακα στην οποία αυτό 

ανήκει, αλλά και με τις υπόλοιπες κλίμακες. Υψηλές συσχετίσεις των 

στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν (τιμές υψηλότερες 

του 0,40) αποτελούν ένδειξη εγκυρότητας σύγκλισης ή εσωτερικής 

συνέπειας του στοιχείου (convergent validity or item internal consistency). 
Στον Πίνακα 32 φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλών 

χαρακτηριστικών όπου το δείγμα αποτελείται από 114 παρατηρήσεις για τις 

οποίες όλες οι μεταβλητές διαθέτουν τιμές, προκειμένου οι τιμές να είναι 

συγκρίσιμες, έχουν δηλαδή εξαιρεθεί όλες εκείνες οι παρατηρήσεις που δεν 

είχαν απαντήσεις έστω και σε μία ερώτηση. 
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Πίνακας 32 : Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 

ΚΛΙΜΑΚΑ  Pearson Συσχετίσεις Στοιχείου - Κλίμακας* 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Συνθήκες 
Εργασίας 

Ποιότητα  
ζωής 

Σχέσεις με 
προϊστάμενο  

Ανάπτυξη 
προσωπικού Αναγνώριση 

Σχέσεις με 
συναδέλφους Αποδοχές 

Συνθήκες Εργασίας               

22 Συνθήκες εργασίας 0,546* 0,496 0,283 0,437 0,363 0,299 0,195 

24 Έλλειψη προσωπικού 0,618* 0,321 0,056 0,158 0,310 0,034 0,178 

26 Φόρτος εργασίας 0,631* 0,269 0,104 0,245 0,284 0,110 0,221 

32 Ανάθεση ευθυνών 0,380* 0,183 0,270 0,105 0,025 0,080 0,109 

Ποιότητα ζωής               

34 Ποιότητα ζωής 0,478 0,607* 0,181 0,252 0,438 0,285 0,136 

35 
Οικογενειακές & κοινωνικές 
σχέσεις 0,285 0,487* 0,157 0,366 0,174 0,171 0,084 

40 Επιλογή επαγγέλματος 0,219 0,560* 0,291 0,201 0,340 0,300 0,041 

41 Αλλαγή θέσης εργασίας  0,361 0,570* 0,094 0,201 0,305 0,157 -0,060 

Σχέσεις με προϊστάμενο                

11 Ενημέρωση για τα καθήκοντα 0,223 0,183 0,611* 0,326 0,121 0,305 0,074 

12 Επικοινωνία με προϊστάμενο 0,166 0,206 0,700* 0,238 0,171 0,507 0,146 

13 Ικανότητα προϊσταμένου  0,266 0,234 0,734* 0,213 0,204 0,397 0,146 
Ανάπτυξη προσωπικού                

16 Ευκαιρίες ανάπτυξης  0,236 0,347 0,254 0,649* 0,332 0,323 0,259 

17 
Χορήγηση εκπαιδευτικών 
αδειών 0,243 0,196 0,295 0,674* 0,170 0,214 0,298 

18 Αξιοποίηση δεξιοτήτων 0,214 0,173 0,158 0,535* 0,222 0,168 0,443 

21 
Αριθμός και εναλλαγή 
υπηρεσιών 0,304 0,246 0,206 0,390* 0,014 -0,022 0,149 

Αναγνώριση                

19 Πιθανότητες για προαγωγή 0,235 0,259 0,194 0,167 0,404* 0,108 0,073 

27 
Σχέσεις με την ανώτερη 
διοίκηση  0,305 0,373 0,161 0,208 0,464* 0,305 0,194 

36 Κοινωνική αναγνώριση  0,339 0,328 0,220 0,212 0,405* 0,303 0,186 

38 
Κατανόηση από οικογένεια / 
φίλους   0,026 0,193 -0,035 0,074 0,309* 0,075 0,142 

 
Σχέσεις με συναδέλφους               

5 Συνεργασία και ομαδικότητα 0,178 0,303 0,410 0,143 0,175 0,687* 0,131 

6 
Συχνότητα καβγάδων και 
διαπληκτισμών 0,399 0,375 0,479 0,302 0,410 0,590* 0,120 

