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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού στα 

νοσοκομεία και χωρίς τη συνεισφορά τους η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και η αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών δε θα μπορούσε να επιτευχθεί. Θα 

έπρεπε επομένως να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής για τους 

νοσηλευτές, το οποίο με τη σειρά του θα εξασφάλιζε και ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. 

Ωστόσο, το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται διεθνώς από πάρα πολύ υψηλά επίπεδα 

σωματικής καταπόνησης, ενώ την ίδια στιγμή οι νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να 

ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ απαιτητικό, ανταγωνιστικό και ψυχοφθόρο περιβάλλον με 

αμφίβολη ανταποδοτικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε πόσο ικανοποιημένοι 

είναι οι νοσηλευτές από την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής, ποιο είναι το επίπεδο της 

ποιότητας ζωής τους και ποια χαρακτηριστικά επηρεάζουν αρνητικά τους παράγοντες αυτούς, 

ώστε να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά βελτιωτικές πρακτικές. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσδιοριστεί το 

επίπεδο ποιότητας ζωής και το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής του νοσηλευτικού 

προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου και κατόπιν να προσδιοριστεί η σχέση των παραγόντων 

αυτών με επιλεγμένες δημογραφικές και σχετιζόμενες με την εργασία μεταβλητές. 

Επιπρόσθετος στόχος ήταν να εξεταστεί η πιθανότητα το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής 

και το επίπεδο ποιότητας ζωής των νοσηλευτών να σχετίζονται μεταξύ τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα διενεργήθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» την χρονική περίοδο από 

20/5/2019 έως 19/7/2019. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 150 νοσηλευτές όλων των 

βαθμίδων (ποσοστό ανταπόκρισης 65,8%) και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην κλίμακα WHOQOL-BREF, η οποία 

διερευνά την ποιότητα ζωής και στο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας εργασιακής ζωής των 

νοσηλευτών (QNWL), που αναπτύχθηκε από την Brooks. Η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων 

ελέγχθηκε και βρέθηκε ικανοποιητική (WHOQOL-BREF: Cronbach’s α=0,841, QNWL: 

Cronbach’s α= 0,895). Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη 

χρήση του Microsoft Office Excel 2007 και του IBM SPSS Statistics Version 20.0, ενώ ο 

έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε με τους ελέγχους Kruskal-

Wallis και Mann-Whitney και το συντελεστή συσχέτισης Spearman. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το συνολικό επίπεδο ποιότητας ζωής των νοσηλευτών υπολογίστηκε ίσο 

με 63,46±13,99. Συγκεκριμένα, το επίπεδο ποιότητας ζωής στον τομέα Σωματική Υγεία ήταν 

62,23±18,89, στον τομέα Ψυχολογική Υγεία ήταν 63,44±15,59, στον τομέα Κοινωνικές Σχέσεις 

ήταν 72,56±19,88 και στον τομέα Περιβάλλον ήταν 55,61±15,52. Όσον αφορά το συνολικό 
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επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής, υπολογίστηκε ότι ισούται με 125,17±16,99. Πιο αναλυτικά, 

η τελική βαθμολογία στη διάσταση Εργασιακή Ζωή/Ζωή στο σπίτι ήταν 16,25±2,88 και στη 

διάσταση Σχεδιασμός Εργασίας ήταν 31,58±4,59, ενώ η τελική βαθμολογία στις διαστάσεις 

Εργασιακό Περιβάλλον και Εργασιακός Κόσμος ήταν 62,96±10,74 και 14,38±2,65 αντίστοιχα. 

Τέλος, από τον έλεγχο συσχετίσεων προέκυψε θετική στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

ποιότητας ζωής και ποιότητας εργασιακής ζωής (p< 0,01, r=0,64), ενώ παράλληλα εντοπίστηκε 

σχέση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της οικογενειακής κατάστασης και της ποιότητας 

εργασιακής ζωής με το επίπεδο εκπαίδευσης και την προϋπηρεσία στο παρόν τμήμα εργασίας.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι νοσηλευτές αισθάνονται μέτρια ικανοποιημένοι από τη γενική 

κατάσταση της υγείας τους και από το συνολικό επίπεδο ποιότητας ζωής τους. Παράλληλα δεν 

εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ούτε από την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής. Tα 

αποτελέσματα της έρευνας μάλιστα έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας 

εργασιακής ζωής και της ποιότητας ζωής των νοσηλευτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

νοσηλευτές που παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής, τείνουν να έχουν 

και χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν 

στρατηγικές με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τη συνολική ποιότητα 

εργασιακής ζωής των νοσηλευτών, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να προσφέρουν στους 

ασθενείς την πιο ποιοτική φροντίδα, χωρίς οι ίδιοι να θυσιάζουν τη δική τους ποιότητα ζωής. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: νοσηλευτικό προσωπικό, ποιότητα ζωής, ποιότητα εργασιακής ζωής  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Nurses are the largest group of workforce in hospitals and without their 

contribution, service quality improvement and patients effective care could not be achieved. 

Therefore, a high level of quality of work life should be ensured for nurses, which in turn would 

ensure a high level of quality of life. However, the nursing profession is internationally 

characterized by extremely high levels of physical strain, while at the same time nurses must 

daily cope with a very demanding, competitive and distressing environment with questionable 

payoffs. So, it is important to know how satisfied nurses are with their quality of work life, what 

is the level of their quality of life and which characteristics negatively affect these two factors, 

in order to plan and effectively implement improving practices. 

 

PURPOSE: This research was carried out in order to initially determine the quality of life and 

quality of work life of nursing staff in a general hospital and then determine the relationship of 

these factors with selected demographic and work-related variables. An additional objective was 

to examine the possibility that quality of work life and quality of life of nurses are related to 

each other. 

  

METHOD: The survey was conducted in General Hospital of Thessaloniki “G. Gennimatas” 

during the period from 20/5/2019 to 19/7/2019. The sample of the study consisted of 150 nurses 

of all levels (response rate 65,8%) and data were collected by means of a questionnaire. The 

questionnaire was based on the scale WHOQOL-BREF, that measures quality of life and the 

measuring instrument for quality of nursing work life (QNWL), that was developed by Brooks. 

Reliability of these questionnaires was tested and found to be satisfactory (WHOQOL-BREF: 

Cronbach’s α=0,841, QNWL: Cronbach’s α=0,895). Data processing and statistical analysis 

was performed using Microsoft Office Excel 2007 and IBM SPSS Statistics Version 20.0, while 

the correlations between the variables were tested with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests 

and Spearman correlation coefficient. 

 

RESULTS: Nurses’ overall quality of life was calculated to be 63.46±13.99. Specifically, the 

level of quality of life was 62.23±18.89 in the domain of Physical Health, 63.44±15.59 in the 

domain of Psychological Health, 72.56±19.88 in the domain of Social Relationships and 

55.61±15.52 in the domain of Environment. Concerning the nurses’ overall quality of work life, 

it was estimated to be 125.17±16.99. More specifically, the final score in Work Life/Home Life 

dimension was 16.25±2.88 and in Work Design dimension was 31.58±4.59, while the final score 

in Work Context dimension and Work World dimension was 62.96±10.74 and 14.38±2.65 

respectively. Finally, the correlation tests showed a statistically significant positive  relationship 

between quality of life and quality of work life (p<0.01, r=0.64), while a relationship was found 
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between quality of life and marital status and quality of work life with the level of education and 

years of experience in the current work area. 

 

CONCLUSIONS: Nurses are moderately satisfied with their overall health and overall quality 

of life. At the same time, they are not particularly satisfied with their quality of work life either. 

Research results even showed that there is a positive correlation between nurses’ quality of 

work life and quality of  life, which indicates that nurses with low quality of work life tend to 

have low quality of life too. Therefore, the authorities should develop strategies to improve 

nurses’ working conditions and overall quality of work life, so that they have the ability to 

provide patients with the highest quality of care, without sacrificing their own quality of life. 

 

KEY WORDS: nursing staff, Quality of Life (QoL), Quality of Work Life (QWL) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού στα νοσοκομεία και 

χωρίς τη συνεισφορά τους η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η 

αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών δε θα μπορούσε να επιτευχθεί. Θα έπρεπε επομένως να 

εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής για τους νοσηλευτές, το οποίο με 

τη σειρά του θα εξασφάλιζε και ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.  

 

Ωστόσο, το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται διεθνώς από αυξημένα επίπεδα σωματικής 

καταπόνησης, ενώ την ίδια στιγμή οι νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν σε 

ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και ψυχοφθόρο περιβάλλον με αμφίβολη ανταποδοτικότητα. 

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των νοσηλευτών από 

την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής, το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους και τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητικά τους παράγοντες αυτούς, ώστε να σχεδιάζονται και 

να εφαρμόζονται αποτελεσματικά βελτιωτικές πρακτικές. 

 

Πρωταρχικό σκοπό της εργασίας λοιπόν αποτελεί η αποσαφήνιση της έννοιας της ποιότητας 

ζωής και της ποιότητας εργασιακής ζωής, η ανάδειξη των παραμέτρων που τις διαμορφώνουν, 

καθώς επίσης και η ανάλυση των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρησή τους. Ακόμη, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που φαίνεται να 

επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο ποιότητας ζωής και το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής 

του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Στα πλαίσια βαθύτερης προσέγγισης, πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό να προσδιοριστεί 

αρχικά το επίπεδο ποιότητας ζωής και το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών 

ενός γενικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης και κατόπιν να εξεταστεί η πιθανότητα οι δύο 

αυτοί παράγοντες να σχετίζονται μεταξύ τους. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί ο προσδιορισμός 

της σχέσης της ποιότητας ζωής και της ποιότητας εργασιακής ζωής με επιλεγμένες 

δημογραφικές μεταβλητές και μεταβλητές που σχετίζονται με την εργασία. 

 

Η δομή λοιπόν της συγκεκριμένης εργασίας διακρίνεται σε δύο κύρια μέρη: τη θεωρητική 

προσέγγιση που περιλαμβάνει τα τρία πρώτα κεφάλαια και την έρευνα που αφορά στο τέταρτο 

και τελευταίο κεφάλαιο.  

 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια που αφορά στην ποιότητα ζωής. 