9 
Εκτίμηση εργασίας από 
συναδέλφους  0,043 0,236 0,348 0,178 0,248 0,657* 0,130 

10 Σχέσεις με συναδέλφους -0,052 -0,009 0,168 0,060 0,033 0,429* 0,016 

Αποδοχές               
1 Μισθός 0,236 0,068 0,211 0,262 0,098 0,079 0,349* 

3 Επιβράβευση απόδοσης  0,148 0,028 0,031 0,335 0,249 0,134 0,349* 
 
  * Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις στοιχείου – κλίμακας (item – total 
Pearson correlations corrected for “overlap” (Ware και Gandek, 1998) 
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Εξετάζοντας τον πίνακα 32 παρατηρούμε ότι οι κλίμακες «Ποιότητα 

ζωής», «Σχέσεις με τον προϊστάμενο» και «Σχέσεις με συναδέλφους» είναι 

έγκυρες. Για την κλίμακα «Συνθήκες εργασίας» παρατηρούμε ότι ο βαθμός 

συσχέτισης του στοιχείου 32 που αναφέρεται στην ανάθεση βαθμού ευθύνης  

είναι 0,380, μικρότερος δηλαδή από το όριο του  0,40 και θα πρέπει να 

αποκλειστεί από τη συγκεκριμένη κλίμακα. Ομοίως, τα στοιχεία  21 και 38 που 

ανήκουν στις κλίμακες «Ανάπτυξη προσωπικού» και «Αναγνώριση» 

αντίστοιχα θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν. Τέλος, η κλίμακα «Αποδοχές» 

δεν είναι έγκυρη, καθώς και τα δύο στοιχεία από τα οποία αποτελείται 

(στοιχείο 1 και 3) έχουν συντελεστή συσχέτισης μικρότερο του 0,40. 

 

14.4. Εγκυρότητα διάκρισης  
Ένα δεύτερο είδος εγκυρότητας του δημιουργήματος είναι η εγκυρότητα 

διάκρισης(discriminant validity), η οποία εκτιμά το βαθμό στον οποίο κάθε 

στοιχείο μιας κλίμακας μετράει άλλες έννοιες, τις οποίες όφειλε να μην 

μετράει. Όταν οι συσχετίσεις των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις 

οποίες ανήκουν υπερβαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις τις συσχετίσεις των 

στοιχείων με κλίμακες στις οποίες αυτά δεν ανήκουν, δείχνει ότι οι ερωτήσεις 

δεν μετρούν άσχετα δημιουργήματα και με αυτό τον τρόπο τεκμηριώνεται η 

εγκυρότητα διάκρισης (discriminant validity) (Αλετράς και συν, 2005).  

Εξετάζοντας τον πίνακα 31 παρατηρούμε ότι όλες οι κλίμακες είναι 

έγκυρες. Ο βαθμός της διάκρισης ήταν “επιπέδου 1”, δηλαδή οι συσχετίσεις 

των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν υπερβαίνουν 

τις συσχετίσεις των στοιχείων με τις κλίμακες στις οποίες δεν ανήκουν. 

Ωστόσο, ο συντελεστής συσχέτισης της ερώτησης 21 (0,390), που αναφέρεται 

στον αριθμό και την εναλλαγή των υπηρεσιών και ανήκει στην κλίμακα 

«Αναγνώριση», αν και είναι μεγαλύτερος από τους συντελεστές των 

υπόλοιπων κλιμάκων, εντούτοις έχει μικρή διαφορά με το συντελεστή της 

κλίμακας «Συνθήκες εργασίας» (0,304). Επομένως, για να έχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα διάκρισης θα πρέπει να ελεγχθεί αν η διαφορά των 

συντελεστών συσχέτισης των στοιχείων είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 

δύο τυπικά σφάλματα (βαθμός διάκρισης “επιπέδου 2”) (Paleologou et al, 

2006).  
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15. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

 Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε τη διαμόρφωση και αξιολόγηση ενός 

ερωτηματολογίου που μετρά την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών 

που εργάζονται σε νοσοκομεία, καθώς και τη διερεύνηση του βαθμού της 

ικανοποίησης από την εργασία των νοσηλευτών που εργάζονται στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ” της Θεσσαλονίκης. Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε ύστερα από συστηματική 

ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία και περιλάμβανε  52 στοιχεία, ενώ η 

μέτρηση της ικανοποίησης έγινε με τη χρήση πεντάβαθμης κλίμακας τύπου 

Likert. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από  215 νοσηλευτές του 

συγκεκριμένου νοσοκομείου και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 48%.  