Παρουσιάζονται οι διαστάσεις που διαμορφώνουν και καθορίζουν την έννοια αυτή, καθώς 

επίσης και οι παράγοντες που φαίνεται να την επηρεάζουν. Επιπλέον, γίνεται μία σύντομη 
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περιγραφή των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή της. Στο  

δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται αντίστοιχα η έννοια της ποιότητας εργασιακής ζωής. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των βασικών παραγόντων που φαίνεται να 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής και κατά συνέπεια την 

ποιότητα ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως αυτοί εντοπίστηκαν μέσα από τη 

βιβλιογραφία.  

 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αφορά στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε. Αναφέρεται ο σκοπός και οι περιορισμοί της έρευνας και γίνεται αναλυτική 

περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται η μέθοδος επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις για 

μελλοντικές ενέργειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

1.1.  Ορισμοί της ποιότητας ζωής 

 

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, 

όσον αφορά την έννοια της ποιότητας ζωής και τις μεθόδους για την εκτίμησή της. Μάλιστα, η 

ποιότητα ζωής αξιολογείται στο πλαίσιο οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και ιατρικών 

επιστημών, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ορισμών, 

καθώς επίσης και εργαλείων για την αξιολόγησή της (Cummins, 2005).  

 

Σε αυτήν την ποικιλομορφία έχουν αναφερθεί πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα 

της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα, οι Baker και Intagliata (1982) θεωρούν ότι «υπάρχουν 

τόσοι ορισμοί για την ποιότητα ζωής, όσος είναι και ο αριθμός των ατόμων που ερευνούν το 

συγκεκριμένο φαινόμενο». Από τη μεριά του, ο Liu (1976) υποστήριξε ότι «υπάρχουν τόσοι 

πολλοί ορισμοί για την ποιότητα ζωής, όσοι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι», σκεπτόμενος ότι 

οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό.  

 

Οι Βorthwick-Duffy et al. (1992) διατύπωσαν συνολικά τέσσερις προσεγγίσεις για την ποιότητα 

ζωής. Σύμφωνα με την τελευταία προσέγγιση, η οποία παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα 

σε σχέση με τις άλλες τρεις, «η ποιότητα ζωής ορίζεται ως ένα συνονθύλευμα των συνθηκών 

διαβίωσης και της ικανοποίησης», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να λαμβάνονται 

υπόψη και οι προσωπικές αξίες, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες.  

 

Και ο Landesman (1986) προτείνει την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση από τη ζωή ως 

διακριτά φαινόμενα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Υποστηρίζει ότι «η ποιότητα ζωής 

είναι το σύνολο μιας σειράς από αντικειμενικά μετρήσιμες συνθήκες ζωής, όπως τις έχει βιώσει 

ένα άτομο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι προσωπικές καταστάσεις, η 

σωματική υγεία, οι κοινωνικές σχέσεις, οι λειτουργικές δραστηριότητες και οι ευρύτερες 

κοινωνικές και οικονομικές επιρροές. Η ικανοποίηση από τη ζωή αποτελεί την υποκειμενική 

απάντηση του ατόμου στους παραπάνω όρους». 

 

Πιο πρόσφατες εννοιολογικές προσεγγίσεις διαχωρίζουν την ποιότητα ζωής από τις συνθήκες 

διαβίωσης, οι οποίες αναφέρονται γενικά στις συνθήκες τις καθημερινής ζωής, έτσι όπως αυτές 

αντικατοπτρίζονται στο εισόδημα και τα καταναλωτικά πρότυπα. Η ποιότητα ζωής ορίζεται ως 

«η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία του ατόμου, καθώς και η ικανότητά του να 
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ανταποκρίνεται στις καθημερινές λειτουργίες της ζωής του». Η ποιότητα ζωής αποκτά 

ευρύτερη έννοια και αναφέρεται στη γενική ευημερία των ατόμων (Bowling, 1997). 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «η έννοια της ποιότητας ζωής είναι στενά 

συνδεδεμένη με την υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, μέσα στο 

πλαίσιο των πολιτισμικών χαρακτηριστικών και του συστήματος αξιών της κοινωνίας μέσα 

στην οποία ζει και σε συνάρτηση πάντα με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, τα 

πρότυπα και τις ανησυχίες του» (WHOQOL Group, 1995). 

 

Αρκετοί είναι και οι συγγραφείς, οι οποίοι τονίζουν την υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου 

αναφορικά με την ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με αυτούς, η ποιότητα ζωής θα μπορούσε να 

οριστεί ως το σύνολο των εσωτερικών διεργασιών του ατόμου, οι οποίες σχετίζονται με το 

βαθμό ικανοποίησής του από τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής του και περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες συνθήκες και καταστάσεις που προωθούν τη «σωματική, ψυχική και κοινωνική 

ευημερία του ατόμου» (Αλουμανής, 2002). 

 

Σε ορισμένους ορισμούς της ποιότητας ζωής διαπιστώνεται λοιπόν μία διάκριση μεταξύ των 

«αντικειμενικών» και «υποκειμενικών» παραμέτρων. Η αναγκαιότητα συνένωσης των δύο 

παραμέτρων οδηγεί στη διατύπωση ότι «η ποιότητα ζωής ορίζεται ως το να είναι η ζωή καλή 

και αξιολογείται με κριτήρια υποκειμενικά, αλλά και αντικειμενικά που καθορίζονται από την 

εκτίμηση των εξωτερικών συνθηκών» (Zautra and Goodhart, 1979). 

 

Και ο Cummins (1997) υποστηρίζει ότι «η ποιότητα ζωής είναι τόσο υποκειμενική, όσο και 

αντικειμενική» και προτείνει να εξεταστούν τόσο οι αντικειμενικοί, όσο και οι υποκειμενικοί 

άξονες. Αυτοί οι άξονες συνθέτουν επτά διαστάσεις, οι οποίες καλύπτουν το φάσμα της έννοιας 

της ποιότητας ζωής. Οι διαστάσεις αυτές είναι: υγεία, παραγωγικότητα, οικειότητα, ασφάλεια, 

κοινωνικότητα και συναισθηματική ευημερία. 

 

Ομοίως και οι Felce και Perry (1995), υποστηρίζουν ότι «η ποιότητα ζωής ορίζεται ως μια 

γενική ευημερία που περιλαμβάνει αντικειμενικές και υποκειμενικές αξιολογήσεις της 

σωματικής, υλικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας, μαζί με το βαθμό της 

προσωπικής ανάπτυξης και της σκόπιμης δραστηριότητας, όλα σταθμισμένα από ένα ατομικό 

σύνολο αξιών». 

 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η έννοια της ποιότητας ζωής δεν έχει 

καθοριστεί με ένα συγκεκριμένο και ομοιόμορφο τρόπο. Ο ακριβής προσδιορισμός της 

βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και για το λόγο αυτό συναντάμε πολλές 

εννοιολογικές ασάφειες αναφορικά με τον ορισμό της (Κάβουρα και συν., 2003). 
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1.2.  Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 

 

Η όρος «Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ)» έχει ως σκοπό να διαχωρίσει την 

ποιότητα ζωής υπό την γενική της έννοια από την ποιότητα ζωής που αφορά το αγαθό «υγεία». 

Συγκεκριμένα, η ΣΥΠΖ αποτελεί ένα επιστημονικό δημιούργημα, το οποίο επικεντρώνεται 

στην υγεία, καθώς δεν αναφέρεται σε παράγοντες όπως η ευτυχία, η ικανοποίηση, τα πρότυπα 

ζωής, το κλίμα ή το περιβάλλον, αλλά περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πλευρές της ποιότητας 

ζωής που αφορούν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία (Υφαντόπουλος, 2007). 

 

Η έννοια της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία αναφέρεται τόσο στους ασθενείς, όσο 

και στους υγιείς. Όσον αφορά τους ασθενείς, η ΣΥΠΖ μετρά τις επιπτώσεις μιας νόσου, 

εκφράζοντας το βαθμό κατά τον οποίο η συνήθης σωματική, συναισθηματική και κοινωνική 

ευεξία επηρεάζεται από τη νόσο ή από τη θεραπεία της. Όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, 

βασίζεται στην εκτίμηση που κάνει το ίδιο το άτομο για την κατάσταση της υγείας του 

προσλαμβάνοντας φυσικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις (Αργέντου, 2009). 

 

Η ΣΥΠΖ ορίζεται λοιπόν ως «η λειτουργικότητα στη φυσική, συναισθηματική και κοινωνική 

διάσταση της ζωής, συνυπολογίζοντας την ευεξία, όπως αυτή εκτιμάται από κάθε άνθρωπο 

(Patrick and Erickson, 1993). Ο όρος μάλιστα περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις: 

 

1. Την υποκειμενική αποτίμηση της σωματικής και ψυχικής λειτουργικότητας. 

2. Την αλληλεπίδραση της κατάστασης της υγείας με τη λειτουργικότητα. 

3. Τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας στους τομείς εκείνους που είναι απαραίτητοι, 

ώστε να μπορεί το άτομο να πραγματοποιεί τους επιδιωκόμενους στόχους της ζωής του 

(Kaplan and Bush, 1982). 

Σύμφωνα με τους Τριανταφύλλου και συν. (2005), οι κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 

ποιότητας ζωής στο χώρο της υγείας είναι: 

 

1. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε σχέση με την υγεία γενικά: αξιολογούνται οι 

επιδράσεις που ασκούνται από την ίδια τη νόσο, καθώς και από την πρόληψη και τη 

θεραπεία της νόσου στη λειτουργική κατάσταση και ψυχική ευεξία του ανθρώπου. 

2. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε σχέση με μία ασθένεια: επισημαίνονται οι 

επιδράσεις που έχει μια συγκεκριμένη ασθένεια στην ποιότητα ζωής του ασθενή. 

3. Εκτίμηση ενός συγκεκριμένου τομέα της ποιότητας ζωής: αξιολογούνται 

συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως η σωματική 

λειτουργικότητα, τα επίπεδα πόνου και κόπωσης, το άγχος και η κατάθλιψη, κ.α. 
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Πάντως ο όρος «Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής», όπως και ο όρος «Ποιότητα 

Ζωής», εμπεριέχει ασάφειες και είναι σχετικά δύσκολο να προσδιοριστούν τα στοιχεία που τον 

συνθέτουν (Οικονόμου και συν., 2001). 