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο των γνωστικών συνεντεύξεων (“think aloud” cognitive interviews) σε 

νοσηλευτές του νοσοκομείου, από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν το 

περιεχόμενο, τη διατύπωση και τη σαφήνεια των ερωτήσεων, καθώς και τη 

σημαντικότητά τους.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Πρωταρχικών Παραγόντων 

(PCA), η οποία ανέδειξε 11 αρχικούς παράγοντες. Από τις 42 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου 15 δεν πληρούσαν τα κριτήρια προκειμένου να 

συμπεριληφθούν σε μία αθροιστική κλίμακα και αποκλείστηκαν από την 

ανάλυση παραγόντων. Η στατιστική ανάλυση των παραγόντων (factor 

analysis) των στοιχείων του ερωτηματολογίου ανέδειξε επτά αθροιστικές 

κλίμακες (παράγοντες), οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

1. Συνθήκες εργασίας (4 ερωτήσεις) 

2. Ποιότητα ζωής –Επάγγελμα (4 ερωτήσεις) 

3. Σχέσεις με τον προϊστάμενο (3 ερωτήσεις) 

4. Ανάπτυξη προσωπικού (4 ερωτήσεις) 

5. Αναγνώριση (4 ερωτήσεις) 

6. Σχέσεις με συναδέλφους (4 ερωτήσεις) 

7. Αποδοχές (2 ερωτήσεις) 
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Όσον αφορά την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου αυτή ελέγχθηκε μέσω 

της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής και της αξιοπιστίας ελέγχου 

επανελέγχου. Για την  αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency 

reliability) υπολογίστηκε ο συντελεστής άλφα του Cronbach, ο οποίος βρέθηκε 

να είναι μεγαλύτερος του 0,70 για όλες τις κλίμακες εκτός από την κλίμακα 

«Αποδοχές». Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των αποτελεσμάτων 

των διαφορετικών μετρήσεων (test – retest reliability) υπολογίστηκε ο 

ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient), ο 

οποίος είχε τιμές υψηλότερες του 0,80, τιμές που θεωρούνται ικανοποιητικές 

(Krowinski & Steiber 1996).  Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε και πάλι η 

κλίμακα «Αποδοχές» η  παρουσίαζε πολύ χαμηλό συντελεστή συσχέτισης 

ελέγχου επανελέγχου.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκυρότητα του δημιουργήματος 

(construct validity) χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 

(multi – trait analysis). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλών 

χαρακτηριστικών έδειξαν ότι ορισμένα στοιχεία είχαν υψηλές συσχετίσεις με 

τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκαν (τιμές υψηλότερες του 0,40), ενώ 

άλλα όχι. 

Όσον αφορά την εγκυρότητα σύγκλισης, οι αθροιστικές κλίμακες 

«Ποιότητα ζωής», «Σχέσεις με προϊστάμενο» και «Σχέσεις με συναδέλφους» 

ήταν έγκυρες, ενώ οι  κλίμακες «Συνθήκες εργασίας», «Ανάπτυξη 

προσωπικού» και «Αναγνώριση» παρουσιάζουν προβλήματα εγκυρότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 32, 21 και 38 που ανήκουν στις κλίμακες 

«Συνθήκες εργασίας», «Ανάπτυξη προσωπικού» και «Αναγνώριση» 

αντίστοιχα, είχαν  βαθμό συσχέτισης μικρότερο του  0,40 και επομένως θα 

πρέπει να αποκλειστούν  από τις συγκεκριμένες κλίμακες. 

Όσον αφορά την εγκυρότητα διάκρισης, όλες οι κλίμακες ήταν έγκυρες. 

Ωστόσο, ο συντελεστής συσχέτισης της ερώτησης 21 (0,390), είχε μικρή 

διαφορά με το συντελεστή της κλίμακας «Συνθήκες εργασίας» (0,304).  

Όσον αφορά την ικανοποίηση από την εργασία των νοσηλευτών που 

εργάζονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με τις οικονομικές 

απολαβές και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και δυσαρέσκεια σχετικά με την 

ανάπτυξη του προσωπικού, την ποιότητα ζωής που παρέχει το συγκεκριμένο 
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επάγγελμα και την αναγνώριση του. Τα πράγματα βελτιώνονται λίγο στον 

τομέα των σχέσεων με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους, χωρίς 

ωστόσο ο μέσος όρος των απαντήσεων να ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 4. 

Στην ερώτηση 42, που αναφέρεται στη συνολική ικανοποίηση των 

νοσηλευτών από την εργασίας τους, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 

2,86, γεγονός που αποκαλύπτει την έντονη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών 

από το επάγγελμά τους. 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων νοσηλευτών, οι 

παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο στην ευχαρίστηση τους από την 

εργασία είναι οι καλές συνθήκες εργασίας, οι ικανοποιητικές αμοιβές και η 

αναγνώριση της προσφοράς τους από τους ασθενείς, τον προϊστάμενο και 

την ανώτερη διοίκηση, παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβει υπόψη η 

διοίκηση του νοσοκομείου. Για τη βελτίωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος οι νοσηλευτές θεωρούν τις αυξημένες οικονομικές αποδοχές, 

τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και τις προσλήψεις νέου προσωπικού ως 

τα δραστικότερα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο άμεσο μέλλον.   

Όσον αφορά το βαθμό συσχέτισης της συνολικής ικανοποίησης με τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία βρέθηκε να είναι σημαντικός με την 

ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικία συσχετίζεται 

θετικά με τις κλίμακες «Ποιότητα ζωής» και με την «Αναγνώριση», ενώ οι 

συσχετίσεις με τις άλλες κλίμακες δεν είναι σημαντικές. Τα πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας  σχετίζονται με μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης, όσον αφορά 

τους παράγοντες της εργασίας «Ποιότητα ζωής» και «Σχέσεις με τον 

προϊστάμενο». Η συνολική ικανοποίηση συσχετίζεται θετικά με όλες τις 

αθροιστικές κλίμακες. Η υψηλότερη συσχέτιση πάνω από 0.65, παρατηρείται 

για την ποιότητα ζωής που προσφέρει το επάγγελμα και για το ίδιο το 

επάγγελμα, ενώ η χαμηλότερη συσχέτιση για τις αποδοχές και την ανάπτυξη 

προσωπικού.  

Παρατηρούμε σε γενικές γραμμές ότι τα συμπεράσματα στα οποία μας 

οδήγησε η συγκεκριμένη έρευνα για την ικανοποίηση των νοσηλευτών του 

νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από την εργασία τους είναι παρόμοια με αυτά που 

έδειξαν ανάλογες μελέτες σε αντίστοιχες μονάδες υγείας άλλων νοσοκομείων 

της χώρας μας (Πιερράκος και συν, 2004, Νικολάου, 2005). Η δυσαρέσκεια 

των νοσηλευτών εντοπίζεται κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις 
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οικονομικές απολαβές, το φόρτο εργασίας, την έλλειψη ξεκάθαρων ρόλων, 

την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και τις άσχημες συνθήκες εργασίας.  

Τέλος, στην παρούσα  έρευνα υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί. Πρώτον, τα 

αποτελέσματα της έρευνας περιορίστηκαν λόγω του μικρού ποσοστού 

ανταπόκρισης των νοσηλευτών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και 

της αδυναμίας να καθοριστούν οι διαφορές των ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα και αυτών που δεν συμμετείχαν. Δεύτερον, η συλλογή των 

δεδομένων (Δεκέμβριος 2006, Ιανουάριος 2007) συνέπεσε και με την περίοδο 

των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, γεγονός 

που ίσως επηρέασε τόσο τη συμμετοχή των νοσηλευτών στην έρευνα, όσο 

και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Τέλος, ο περιορισμένος χρόνος που 

είχαμε στη διάθεσή μας για τη διεξαγωγή της έρευνας δεν επέτρεψε τη 

συλλογή δεδομένων και από άλλα νοσοκομεία, καθιστώντας έτσι το δείγμα 

της έρευνας σχετικά μικρό και ανέφικτη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας με ανάλογες έρευνες άλλων νοσοκομείων. 