 

 

1.3.  Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας ζωής 

 

Η πολυδιάστατη φύση της ποιότητας ζωής είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πολλών ερευνών, 

προκειμένου να διερευνηθούν και να ταξινομηθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς 

και την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Η βασικότερη διάκριση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής είναι ανάμεσα 

στους λεγόμενους υποκειμενικούς και αντικειμενικούς δείκτες. Η υποκειμενική διάσταση 

αναφέρεται στο αίσθημα της ευημερίας και στην ικανοποίηση που αντλούν τα άτομα από το 

περιβάλλον και αξιολογείται από το ίδιο το άτομο, ανάλογα με τα συναισθήματά του, την 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια που αισθάνεται για τη ζωή του και τους στόχους που έχει θέσει. 

Η αντικειμενική διάσταση αναφέρεται στους δείκτες της ανθρώπινης ανάπτυξης και κοινωνικής 

ευημερίας και περιλαμβάνει παράγοντες όπως τον πολιτικό και κοινωνικό βίο, τις οικονομικές 

εξελίξεις, το φυσικό περιβάλλον, τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα, την υγειονομική 

κατάσταση ενός τόπου και την ευκαιρία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης (Σαρρής, 2001). 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο του Brown (1997), το οποίο περιλαμβάνει 

τόσο υποκειμενικούς, όσο και αντικειμενικούς δείκτες μέτρησης της ποιότητας ζωής. Σύμφωνα 

με αυτό, οι αντιλήψεις του ατόμου διαμορφώνονται από το προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό, 

θεσμικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Στη διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτών και 

των προσδοκιών που δημιουργούνται περί ποιότητας ζωής, βασικό ρόλο παίζουν και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, οι οικογενειακές καταβολές, η κουλτούρα, η κοινωνική ευημερία. 

Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν το ατομικό κεφάλαιο, τα υλικά αγαθά και τα χρήματα, η πρόσβαση 

στην πληροφορία και οι ικανότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω μάθησης (Παπάνης, 2007). 

 

Μία διαφορετική ταξινόμηση επιχειρήθηκε από τον Flanagan (1978), ο οποίος ομαδοποίησε  

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σε 5 κύριες κατηγορίες: (1) Σωματική και 

υλική ευημερία (οικονομική άνεση, ασφάλεια και υγεία), (2) Σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

(συζυγικές σχέσεις, ανατροφή παιδιών, σχέσεις με συγγενείς και φίλους), (3) Κοινωνικές και 

κοινοτικές δραστηριότητες (παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους, συμμετοχή σε τοπικές και 

εθνικές δραστηριότητες), (4) Προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση (πνευματική ανάπτυξη, 

προσωπική στοχοθεσία και αυτογνωσία, ενδιαφέρον για τη δουλειά, δημιουργικότητα και 

εμπειρία) και (5) Ελεύθερος χρόνος (κοινωνικοποίηση, δραστηριότητες αναψυχής). 
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Ο Σαρρής (2001) κατηγοριοποίησε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής σε 

οκτώ κατηγορίες: 

 

1. Κοινωνικοοικονομική δομή και λειτουργία της κοινωνίας: τρόπος παραγωγής, 

σχέσεις παραγωγής, καταμερισμός εργασίας, κοινωνική διαστρωμάτωση. 

2. Οικονομικοπολιτικοί παράγοντες: επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

και ευημερίας, τύποι διανομής εισοδήματος, προγραμματισμός, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των τομέων της οικονομίας.  

3. Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες: τρόπος ζωής, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, 

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κατοικίας, αστική και αγροτική διάρθρωση.   

4. Ψυχοκοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες: ήθη και έθιμα, συνήθειες, νοοτροπία, 

τάσεις και στάσεις, κοινωνική συμπεριφορά και άσκηση κοινωνικών ρόλων, επίπεδα 

αλφαβητισμού, ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος.  

5. Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες: επίπεδο μόλυνσης του περιβάλλοντος, βαθμός 

προστασίας των οικοσυστημάτων. 

6. Γεωφυσικοί παράγοντες: φυσικός πλούτος, πρώτες ύλες, παραγωγικότητα γης, 

κλιματολογικές συνθήκες.  

7. Δημογραφικοί παράγοντες: ρυθμός εξέλιξης πληθυσμού, αστική και αγροτική 

πυκνότητα, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και σύνθεση του πληθυσμού κατά 

φύλο,  ηλικία,  επάγγελμα, κλπ. 

8. Υγειονομικοί και ιατρικοί παράγοντες: επίπεδο και εξέλιξη υγειονομικών, 

επιδημιολογικών και ιατρικών γνώσεων και πρακτικών.   

 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (2017), βασισμένη σε ακαδημαϊκή έρευνα, αναγνώρισε 

εικοσιπέντε προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής και τους κατηγοριοποίησε 

σε εννέα βασικούς τομείς: 

 

1. Υλικές συνθήκες διαβίωσης: εισόδημα, κατανάλωση, υλικές συνθήκες (έλλειψη 

υλικών παροχών, στέγαση). 

2. Παραγωγική ή κυρία δραστηριότητα: ποσότητα εργασίας, ποιότητα εργασίας,  άλλη 

κύρια δραστηριότητα (μη ενεργός πληθυσμός, απλήρωτη εργασία).  

3. Υγεία: δείκτες υγείας, καθοριστικοί παράγοντες υγείας (π.χ. κάπνισμα,  αλκοόλ), 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  
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4. Εκπαίδευση: μορφωτικό επίπεδο, δεξιότητες, συμμετοχή στη δια βίου μάθηση, 

ευκαιρίες εκπαίδευσης.  

5. Ελεύθερος χρόνος και κοινωνική αλληλεπίδραση: ποσότητα και ποιότητα 

δραστηριοτήτων αναψυχής, κοινωνικές δραστηριότητες και αλληλεπίδραση με άλλους.  

6. Οικονομική και σωματική ασφάλεια: σωματική ασφάλεια (π.χ. εγκληματικότητα, 

βία), οικονομική ασφάλεια (πλούτος, περιουσιακά στοιχεία).  

7. Διακυβέρνηση και βασικά δικαιώματα: εμπιστοσύνη στο σύνταγμα και τις δημόσιες 

υπηρεσίες,  διακρίσεις και ίσες ευκαιρίες,  ενεργή συμμετοχή στα κοινά.   

8. Φυσικό περιβάλλον και περιβάλλον διαβίωσης: υποκειμενικοί και αντικειμενικοί 

περιβαλλοντολογικοί δείκτες, όπως επίπεδα θορύβου, ρύπανση, περιοχές πρασίνου κτλ. 

9. Συνολική εμπειρία ζωής: ικανοποίηση από τη ζωή, συναισθήματα (θετικά και 

αρνητικά συναισθήματα), ευδαιμονία (νόημα,  σκοπός στη ζωή).   

 

Από την πλευρά τους, οι Lindstrom και Ericsson (1993) θεωρούν ότι  οι παράγοντες που 

καθορίζουν την ποιότητα ζωής πρέπει να ταξινομηθούν σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες, 

ανάλογα με τη σφαίρα, την οποία αντιπροσωπεύουν: καθολική, εξωτερική, διαπροσωπική ή 

προσωπική (διάγραμμα 1-1). Μάλιστα, αποκαλούν αυτήν την ταξινόμηση γενική και θεωρούν 

ότι λόγω της ιεραρχικής διάταξης των παραγόντων (από την ποιότητα ζωής με την ευρύτερη 

έννοια στους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαπροσωπική και την προσωπική σφαίρα), η 

συγκεκριμένη ταξινόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου για την αξιολόγηση της ποιότητας 

ζωής ενός ατόμου, μιας κοινωνικής ομάδας και της κοινωνίας.  

 

Διάγραμμα 1-1: Ταξινόμηση παραγόντων ποιότητας ζωής (Lindstrom & Ericsson, 1993) 
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Και οι Renwick και Brown (1996) ανέπτυξαν μια πολύ σημαντική προσέγγιση, στην οποία 

αναφέρουν ότι οι κύριοι παράγοντες της ποιότητας ζωής είναι: η σωματική και ψυχολογική 

ευεξία, η αυτονομία, η αυτοεκτίμηση, η ανεξαρτησία, η έλλειψη άγχους, η πνευματική ευεξία, η 

σωματική άσκηση, η εμφάνιση, η διατροφή, οι προσωπικές αξίες, οι αντιλήψεις, τα υλικά 

αγαθά, η επάρκεια αγαθών, η προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, οι οικογένεια, οι φίλοι, η κατοικία, τα σχολικά κτίρια, το επάγγελμα, ο ελεύθερος 

χρόνος, η ψυχαγωγία, η μόρφωση και οι δυνατότητες για εξέλιξη. 

 

Σύμφωνα με τους Young και Longman (1983), οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής είναι η οικογενειακή ζωή, η υγεία, η φιλία, οι εργασίες στο σπίτι, η απασχόληση, η ζωή σε 

αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, η στέγαση, η παιδεία, το βιοτικό επίπεδο, το επίπεδο μόρφωσης 

και η οικονομική άνεση. Σε όσο καλύτερο επίπεδο βρίσκονται οι παραπάνω τομείς, τόσο 

καλύτερη είναι και η ποιότητα ζωής, καθώς το επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή είναι υψηλό.  

 

Τέλος, οι Nussbaum και Sen (1993), υποστηρίζουν ότι καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας 

ζωής είναι το χρηματικό εισόδημα, το προσδόκιμο ζωής, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η 

εκπαίδευση, η εργασία, τα πολιτικά και νομικά δικαιώματα, οι προσωπικές και κοινωνικές 

ελευθερίες, οι ανθρώπινες σχέσεις και η δυνατότητα για ανάπτυξη της φαντασίας και της 

έκφρασης συναισθημάτων. Γενικά, θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής συμπεριλαμβάνει όλα όσα οι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και να είναι.  

 

Από τις παραπάνω προσεγγίσεις γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή άποψη, 

όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

ορισμένοι κοινοί παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί από πολλά και διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία και οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: 

 

 Σωματική ευημερία: η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων αποτελεί στοιχείο-κλειδί στις 

περισσότερες έρευνες που αφορούν την ποιότητα ζωής και εμπεριέχει τη σωματική 

κατάσταση (πόνος και άλλες δυσάρεστες αισθήσεις, ενέργεια και εξάντληση, ύπνος και 

ξεκούραση) και την λειτουργική κατάσταση του ατόμου (σωματική ικανότητα, ικανότητα 

επικοινωνίας, συναισθηματική κατάσταση).  