 
15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Το βασικότερο εύρημα της παρούσας έρευνας είναι η έντονη 

δυσαρέσκεια των νοσηλευτών που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ από την εργασία τους, κυρίως όσον αφορά τις 

οικονομικές τους αποδοχές κα τις συνθήκες εργασίας. Αλλά και στους άλλους 

παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία,  όπως  την ανάπτυξη του 

προσωπικού, την ποιότητα ζωής που παρέχει το συγκεκριμένο επάγγελμα και 

την αναγνώριση του, οι νοσηλευτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Οι μόνοι 

παράγοντες που δίνουν μερική ικανοποίηση στους νοσηλευτές είναι οι 

σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους. Γενικά, τα 

αποτελέσματα του βαθμού της συνολικής ικανοποίησης των νοσηλευτών του 

δείγματός μας είναι παρόμοια με αυτά που έχουν δείξει ανάλογες μελέτες 

τόσο στην Ελλάδα  όσο και στο εξωτερικό.  Γεγονός που αντανακλά την 

γενική δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από το επάγγελμά τους και καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση των εργασιακών παραγόντων που 

προκαλούν δυσαρέσκεια (π.χ. συνθήκες εργασίας, αμοιβές) και ενίσχυση των 
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παραγόντων που προκαλούν ευχαρίστηση (π.χ. αναγνώριση της 

προσπάθειας και επιβράβευση της καλής απόδοσης). 

Όσον αφορά  τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Πρόκειται για ένα όργανο 

μέτρησης της ικανοποίησης των νοσηλευτών που αντιμετωπίζει κάποια 

προβλήματα αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, όσον αφορά τις κλίμακες  

«Αναγνώριση» και «Αποδοχές» και προβλήματα εγκυρότητας σύγκλισης, 

όσον αφορά τις κλίμακες «Συνθήκες εργασίας», «Ανάπτυξη προσωπικού» και 

«Αναγνώριση». Επομένως, θα πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου το 

ερωτηματολόγιο, με την έννοια ότι θα πρέπει ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις 

να αναδιατυπωθούν προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές από 

τους ερωτώμενους ή να προστεθούν κάποιες ερωτήσεις διχοτόμησης, όπως 

για παράδειγμα στην ερώτηση 20. Αυτό που κυρίως πρέπει να βελτιωθεί είναι 

οι ερωτήσεις 1-4 σχετικά με τις οικονομικές απολαβές των νοσηλευτών που 

δεν διακρίνονταν για την εσωτερική τους συνοχή.  

Ευελπιστούμε ότι μελλοντικές έρευνες θα συντελέσουν, ώστε να 

κατασκευαστεί ένα πιο έγκυρο και αξιόπιστο όργανο μέτρησης της 

ικανοποίησης των νοσηλευτών, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στα 

δημόσια νοσοκομεία και σε μεγαλύτερο δείγμα νοσηλευτών, ώστε τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας να είναι άμεσα γενικεύσιμα στο 

σύνολο των νοσηλευτών. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια σειρά παρεμβατικών μέτρων 

τόσο από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, για την 

αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας των νοσηλευτών  που εργάζονται σε αυτό, 

όσο και από τα υπουργεία υγείας και εργασίας για την αναβάθμιση και 

βελτίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 
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Αγαπητοί νοσηλευτές, 
 

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην έρευνα ικανοποίησης 
από την εργασία των νοσηλευτών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 

 

Με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου και διαθέτοντας 

λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας, θα αποτυπώσετε την γνώμη 

σας και θα συμβάλλετε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις θα 

χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.  

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Αν δεν θέλετε να 

συμμετάσχετε παρακαλούμε συμπληρώστε μόνο τα δημογραφικά και 

επαγγελματικά σας στοιχεία στην τελευταία σελίδα του 

ερωτηματολογίου. 

Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε παρακαλούμε συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο που σας δόθηκε και τοποθετείστε το μαζί με τα ήδη 

συμπληρωμένα, σε τυχαία σειρά, μέσα στον ειδικό φάκελο. Για τυχόν 

διευκρινήσεις απευθυνθείτε στην προϊσταμένη του Τμήματός σας.  

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
Με εκτίμηση 

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  Λέκτορας Πανεπιστημίου 
Νοσηλεύτρια ΜΕΘΑ ΑΧΕΠΑ   Μακεδονίας 
 
ΣΙΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Υπάλληλος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας  
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 

 
Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε ερώτηση βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που σας εκφράζει 

 
 

1. Ο μισθός μου είναι ικανοποιητικός για τα προσόντα και τις αρμοδιότητές μου 
 Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

2. Οι πρόσθετες απολαβές / επιδόματα που λαμβάνω είναι ανεπαρκή 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

3. Η διοίκηση επιβραβεύει την καλή μου απόδοση  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

4.  Οι αυξήσεις στο μισθό μου είναι ελάχιστες  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

5. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ του προσωπικού όλων των 
 βαθμίδων στο Τμήμα μου 

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

6. Οι καβγάδες και οι διαπληκτισμοί στη δουλειά είναι συχνό φαινόμενο 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

7. Οι ασθενείς αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλω στη δουλειά μου   
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

8. Είμαι δυσαρεστημένος από την επικοινωνία μου με τους γιατρούς  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
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9. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου εκτιμούν την εργασία μου 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

10.  Οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου είναι πολύ κακές   
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

11.  Ο προϊστάμενός μου με ενημερώνει επαρκώς για τα καθήκοντα που έχω να εκτελέσω  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

12.  Είμαι δυσαρεστημένος από την επικοινωνία μου με τον προϊστάμενό μου   
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

13.  Ο προϊστάμενός μου είναι πολύ ικανός στην εκτέλεση της εργασίας του 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

14.  Ο προϊστάμενός μου,  μου φέρεται χωρίς σεβασμό 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

15.  Ο προϊστάμενός μου  υπολογίζει τη γνώμη μου για τη λήψη αποφάσεων 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

16.  Από την υπηρεσία μου, μου δίνονται ευκαιρίες να αναπτύξω περισσότερο τα προσόντα 
και τις γνώσεις μου π.χ. με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α. 

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

17.  Είμαι ικανοποιημένος από τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
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18.  Η υπηρεσία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες και τα προσόντα μου 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

19.  Οι πιθανότητες για προαγωγή στη δουλειά μου είναι περιορισμένες 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

20.  Η υπηρεσία χρηματοδοτεί τη συμμετοχή μου σε προγράμματα κατάρτισης 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

21.  Είμαι δυσαρεστημένος από τον αριθμό και την εναλλαγή των υπηρεσιών (νυχτερινά, 
σαββατοκύριακα ή αργίες)  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

22.  Οι συνθήκες εργασίας μου είναι πολύ καλές 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

23.  Ο χρόνος που έχω στη διάθεση μου για να ολοκληρώσω τη δουλειά μου είναι ανεπαρκής  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

24.  Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο Tμήμα μου  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

25.  Οι χώροι εργασίας και τα μηχανήματα / εξοπλισμός στο Tμήμα μου βρίσκονται σε πολύ 
καλή κατάσταση 

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

26.  Καθημερινά στη δουλειά μου αντιμετωπίζω μεγάλο φόρτο εργασίας 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
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27.  Η επικοινωνία και οι σχέσεις με την ανώτερη Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι 
ικανοποιητική  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

28.  Η παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου στην επίλυση των προβλημάτων που 
  παρουσιάζονται στο τμήμα μου είναι αναποτελεσματική  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

29.  Θεωρώ ότι η συμμετοχή μου στο σχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών του 
 Τμήματος  μου είναι ανεπαρκής  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

30.  Είμαι ικανοποιημένος από την οργάνωση του Τμήματος μου 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

31.  Οι ευκαιρίες παρέμβασης σε θέματα που αφορούν την εκτέλεση ή τις συνθήκες της  
 εργασίας μου είναι λίγες  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

32.  Στα πλαίσια της εργασίας μου, μου έχει ανατεθεί μεγάλος βαθμός ευθύνης  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

33.  Κάποιες φορές αισθάνομαι αναγκασμένος να κάνω πράγματα στην εργασία μου που  
 είναι αντίθετα με την προσωπική μου επαγγελματική κρίση  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