 Υλική ευημερία: αποτελεί μία εξίσου σημαντική ομάδα παραγόντων που επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής και περιλαμβάνει παράγοντες όπως η οικονομική κατάσταση του ατόμου, η 

εργασία, τα υλικά αγαθά και οι συνθήκες διαβίωσης και στέγασης. 

 Κοινωνική ευημερία: αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι παράγοντες κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 

έδαφος στην έρευνα της ποιότητας ζωής, φέρνοντας την οικογένεια, την κοινωνική ζωή 

και τον ελεύθερο χρόνο στο προσκήνιο (Pukeliene & Starkauskiene, 2011). 
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Πάντως, η ποικιλομορφία που παρατηρείται στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής δεν είναι τυχαία. Οφείλεται κυρίως στην ποικιλία των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

ζωή ενός ατόμου. Κατά τη διάρκεια της ζωής, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παράγοντες όπως η 

ανθρώπινη φύση, τα γεγονότα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, οι 

επιλογές και οι αποφάσεις του. Στη ζωή του εμπλέκονται στοιχεία όπως η φυσική, βιολογική, 

οικονομική, πολιτισμική και πνευματική υπόστασή του σε σχέση με το περιβάλλον του. 

Επιπλέον, οι άνθρωποι έχουν ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από 

τον τρόπο ζωής του καθενός (Coombs, 1990). 

 

 

1.4.  Τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής 

 

Η εξέταση της ποιότητας ζωής από πολλές διαφορετικές επιστήμες, η πολυδιάστατη φύση της 

ποιότητας ζωής και η απουσία μίας κοινής παραδοχής για τον ορισμό της οδήγησαν στην 

ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών εργαλείων για την αξιολόγησή της. Τα εργαλεία μέτρησης 

της ποιότητας ζωής αποτελούν τυποποιημένα εργαλεία, τα οποία υπόκεινται σε γλωσσική και 

πολιτιστική προσαρμογή και τα οποία πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και 

ευαισθησίας. Παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά τους παράγοντες 

που αξιολογούν και τις κλίμακες που χρησιμοποιούν και διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: τα γενικά και τα ειδικά ερωτηματολόγια (Παππά και συν., 2006). 

 

Παρακάτω, αναλύονται περιληπτικά τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής, τα 

οποία αποτελούν μονάχα ένα μικρό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των οργάνων μέτρησης που 

έχουν χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

 

1.4.1. Γενικά ερωτηματολόγια  

 

Τα γενικά ερωτηματολόγια μελετούν τις γενικές διαστάσεις της υγείας και της ποιότητας 

ζωής, όπως τη σωματική λειτουργικότητα, την ψυχική υγεία, την κοινωνική λειτουργικότητα 

και το βαθμό στον οποίο εκπληρώνονται οι καθημερινές και κοινωνικές δραστηριότητες του 

ατόμου (Υφαντόπουλος, 2007). Επιτρέπουν λοιπόν την αξιολόγηση πολλών παραμέτρων, 

ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα για σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

πληθυσμού (Θεοδωροπούλου και συν., 2012). Ωστόσο, αδυνατούν να εντοπίσουν 

παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση θεραπευτικών αποτελεσμάτων, 

όπως αλλαγές στη ζωή των ασθενών και συγκεκριμένα στοιχεία μιας ασθένειας, μετά την 

ολοκλήρωση μίας θεραπείας (Κάβουρα και συν., 2003). 
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Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Αρρώστια  

(The Psychological Adjustment to Illness Scale) 

 

Η κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Αρρώστια κατασκευάστηκε το 1978 από τον 

Morrow και τους συνεργάτες του. Εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που πάσχουν από 

χρόνιες παθήσεις και παρουσιάζει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Περιλαμβάνει συνολικά 

45 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν επτά κύριους τομείς της ποιότητας ζωής: 1) φροντίδα 

υγείας (συμπεριφορές και προσδοκίες από τον ιατρό και τη θεραπεία), 2) εργασιακό 

περιβάλλον (ικανοποίηση από το επάγγελμα και την προσαρμογή στην εργασία), 3) οικιακό 

περιβάλλον (επίδραση της ασθένειας στα οικονομικά της οικογένειας και την επικοινωνία), 

4) σεξουαλικές σχέσεις (η επίδραση της ασθένειας στη συχνότητα και την ικανοποίηση από 

τη σεξουαλική δραστηριότητα), 5) ευρύτερες οικογενειακές σχέσεις (προβλήματα που 

προκύπτουν στα μέλη του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος από την ασθένεια), 6) 

κοινωνικό περιβάλλον (ενδιαφέρον για κοινωνικές δραστηριότητες) και 7) ψυχολογική 

κατάπτωση (άγχος, κατάθλιψη, κ.α.). Μπορεί να συμπληρωθεί από τον ίδιο τον ασθενή ή να 

χρησιμοποιηθεί από ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και να 

συμπληρωθεί με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 

2001; Θεοφίλου, 2010). 

 

 

Η Επισκόπηση της Επίδρασης στην Αρρώστια 

(The Sickness Impact Profile) 

 

Η Επισκόπηση της Επίδρασης στην Αρρώστια αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και 

συνηθέστερα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής. 

Περιλαμβάνει 136 ερωτήσεις που αφορούν σε 12 υποκατηγορίες και οι οποίες συνθέτουν 

δύο τελικές ανεξάρτητες διαστάσεις: τη σωματική λειτουργικότητα και τη ψυχοσωματική 

λειτουργικότητα. Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν από μία δεξαμενή 312 θεμάτων που αφορούν 

την επίδραση της ασθένειας στη συμπεριφορά και τη λειτουργία του ατόμου. Οι απαντήσεις 

δίνονται με ένα "Ναι" ή "Όχι" και στη συνέχεια η βαθμολογία υπολογίζεται με 

σταθμισμένους δείκτες. Η τελική βαθμολογία μπορεί να εκφραστεί είτε ως συνολική, είτε ως 

βαθμολογία στις δύο κύριες διαστάσεις (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001; Θεοφίλου, 2010). 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τον ίδιο τον ασθενή, είτε από τον 

εξεταστή και ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 20-30 λεπτά. Έτσι, παρόλο που το 

συγκεκριμένο εργαλείο παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα και χρησιμοποιείται 

ευρέως σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, μειονεκτεί ως προς το μέγεθός του που καθιστά 

την συμπλήρωσή του ιδιαίτερα χρονοβόρα (Bergner and Bobbitt, 1981).  
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Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham  

(The Nottingham Health Profile) 

 

Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham δημιουργήθηκε από τους Hunt και McEwen, με 

σκοπό να μελετηθούν τα αποτελέσματα ιατρικών θεραπευτικών πράξεων. Περιλαμβάνει 45 

υποκειμενικές καταστάσεις και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 38 

ερωτήσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες προβλημάτων: ενέργεια, πόνος, 

συναισθηματικές αντιδράσεις, ύπνος, κοινωνική απομόνωση και σωματική κίνηση. Το 

δεύτερο μέρος αξιολογεί το βαθμό που τα προβλήματα υγείας επηρεάζουν επτά τομείς τις 

καθημερινής ζωής του ατόμου: αμειβόμενη εργασία, οικιακή εργασία, κοινωνική ζωή, 

προσωπικές σχέσεις, σεξουαλική ζωή, ασχολίες ελεύθερου χρόνου και ενδιαφέροντα (Hunt 

and McEwen, 1980; Θεοδωροπούλου και συν, 2012; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 

 

Το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης έχει μεταφραστεί στην Ελληνική και σε αρκετές άλλες 

γλώσσες και διαθέτει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα (Βιδάλης και Συγγελάκης, 2000; 

Vidalis et al., 2002). Ωστόσο, ως όργανο μέτρησης της ποιότητας ζωής παρουσιάζει το 

μειονέκτημα ότι διερευνά μόνο τις αρνητικές πλευρές τις υγείας, καθώς δεν αναφέρεται 

καθόλου στις θετικές διαστάσεις της. Έτσι, η χαμηλή ή μηδενική βαθμολογία δε σημαίνει 

και καλή ποιότητα ζωής. Εντούτοις, έχει καθιερωθεί ευρέως ως εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας ζωής (Hunt and McEwen, 1980; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).  

 

 

Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής 

(The Spitzer Quality of Life Index) 

 

Ο δείκτης Spitzer δημιουργήθηκε αρχικά για τη εκτίμηση της ποιότητας ζωής στους 

καρκινοπαθείς, ωστόσο η χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλες ομάδες ασθενών. Η εκτίμηση 

επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς: 1) την καθημερινή ζωή, 2) την αντίληψη της 

υγείας, 3) την κοινωνική υποστήριξη, 4) τις δραστηριότητες και 5) την άποψη για τη ζωή. Σε 

κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, ο ασθενής βαθμολογείται σε μία κλίμακα 3 βαθμίδων 

(από το 0 μέχρι το 2) και η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον 

ασθενή, είτε από τον ιατρό. Στα πλεονεκτήματα του δείκτη συγκαταλέγονται η απλότητά 

του και η ταχύτητα στην συμπλήρωσή του, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι ο δείκτης 

παρουσιάζει καλή διάκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων ασθενών και διαφορετικών 

επιπέδων μιας αρρώστιας (Spitzer et al., 1981; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 
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Ο Δείκτης Λειτουργικότητας Karnofsky 

(The Karnofsky Performance Index- KPI) 

 

Ο Δείκτης Λειτουργικότητας Karnofsky (1969) επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της 

σωματικής λειτουργίας, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στην εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής 

κατάστασης του αρρώστου. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει από τον ιατρό ή άλλον 

επαγγελματία υγείας (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). Σε μια ποσοστιαία κλίμακα από το 

0 έως το 100, έχουν κατηγοριοποιηθεί 10 επίπεδα σωματικής λειτουργικότητας και 

ικανότητας, τα οποία έχουν ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Το 100% αντιπροσωπεύει τη 

φυσική σωματική λειτουργία χωρίς κανένα περιορισμό ή χωρίς την εμφάνιση κάποιας 

νόσου, ενώ το 0% αντιπροσωπεύει το θάνατο (Θεοφίλου, 2010). Έτσι, ένας άρρωστος με 

χαμηλή βαθμολογία υποτίθεται ότι έχει κακή ποιότητα ζωής, ενώ ένας άρρωστος με υψηλή 

βαθμολογία θεωρείται ότι έχει καλή ποιότητα ζωής (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).  

 

 

Ο Δείκτης Λειτουργικότητας του Π.Ο.Υ. 

(The WHO Performance Status) 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  και αποτελεί 

παρόμοιο δείκτη λειτουργικότητας με το Δείκτη Karnofsky. Σε μία 5βαθμη κλίμακα, από 0 

έως 4, κατατάσσονται πέντε κατηγορίες σωματικής λειτουργίας και ικανότητας. Η βαθμίδα 

0 αντιστοιχεί στην κατάσταση, κατά την οποία ο άρρωστος είναι ικανός να κάνει όλες τις 

δραστηριότητες χωρίς κανέναν περιορισμό, ενώ στη βαθμίδα 4 ο άρρωστος είναι εντελώς 

ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό του ή να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Και στην 

περίπτωση αυτή, η αξιολόγηση γίνεται από τον ιατρό, ενώ ο δείκτης δεν αναφέρεται σε 

καμία ψυχοκοινωνική διάσταση (WHO, 1979; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).   

 

 

Ο Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής 

(The Katz Index of Activities of Daily Living) 

 

Ο Δείκτης Katz δημιουργήθηκε αρχικά για να εκτιμήσει τη λειτουργική κατάσταση των 

ηλικιωμένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης. Ο δείκτης περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις που  

επικεντρώνονται στη δυνατότητα του ασθενή να αυτοεξυπηρετηθεί και να φροντίσει τον 

εαυτό του και οι οποίες είναι διατεταγμένες κατά βαθμίδα δυσκολίας. Η εκτίμηση γίνεται 

από ιατρούς ή νοσηλευτές και οι ασθενείς βαθμολογούνται ανάλογα με την εξάρτηση ή τη 

μη εξάρτησή τους σε συγκεκριμένα θέματα καθημερινής φροντίδας. Η συγκέντρωση 6 
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βαθμών υποδηλώνει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία, ενώ οι 4 βαθμοί δηλώνουν μέτρια 

δυσλειτουργία και οι 2 ή λιγότεροι βαθμοί δείχνουν σοβαρή δυσλειτουργία. Ο δείκτης αυτός 

θεωρείται ότι έχει καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών 

(Katz et al., 1963; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 

 

 

Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας 

(The General Health Questionnaire) 

 

Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας δημιουργήθηκε από τον Goldberg και κυκλοφορεί σε 

τρεις εκδόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων που περιλαμβάνει. Η αρχική έκδοση 

περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις (GHQ-60), στη συνέχεια οι ερωτήσεις αυτές μειώθηκαν σε 30 

(GHQ-30), ενώ στην τελική του μορφή περιέχει 28 ερωτήσεις (GHQ-28). Υπάρχει ωστόσο 

και μία σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου με 12 ερωτήσεις (GHQ-12) (Montazeri et al., 

2003). Το ερωτηματολόγιο εξετάζει τέσσερις παράγοντες: τα σωματικά συμπτώματα, το 

άγχος και την αϋπνία, την κατάθλιψη και την κοινωνική λειτουργία και έχει χρησιμοποιηθεί 

τόσο σε αρρώστους, όσο και σε υγιείς πληθυσμούς, έχοντας επιδείξει καλή αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. Το βασικό μειονέκτημά του είναι ότι ενδιαφέρεται κυρίως για τη σωματική και 

ψυχική κατάσταση του ατόμου, χωρίς να προσεγγίζει άλλες διαστάσεις της ποιότητας ζωής 

(Goldberg, 1972; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 

 

 

Η Επισκόπηση Υγείας EQ-5D 

(European Quality of Life Scale EQ-5D) 

 

Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 από Ευρωπαίους ερευνητές και αποτελεί ένα 

από τα πιο διαδεδομένα και έγκυρα όργανα μέτρησης της ποιότητας ζωής, τόσο στον 

φυσιολογικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικότερα δείγματα πληθυσμού (Brooks & the EuroQoL 

Group, 1996). Το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφεται 

το προφίλ υγείας του ατόμου μέσα από τη μελέτη πέντε διαστάσεων: κινητικότητα, 

αυτοεξυπηρέτηση, συνήθεις δραστηριότητες, πόνος-δυσφορία και άγχος-κατάθλιψη. Οι 

απαντήσεις διαβαθμίζονται σε τρία επίπεδα (1=κανένα πρόβλημα, 2=μερικά προβλήματα, 

3=σημαντικά προβλήματα). Στο σύνολο καταγράφονται 5 καταστάσεις υγείας, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν συνολικά 243 περιπτώσεις, με την καλύτερη δυνατή κατάσταση να 

αντιπροσωπεύεται από το συνδυασμό (11111) και τη χειρότερη δυνατή κατάσταση από το 

συνδυασμό (33333) (Υφαντόπουλος, 2007).  
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Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται η αξιολόγηση του γενικού επιπέδου ζωής με τη χρήση 

μιας οπτικής αναλογικής κλίμακας, η οποία μπορεί να λάβει τιμές από 0=χειρότερη δυνατή 

κατάσταση υγείας έως 100=άριστη κατάσταση υγείας. Η κλίμακα αυτή βασίζεται στην 

υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου για την κατάσταση της υγείας του (Υφαντόπουλος και 

Σαρρής, 2001). Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ενώ στην Ελλάδα 

έχει μεταφραστεί και αξιολογηθεί από την ομάδα του κ. Υφαντόπουλου στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (Υφαντόπουλος, 2001). Σημαντικό πλεονέκτημα του EQ-5D είναι η απλότητα και η 

ευκολία στη χρήση, ενώ το κυριότερο μειονέκτημα του αποτελεί η χαμηλή ευαισθησία στην 

ανίχνευση κλινικών διαφορών στην ποιότητα ζωής των ασθενών (Sintonen, 2001a). 

 

 

Η Επισκόπηση Υγείας EQ-15D 

(European Quality of Life Scale EQ-15D) 

 

Το  EQ-15D αρχίζει να διαμορφώνεται ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής στις αρχές 

τις δεκαετίας του ’80 (The EuroQol Group, 1990). Αξιολογεί τη σωματική, συναισθηματική 

και κοινωνική υγεία του ατόμου (Sintonen, 2001b) και αναφέρεται σε 15 διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής. Οι διαστάσεις αυτές είναι: κινητικότητα, όραση, ακοή, αναπνοή, ύπνος, 

φαγητό, ομιλία, αφόδευση, συνήθεις δραστηριότητες, νοητικές λειτουργίες, δυσφορία και 

συμπτώματα, κατάθλιψη, εξάντληση, ζωτικότητα και σεξουαλική δραστηριότητα και η κάθε 

μία αξιολογείται σε πέντε επίπεδα (Brooks and the EuroQol Group, 1996; Aletras et al., 

2009). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά και γίνεται από το 

ίδιο το άτομο, το οποίο πρέπει να είναι άνω των 15 ετών (Sintonen, 2001b). 

 

 

Η Επισκόπηση Υγείας SF-36  

(The SF-36 Health Survey) 

 

Η Επισκόπηση Υγείας SF-36  δημιουργήθηκε το 1992 από τον Ware και χρησιμοποιείται για 

την μέτρηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Επιτρέπει τη σύγκριση του επιπέδου 

υγείας μεταξύ διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, υγιών και ασθενών διαφορετικών 

κατηγοριών ή μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων μιας κατηγορίας ασθενών 

(Υφαντόπουλος και  Σαρρής, 2001). Περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου, η μία εκ 

των οποίων αναφέρεται στη μεταβολή της υγείας και οι υπόλοιπες 35 συνοψίζονται σε οκτώ 

κλίμακες: 1) Σωματική Λειτουργικότητα, 2) Σωματικός Ρόλος, 3) Σωματικός Πόνος, 4) 

Γενική Υγεία, 5) Ζωτικότητα, 6) Κοινωνική Λειτουργικότητα, 7) Συναισθηματικός Ρόλος 

και 8) Ψυχική Υγεία. Μάλιστα, οι οκτώ αυτές επιμέρους κλίμακες διαμορφώνουν δύο 

γενικές κλίμακες, που αφορούν στη σωματική και ψυχική υγεία (Ware, 1993).  
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Το συγκεκριμένο εργαλείο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών, είναι κατάλληλο 

για συμπλήρωση από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και για συμπλήρωση μέσω συνέντευξης 

(τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως) και ο συνήθης χρόνος συμπλήρωσης κυμαίνεται από 5 έως 

10 λεπτά (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). Διαθέτει υψηλούς συντελεστές εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας και έχει μεταφραστεί στην Ελληνική και σε περισσότερες από 50 γλώσσες. 

Μάλιστα, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες για την ποιότητα ζωής του πληθυσμού των 

ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Anagnostopoulos et al., 2005; Pappa et al., 2005). 

 

 

Το Ερωτηματολόγιο WHOQOL-100 και WHOQOL-BREF 

(The WHOQOL-100 and WHOQOL-BREF Questionnaire) 

 

Το ερωτηματολόγιο WHOQOL-100 δημιουργήθηκε το 1994 από τον Π.Ο.Υ. με στόχο την 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου μέτρησης της ποιότητας ζωής, το οποίο θα είναι 

κατάλληλο για διαπολιτισμικές συγκρίσεις σε υγιή άτομα και ασθενείς (WHOQOL Group, 

1993; 1995). Το ερωτηματολόγιο αναλύει συνολικά 24 πτυχές της ποιότητας ζωής, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε 4 τομείς: σωματική υγεία, ψυχική υγεία, κοινωνικές σχέσεις και 

περιβάλλον (πίνακας 1-1). Περιλαμβάνει συνολικά 100 ερωτήσεις: τέσσερις ερωτήσεις για 

κάθε μία πτυχή της ποιότητας ζωής και τέσσερις ερωτήσεις που εξετάζουν τη συνολική 

ποιότητα ζωής και τη γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Το WHOQOL-100 

επιτρέπει λοιπόν τη λεπτομερή αξιολόγηση κάθε επιμέρους πτυχής της ποιότητας ζωής, 

ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρονοβόρο για πρακτική χρήση. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε η σύντομη εκδοχή του, το WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 1996). 