34.  Είμαι ικανοποιημένος με την ποιότητα ζωής που μου παρέχει η συγκεκριμένη εργασία  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
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35.  Θεωρώ ότι η εργασία μου επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές μου σχέσεις 
 αρνητικά (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνω στα παιδιά ή τους φίλους μου) 

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

36.  Είμαι ικανοποιημένος από την κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς του νοσηλευτή 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

37.  Όταν φεύγω από την εργασία μου, συχνά αισθάνομαι ψυχικά και σωματικά εξαντλημένος  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  

 
38.  Η οικογένεια και οι φίλοι μου  κατανοούν τις επαγγελματικές μου δεσμεύσεις  
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

39.  Είμαι δυσαρεστημένος από τη θέση που κατέχω αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

40.  Αν ήμουν τώρα σε ηλικία επιλογής επαγγέλματος, θα επέλεγα πάλι το επάγγελμα του 
νοσηλευτή 

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

41. Έχω κουραστεί από την τωρινή δουλειά μου και θα ήθελα να εργαστώ σε άλλο 
νοσοκομείο  

Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
 

42.  Είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου συνολικά 
Συμφωνώ απόλυτα        Συμφωνώ        Είμαι ουδέτερος     Διαφωνώ       Διαφωνώ απόλυτα       Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
                1                            2                             3                    4                          5                                        6  
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43.  Ποιοι  τρεις παράγοντες πιστεύετε ότι συμβάλλουν περισσότερο στην ευχαρίστηση σας 
από την εργασία; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.  Ποιες αλλαγές προτείνετε για την βελτίωση και αναβάθμιση του επαγγέλματος σας; 

 (Σημειώστε μέχρι τρεις απαντήσεις, τις πιο σημαντικές) 
 

Βελτίωση παρεχόμενης εκπαίδευσης   
Αύξηση οικονομικών αποδοχών  
Βελτίωση συνθηκών εργασίας  
Αύξηση αριθμού νοσηλευτών/τριών  
Μη άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στα αμιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα  
Απόκτηση εξειδίκευσης  
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων  
Μεγαλύτερη συμμετοχή των νοσηλευτών/τριών στα κέντρα λήψης αποφάσεων  
Κοινωνική καταξίωση    
 
 
Άλλο ………………………………………………………………………………………….  
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 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι για στατιστικούς και μόνον λόγους. 
Χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως διαφορετικές ομάδες 
ανθρώπων βιώνουν την ικανοποίηση από την εργασία. Εάν ωστόσο δεν θέλετε να 
απαντήσετε σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, μπορείτε να προχωρήστε στην επόμενη. 
 
45.  Φύλο:             Άνδρας                      Γυναίκα  
 
46.  Ηλικία:  

20-29                   30-39                  40-49               50+ 
   
 
47.  Οικογενειακή κατάσταση:  
Άγαμος /η              Έγγαμος /η                     Διαζευγμένος /η             Χήρος /α 
 
  
48.  Επίπεδο σπουδών:  
 Διδακτορικό          Μεταπτυχιακό                ΠΕ                 ΤΕ                 ΔΕ   
 
 
49.  Σε ποιο τμήμα ή μονάδα εργάζεστε σήμερα; ………………………………………………… 
 
50.  Ποια είναι η θέση που κατέχετε σήμερα; 
Τομεάρχης /ισσα          Προϊστάμενος /η          ΤΕ Νοσηλευτής /τρια        ΔΕ  Αδελφών 
Νοσοκόμων  
 
  
 
51.  Πόσα συνολικά έτη προϋπηρεσίας έχετε στο νοσηλευτικό επάγγελμα;  ……………… 
 
52.  Τι σας οδήγησε στο νοσηλευτικό επάγγελμα; (Σημειώστε ένα ή περισσότερα) 
 

Η επιθυμία μου να βοηθάω τους ανθρώπους   
Η αυξημένη πιθανότητα για επαγγελματική αποκατάσταση   
Οι επιρροές που δέχτηκα από το περιβάλλον μου  
Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το επάγγελμα   
Άλλο   

                  
Αν απαντήσετε ‘’Άλλο’’ παρακαλούμε διευκρινίστε ………………………………………… 

 
 

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία σας 
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