 

Το ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF αναλύει τις ίδιες πτυχές της ποιότητας ζωής με το 

WHOQOL-100, απλά διαφοροποιείται ως προς το συνολικό αριθμό ερωτήσεων που 

περιλαμβάνει. Στη σύντομη μορφή του, περιλαμβάνει μία ερώτηση για κάθε πτυχή της 

ποιότητας ζωής και δύο ερωτήσεις που εξετάζουν τη συνολική ποιότητα ζωής και τη γενική 

κατάσταση της υγείας του ατόμου. Επομένως, περιλαμβάνει συνολικά 26 ερωτήσεις, οι 

οποίες μάλιστα κατηγοριοποιούνται στους ίδιους τέσσερις τομείς.  

 

Τα ερωτηματολόγια WHOQOL-100 και WHOQOL-BREF επιτρέπουν τον υπολογισμό μίας 

συνολικής βαθμολογίας για κάθε τομέα της ποιότητας ζωής, η οποία κυμαίνεται από 0-100. 

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία στο σκορ του ερωτηματολογίου, τόσο καλύτερο 

θεωρείται το επίπεδο ποιότητας ζωής και αντίστροφα (WHOQOL Group, 1995; 1996). Το 

WHOQOL-BREF παρουσιάζει εγκυρότητα και αξιοπιστία (Harper et al., 1998) και έχει 

σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά, όπως ακριβώς και το WHOQOL-100 (Ginieri-

Coccossis et al., 2009; 2012). 
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Πίνακας 1-1: Οι τομείς και οι πτυχές της ΠΖ του WHOQOL (WHOQOL Group, 1996) 

ΤΟΜΕΙΣ Πτυχές που ενσωματώνονται σε τομείς 

 

 

 

1. Σωματική Υγεία 

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες και ιατρικά βοηθήματα 

Ενέργεια και κόπωση 

Κινητικότητα 

Πόνος και δυσφορία 

Ύπνος και ξεκούραση 

Ικανότητα εργασίας 

 

 

2. Ψυχολογική Υγεία 

Σωματική εικόνα και εμφάνιση 

Αρνητικά συναισθήματα 

Θετικά συναισθήματα 

Αυτοεκτίμηση 

Πνευματικότητα/ Θρησκεία/ Προσωπικές πεποιθήσεις 

Σκέψη, μάθηση, μνήμη και συγκέντρωση 

 

3. Κοινωνικές Σχέσεις 

Προσωπικές σχέσεις 

Κοινωνική υποστήριξη 

Σεξουαλική δραστηριότητα 

 

 

 

4. Περιβάλλον 

Οικονομικοί πόροι 

Ελευθερία, φυσική προστασία και ασφάλεια 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα: προσβασιμότητα και ποιότητα 

Οικιακό περιβάλλον 

Ευκαιρίες για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

Συμμετοχή και ευκαιρίες για δραστηριότητες αναψυχής 

Φυσικό περιβάλλον (ρύπανση/ φασαρία/ κίνηση/ κλίμα) 

Μεταφορά/ μετακίνηση 

 

 

1.4.2. Ειδικά ερωτηματολόγια  

 

Τα ειδικά ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτυπώσουν την ποιότητα ζωής σε 

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αντίληψη που έχει ο 

ασθενής, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του και την επίδραση που έχει η 

συγκεκριμένη ασθένεια στην ποιότητα ζωής του. Επιπλέον, παρέχουν πληροφορίες για 

συγκεκριμένες αλλαγές στο επίπεδο υγείας που προκύπτουν μετά τη θεραπευτική διαδικασία 

ή ως αποτέλεσμα εξέλιξης της νόσου (Υφαντόπουλος, 2007 & Κάβουρα και συν., 2003).  

 

Τα ειδικά ερωτηματολόγια διακρίνονται ως εξής (Θεοδωροπούλου και συν., 2012): 
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 Ερωτηματολόγια για μία συγκεκριμένη νόσο: τα ερωτηματολόγια αυτά σχεδιάστηκαν 

έτσι ώστε να αξιολογούν τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής, που σχετίζονται με μία 

συγκεκριμένη νόσο ή πρόβλημα υγείας. Ένα από τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα 

ερωτηματολόγια αυτής της κατηγορίας είναι το ερωτηματολόγιο για το άσθμα “Asthma 

Quality of Life”. Περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις που αξιολογούν τους περιορισμούς σε 

δραστηριότητες, τα συμπτώματα, τη συναισθηματική λειτουργία και την έκθεση σε 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία παρουσιάζει και το 

ερωτηματολόγιο για την παχυσαρκία “Impact of Weight on Quality of Life-Lite”. 

Αποτελείται από 31 ερωτήσεις που μετρούν την αυτοπεποίθηση, τη σωματική 

λειτουργικότητα, τη σεξουαλική ζωή, το δημόσιο στρες και την εργασία.  

 

 Ερωτηματολόγια για μία παράμετρο υγείας: τα ερωτηματολόγια αυτά αξιολογούν 

έναν συγκεκριμένο παράγοντα που αφορά στην υγεία του ατόμου, όπως η ψυχολογική 

ευημερία και ο πόνος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το “Beck Depression 

Inventory”, το οποίο αποτελείται από 21 ερωτήσεις και αξιολογεί χαρακτηριστικά και 

συμπτώματα της κατάθλιψης (λύπη, μη ικανοποίηση, αίσθηση αποτυχίας, ενοχές, μη 

αποδοχή του εαυτού, αλλαγές στην αυτοεκτίμηση, ευερεθιστικότητα, απώλεια βάρους 

και χαμηλό επίπεδο ενέργειας). Επίσης, και το “McGill Pain” αποτελεί ένα ειδικό 

ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τον πόνο, το σημείο του πόνου στο σώμα, την ένταση και 

τη χρονική διάρκεια του πόνου. 

 

 Ερωτηματολόγια για ορισμένο σημείο του σώματος: Κάποιοι τομείς της ιατρικής 

επιστήμης έχουν αναπτύξει ειδικά ερωτηματολόγια που αξιολογούν τα προβλήματα 

υγείας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελεί το “Oxford Hip Score”, το οποίο σχεδιάστηκε για ασθενείς που 

έχουν υποβληθεί σε ολική αντικατάσταση ισχίου. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις που 

προσδιορίζουν τον πόνο και τη λειτουργία του ισχίου σε σχέση με τις καθημερινές 

δραστηριότητες. Υπάρχει ακόμη το ερωτηματολόγιο “Shoulder Disability”, το οποίο 

συνίσταται από 16 ερωτήσεις ειδικά σχεδιασμένες να εντοπίζουν περιορισμούς της 

λειτουργικότητας του ώμου.  

 

 Εξατομικευμένα ερωτηματολόγια: στα ερωτηματολόγια αυτά, οι συμμετέχοντες έχουν 

τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τις παραμέτρους από τη ζωή, που κατά την άποψή 

τους αφορούν την υγεία τους. Τα εξατομικευμένα ερωτηματολόγια βρίσκονται ακόμη 

στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, ωστόσο ένα από τα πιο αξιόπιστα είναι το “Schedule for 

the Evaluation of Individual Quality of Life-Direct Weighting”, το οποίο συμπληρώνεται 

μέσω συνέντευξης και ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις: επιλογή πέντε παραμέτρων που 

σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, βαθμολόγηση των παραμέτρων αυτών και 

ποσοτικοποίηση της συμμετοχής των παραμέτρων στην ποιότητα ζωής.  
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Τα ειδικά ερωτηματολόγια έχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα. Περιλαμβάνουν αρχικά 

κατάλληλες ερωτήσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, αναφορικά με 

μία συγκεκριμένη νόσο, μία παράμετρο υγείας ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. 

Επιπλέον, χαρακτηρίζονται για την υψηλή ευαισθησία τους στην ανίχνευση αλλαγών και 

την υψηλή αποδοχή που έχουν από τους ασθενείς, λόγω του ότι σχετίζονται ακριβώς με το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Παρουσιάζουν ωστόσο και ορισμένα μειονεκτήματα, με 

κυριότερα την αδυναμία εφαρμογής σε άλλες ομάδες ασθενών, την αδυναμία εξέτασης 

ευρύτερων παραμέτρων υγείας και  την αδυναμία σύγκρισης της ποιότητας ζωής μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων ασθενών (Θεοδωροπούλου και συν., 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

 

2.1.  Ορίζοντας την ποιότητα εργασιακής ζωής 

 

Στις μέρες μας οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που 

σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα αποτελεί η 

σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Η ποιότητα εργασιακής ζωής αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση των εργαζομένων και για το λόγο αυτό 

παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τη βελτίωσή της (Devappa et al., 2015). 

   

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής αποτελεί μία πολύπλοκη έννοια, η οποία επηρεάζεται και 

αλληλεπιδρά με πολλές πτυχές της εργασίας και της προσωπικής ζωής (Hsu & Kernohan, 

2006). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διατυπωθούν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί από 

πολλούς διαφορετικούς  συγγραφείς. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η ποιότητα της 

εργασιακής ζωής είναι ένα δημιούργημα που ασχολείται με την συνολική ευημερία των 

εργαζομένων και όχι απλά με την ικανοποίηση από την εργασία (Suttle & Hackman, 1977).  

 

Ο Walton (1973) όρισε την ποιότητα εργασιακής ζωής ως «την αντίδραση του προσωπικού 

στην εργασία, ειδικά το αποτέλεσμά της σε σχέση με την ικανοποίηση των εργασιακών 

αναγκών και την ψυχολογική υγεία». Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η ποιότητα εργασιακής 

ζωής δίνει έμφαση στα προσωπικά αποτελέσματα, τις εργασιακές εμπειρίες και τους τρόπους 

βελτίωσης της εργασίας, ώστε να ικανοποιηθούν οι προσωπικές ανάγκες. 

 

Οι  Suttle και Hackman (1977) ορίζουν την ποιότητα εργασιακής ζωής ως: «το βαθμό στον 

οποίο τα μέλη ενός οργανισμού/ επιχείρησης είναι σε θέση να ικανοποιήσουν σημαντικές 

προσωπικές ανάγκες, μέσω των εμπειριών τους στον εργασιακό χώρο». Ομοίως, ο  Lippitt 

(1978) αναφέρεται στην ποιότητα εργασιακής ζωής ως «το βαθμό που η εργασία παρέχει τη 

δυνατότητα σε ένα άτομο να ικανοποιεί ένα μεγάλο αριθμό προσωπικών αναγκών, να 

συναναστρέφεται με άλλους, να έχει την αίσθηση της προσωπικής χρησιμότητας, να 

αναγνωρίζεται για τα κατορθώματά του και να βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του».  

 

Και ο Dessler (1981) ανέπτυξε μία σημαντική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η ποιότητα 

εργασιακής ζωής ορίζεται ως «το επίπεδο στο οποίο μπορούν οι εργαζόμενοι να ικανοποιήσουν 

τις προσωπικές τους ανάγκες, όχι μόνο τις υλικές, αλλά και αυτές του αυτοσεβασμού, της 
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ικανοποίησης και της δυνατότητας ανάδειξης των ταλέντων τους, συμβάλλοντας στην 

προσωπική εξέλιξη».  

 

Οι Dana και Griffin (1999) βλέπουν την ποιότητα εργασιακής ζωής σαν μία ιεραρχία εννοιών 

που περιλαμβάνει την ικανοποίηση από τη ζωή (κορυφή της ιεραρχίας), την ικανοποίηση από 

την εργασία σαν σύνολο (κέντρο της ιεραρχίας) και την ικανοποίηση από πτυχές της εργασίας, 

όπως την αμοιβή, τους συναδέλφους, τους προϊστάμενους (βάση της ιεραρχίας). Σύμφωνα πάλι 

με τον Lau (2000), η ποιότητα εργασιακής ζωής αναφέρεται στο «ευνοϊκό εργασιακό 

περιβάλλον που υποστηρίζει και προάγει την ικανοποίηση, παρέχοντας στους εργαζόμενους 

ανταμοιβές, επαγγελματική ασφάλεια και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης» 

 

Οι Sirgy et al. (2001) ορίζουν την ποιότητα εργασιακής ζωής ως «την ικανοποίηση πληθώρας 

αναγκών από τους εργαζόμενους, μέσω των διαθέσιμων πόρων, των δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο χώρο εργασίας». Συνεπώς, η 

ικανοποίηση που πηγάζει από τις εμπειρίες του εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει στην 

ικανοποίηση από την εργασία, αλλά και από άλλους τομείς της ζωής (π.χ. οικογενειακή ζωή, 

οικιακή ζωή, αναψυχή) και κατά συνέπεια οδηγεί στην ικανοποίηση από τη συνολική ζωή 

(Sirgy et al., 2001). 

 

Οι Martel και Dupuis (2006) πρότειναν τον ακόλουθο ορισμό: «Η ποιότητα εργασιακής ζωής 

αντιστοιχεί στην κατάσταση που βρίσκεται ένα άτομο σε μία δεδομένη στιγμή, όσον αφορά την 

επιδίωξη των στόχων του στον εργασιακό τομέα. Η μείωση της απόστασης που χωρίζει ένα 

άτομο από τους στόχους του αντανακλάται με μία θετική επίδραση στη γενική ποιότητα ζωής, 

στην απόδοση του ατόμου και κατά συνέπεια στη συνολική λειτουργία της κοινωνίας».  

 

Και ο Serey (2006) έδωσε έναν αδιαμφισβήτητο ορισμό για την ποιότητα της επαγγελματικής 

ζωής, η οποία σχετίζεται με την ουσιαστική και ικανοποιητική δουλειά. Ο ορισμός δίνει 

έμφαση στα ‘4C’: Ενδιαφέρον (Concern), Συνείδηση (Consciousness), Ικανότητα (Capacity) 

και Δέσμευση (Commitment) και περιλαμβάνει:  

 

i. την ευκαιρία που έχει το άτομο να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του και 

να αντιμετωπίσει προκλήσεις και καταστάσεις που απαιτούν πρωτοβουλίες. 

ii. μία εργασία, που τα  άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο. 

iii. μία εργασία στην οποία ο καθένας καταλαβαίνει το ρόλο που παίζει στην επίτευξη των 

τελικών στόχων. 

iv. την αίσθηση υπερηφάνειας για αυτό που ο καθένας κάνει και το κάνει καλά. 
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Σύμφωνα με τους Rethinam και Ismail (2008), η ποιότητα της εργασιακής ζωής ορίζεται ως «η 

αποτελεσματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση αξιών που υποστηρίζουν 

και προάγουν την καλύτερη υγεία και ευημερία των εργαζομένων, την εργασιακή σταθερότητα, 

την εργασιακή ικανοποίηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ισορροπία μεταξύ 

εργασιακής και μη εργασιακής ζωής». 

 

Από την οπτική της νοσηλευτικής, οι Brooks et al. (2007) ορίζουν την ποιότητα ως «το βαθμό 

στον οποίο οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν σημαντικές προσωπικές 

ανάγκες, μέσω των εμπειριών τους στον οργανισμό που εργάζονται και ενώ επιτυγχάνουν τους 

οργανωσιακούς στόχους». Επομένως, η έννοια της ικανοποίησης των εργαζομένων δεν αφορά 

απλά την εξασφάλιση μιας δουλειάς και ενός μισθού, αλλά την εξασφάλιση ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος, όπου το άτομο αισθάνεται ότι τον αποδέχονται και τον εκτιμούν. 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα εργασιακής ζωής είναι 

πολυδιάστατη και αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Οι παράγοντες 

αυτοί, όπως εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.  

 

 

2.2. Τα συστατικά στοιχεία της ποιότητας εργασιακής ζωής 

 

Στην πάροδο του χρόνου έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα ποιότητας εργασιακής ζωής. Κάθε 

μοντέλο συμπεριλαμβάνει διαφορετικό συνδυασμό παραγόντων, καθώς επηρεάζεται από το 

θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητή. Έτσι, κάποιοι συγγραφείς έχουν δώσει έμφαση στις πτυχές 

του εργασιακού περιβάλλοντος και άλλοι έχουν αναγνωρίσει τη συνάφεια της ποιότητας 

εργασιακής ζωής με προσωπικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, με την ευημερία του ατόμου 

και την ευρύτερη έννοια της ευτυχίας και της ικανοποίησης από τη ζωή. 

   

Ο Walton (1973) πρότεινε οκτώ κύριες διαστάσεις που συνθέτουν την ποιότητα της εργασιακής 

ζωής. Στις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνονται: 

 

1. Η επάρκεια μισθού και τα δίκαια συστήματα αμοιβών 

2. Οι ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας 

3. Η δυνατότητα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

4. Η ασφάλεια και η σταθερότητα στην εργασία 

5. Η κοινωνική ενσωμάτωση στην οργάνωση της εργασίας 

6. Ο σεβασμός στην οργάνωση της εργασίας (συνταγματισμός) 

7. Η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και κοινωνικής ζωής  

8. Η κοινωνική συνάφεια της επαγγελματικής ζωής. 
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Οι Hackman και Oldham (1976) επέστησαν την προσοχή στις ανάγκες ψυχολογικής ανάπτυξης 

που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της ποιότητας εργασιακής ζωής. 

Πολλές τέτοιες ανάγκες αναγνωρίστηκαν: ποικιλία δεξιοτήτων, ταυτότητα εργασίας, σημασία 

της εργασίας, αυτονομία και ανατροφοδότηση, ενώ τονίστηκε η σημασία ικανοποίησης τέτοιων 

αναγκών, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ζωής.  

 

Σύμφωνα με τους Levine et al. (1984), υπάρχουν επτά προγνωστικοί παράγοντες της ποιότητας 

εργασιακής ζωής:  

 

1. Ο βαθμός στον οποίο οι ανώτεροι συμπεριφέρονται με σεβασμό απέναντι στους 

υφιστάμενους και δείχνουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους 

2. Η ποικιλία στην καθημερινή ρουτίνα του έργου 

3. Η πρόκληση της εργασίας 

4. Οι μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας που προσφέρει η τρέχουσα εργασία 

5. Η αυτοεκτίμηση 

6. Ο βαθμός στον οποίο επιδρά η ζωή εκτός εργασίας στην εργασιακή ζωή 

7. Ο βαθμός στον οποίο επιδρά η εργασία στην κοινωνία. 

 

Ο Taylor (1979) προσδιόρισε ως βασικά στοιχεία της ποιότητας ζωής το μισθό, τις ώρες και τις 

συνθήκες εργασίας και την ίδια τη φύση της εργασίας. Επίσης, πρότεινε ότι θα μπορούσαν να 

προστεθούν και άλλοι παράγοντες όπως: η ατομική ισχύς, η συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διοίκηση, η δικαιοσύνη και η ισότητα, η κοινωνική υποστήριξη, η χρήση των δεξιοτήτων του 

ατόμου, η αυτό-ανάπτυξη, η εξέλιξη στη δουλειά, η κοινωνική συνάφεια της εργασίας και η 

επίδραση στις πρόσθετες εργασιακές δραστηριότητες. 

 

Μία διαφορετική λίστα παραγόντων που φαίνεται να σχετίζονται με την ποιότητα εργασιακής 

ζωής αναγνώρισαν οι Warr et al. (1979). Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται: η συμμετοχή στην 

εργασία, η παρακίνηση των εργαζομένων, τα αντιληπτά χαρακτηριστικά της εργασίας, η  

εργασιακή ικανοποίηση και η ικανοποίηση από τη ζωή, η ευτυχία και το αυτό-αξιολογούμενο 

άγχος. Μάλιστα, οι ερευνητές βρήκαν αποδείξεις για μία μετρίου βαθμού συσχέτιση μεταξύ της 

ποιότητας εργασιακής ζωής και της ικανοποίησης από τη ζωή. 

 

Οι Mirvis και Lawler (1984) επισήμαναν τη σχέση της ποιότητας εργασιακής ζωής με την 

ικανοποίηση από το μισθό, τις ώρες και τις συνθήκες εργασίας και περιέγραψαν τα ακόλουθα 

βασικά στοιχεία της ποιότητας εργασιακής ζωής: ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δίκαιο 

σύστημα ανταμοιβών, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ευκαιρίες για πρόοδο και ανάπτυξη.  
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Από τη μεριά τους, οι Baba και Jamal (1991) περιέγραψαν τους ακόλουθους τυπικούς 

παράγοντες της ποιότητας εργασιακής ζωής: ικανοποίηση από την εργασία, συμμετοχή στην 

εργασία, ασάφεια του εργασιακού ρόλου, σύγκρουση του εργασιακού ρόλου, φόρτος εργασίας, 

εργασιακό άγχος, οργανωσιακή δέσμευση και πρόθεση αλλαγής εργασίας. Ακόμη, έδωσαν 

ιδιαίτερη έμφαση στη ρουτίνα του εργασιακού περιεχομένου και πρότειναν ότι αυτή η πτυχή θα 

πρέπει να εξετάζεται ως κομμάτι της ιδέας της ποιότητας ζωής. 

 

Ο Bernadin και Russell (1993) ανέφεραν ότι η ποιότητα εργασιακής ζωής συμπεριλαμβάνει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: συνθήκες απασχόλησης (υγεία, ασφάλεια και φυσικό περιβάλλον), 

ισότητα στις ανταμοιβές, λοιπές παροχές και άλλα οφέλη, εργασιακή ασφάλεια (σταθερότητα), 

κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτοεκτίμηση, δημοκρατία (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων), 

επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των υπαλλήλων σχετικά με  τους ρόλους και τις ευθύνες τους,  

ενθάρρυνση για την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων, 

εναλλαγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξη ομάδων εργασίας. 

 

Σύμφωνα με τον Δενδρινό (2004), για την προαγωγή της ποιότητας στην εργασία θα πρέπει, 

εκτός από τα βασικά στοιχεία της ποιότητας εργασιακής ζωής όπως είναι ο μισθός, η υγιεινή, η 

ασφάλεια, κ.τ.λ., να εξασφαλίζονται και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από τις 

τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνεται η 

επαγγελματική σταθερότητα και εξέλιξη, η ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση 

της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων και η εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής 

και επαγγελματικής ζωής. 

 

Οι Nasl Saraji και Dargahi (2006) σε έρευνα που πραγματοποίησαν προσδιόρισαν τους 

ακόλουθους παράγοντες ποιότητας εργασιακής ζωής: δίκαιη ανταμοιβή και αυτονομία, 

εργασιακή ασφάλεια, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύστημα ανταμοιβών, 

αναγνώριση προσπαθειών, εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική εργασία, εμπιστοσύνη στην ανώτερη 

διοίκηση, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής/ προσωπικής ζωής, επίπεδα 

άγχους και πίεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας και φόρτος εργασίας . 

 

 Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανέφεραν οι Royuela et al. (2008), έχει υποβάλει δέκα 

διαστάσεις που αφορούν την ποιότητα εργασιακής ζωής, οι οποίες είναι: 

 

1. Εσωτερική εργασιακή ποιότητα 

2. Δεξιότητες, δια βίου μάθηση και ανάπτυξη σταδιοδρομίας 

3. Ισότητα των φύλων 

4. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
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5. Ευελιξία και σταθερότητα στην εργασία 

6. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

7. Οργάνωση εργασίας και ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής 

8. Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων 

9. Ποικιλομορφία και αποφυγή διακρίσεων 

10. Συνολική απόδοση εργασίας 

 

Οι Nanjundeswaraswamy και Swamy (2013), σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε ιδιωτικά 

τεχνολογικά ιδρύματα, εντόπισαν και χρησιμοποίησαν εννέα χαρακτηριστικά στοιχεία για τη 

μέτρηση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων: 

  

1. Εργασιακό περιβάλλον 

2. Οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα 

3. Σχέσεις και συνεργασία  

4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

5. Αποζημίωση και ανταμοιβές 

6. Εγκαταστάσεις 

7. Εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή ασφάλεια 

8. Αυτονομία  

9. Επάρκεια πόρων 

 

Όσον αφορά την ποιότητα εργασιακής ζωής των νοσηλευτών, οι Attrigge και Callahan (1990) 

προσδιόρισαν τους ακόλουθους παράγοντες: χαρακτηριστικά του οργανισμού, φύση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος, αναγνώριση αξίας, ανθρώπινοι και άλλοι πόροι, συναδελφικές 

σχέσεις και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. Και οι Villeuneuve et al. 

(1995) αναγνώρισαν τους ακόλουθους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας εργασιακής 

ζωής των νοσηλευτών: περιβάλλον εργασίας, φύση της εργασίας, προσωπική ικανοποίηση και 

συναισθήματα για τη δουλειά, αλληλεπίδραση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 

διοίκηση και ηγεσία, κοινωνία και εργασιακός κόσμος (Brooks & Anderson, 2005). 

 

Και η Brooks (2001) ανέπτυξε την δική της προσέγγιση για την ποιότητα εργασιακής ζωής των 

νοσηλευτών. Σύμφωνα με αυτήν, τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία είναι: αλληλεπίδραση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, φόρτος εργασίας, στελέχωση, αυτονομία, σχέσεις με 

συναδέλφους και προϊστάμενους, επαγγελματική εξέλιξη, δια βίου μάθηση, επάρκεια 

εξοπλισμού και υλικών, μισθός, εργασιακή σταθερότητα, ασφάλεια και εικόνα του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος στην κοινωνία (Brooks & Anderson, 2005). 
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Οι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω καλύπτουν μία σειρά από μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί παγκοσμίως από το 1973 έως το 2013. Η έννοια της ποιότητας εργασιακής 

ζωής προσεγγίστηκε με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, καθώς οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν 

από διαφορετικούς ερευνητές και αφορούσαν διαφορετικούς εργασιακούς τομείς. Εντούτοις, η 

σημασία της ποιότητας εργασιακής ζωής παραμένει απαράμιλλη και αναμφισβήτητη, καθώς 

αποτελεί το βασικό συστατικό προκειμένου ο εργαζόμενος να βελτιώσει την ικανοποίησή του, 

την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά του, συμβάλλοντας έτσι στην συνολική 

αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

 

 

2.3.  Τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας εργασιακής ζωής  

 

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες 

δεκαετίες, λόγω της σύνδεσης της με την παραγωγικότητα στην εργασία, αλλά και με την 

ποιότητα ζωής των εργαζομένων (Moradi et al., 2014). Εντούτοις, ελάχιστα αναγνωρισμένα 

εργαλεία μέτρησής της έχουν αναπτυχθεί, τα οποία μάλιστα να έχουν αποδεικτικά στοιχεία 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Thompson & Phua, 2012).  

 

Παρακάτω, αναλύονται τα δύο κυριότερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας εργασιακής ζωής, 

όπως εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, καθώς επίσης και το εργαλείο μέτρησης ποιότητας 

εργασιακής ζωής των νοσηλευτών που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική εργασία.  

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Εργασιακής Ζωής 

(Quality of Work Life Questionnaire) 

 

Το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Εργασιακής Ζωής αναπτύχθηκε αρχικά από τον Walton (1973). 

Η δομή του ερωτηματολογίου παραμένει ίδια μέχρι και σήμερα, ωστόσο ορισμένες ερωτήσεις 

αναπροσαρμόστηκαν από τον Fernandes (1996), τον Detoni (2001) και τους Timossi et al. 

(2009). Συγκεκριμένα, ορισμένοι τεχνικοί όροι αντικαταστάθηκαν από πιο απλούς και συνήθεις 

όρους, χωρίς όμως να αλλάζει το νόημα των ερωτήσεων αυτών. Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει συνολικά 35 ερωτήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 8 διαστάσεις: 

 

1. Επαρκής και δίκαιη αποζημίωση: περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις που αναφέρονται στο 

μισθό, τις ανταμοιβές και τα επιπλέον προνόμια που προσφέρει η επιχείρηση.  
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2. Εργασιακές συνθήκες: περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις, που αφορούν το ωράριο εργασίας, 

το φόρτο εργασίας, την κόπωση από την εργασία, την υγιεινή του εργασιακού 

περιβάλλοντος, τη χρήση της τεχνολογίας και τον παρεχόμενο εξοπλισμό ασφαλείας.  

3. Χρήση ικανοτήτων στη δουλειά: περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

αξία και τη σπουδαιότητα της εργασίας, την εκτέλεση πολλών εργασιών, την 

αξιολόγηση της απόδοσης και την ανατροφοδότηση, τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και την παραχωρηθείσα υπευθυνότητα. 

4. Ευκαιρίες στη δουλειά: περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις 

ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, τη σταθερότητα της εργασίας, την κατάρτιση και 

τα κίνητρα για εκπαίδευση. 

5. Κοινωνική ενσωμάτωση: περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο 

σεβασμό στη διαφορετικότητα, στη δέσμευση των εργαζομένων, στις σχέσεις με τους 

συναδέλφους και τους προϊστάμενους και την αναγνώριση των ιδεών και των 

πρωτοβουλιών. 

6.  Συνταγματικότητα στη δουλειά: περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις που αφορούν τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, το σεβασμό στην ατομικότητα, στην ελευθερία της 

έκφρασης και στους κανόνες και τους κανονισμούς της εργασίας. 

7. Ο χώρος που καταλαμβάνει η εργασία στη ζωή: περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις, οι οποίες 

σχετίζονται με την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. 

8. Κοινωνική συνάφεια και αξία της εργασίας: περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις οι οποίες 

αναφέρονται στις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται, στο βαθμό που 

ο εργαζόμενος αισθάνεται περήφανος για τη δουλειά που κάνει, στην εικόνα που έχει η 

κοινωνία για την εταιρία, στην συνεισφορά της εταιρίας στην κοινωνία και στην 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Για τον προσδιορισμό της αντιλαμβανόμενης ποιότητας επαγγελματικής ζωής του 

εργαζομένου, χρησιμοποιείται 5βαθμη κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από 1= “Πολύ 

δυσαρεστημένος” έως 5= “Πολύ ικανοποιημένος”. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία 

στο σύνολο των ερωτήσεων, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής 

(Fernandes et al., 2017). 

 

 

Κλίμακα Σχετιζόμενης με την Εργασία Ποιότητας Ζωής 

(Work-Related Quality of Life Scale- WRQoL) 

 

Η κλίμακα WRQoL αποτελεί ένα ψυχομετρικό όργανο, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Easton 

και Van Laar, με σκοπό να μετρήσει την ποιότητα εργασιακής ζωής, όπως την αντιλαμβάνονται 

οι εργαζόμενοι (Edwards et al., 2008). Περιλαμβάνει συνολικά 32 ερωτήσεις και χρησιμοποιεί 
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έξι ανεξάρτητους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ότι συνεισφέρουν 

στην ποιότητα εργασιακής ζωής (Van Laar et al., 2007). Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 

1. Ικανοποίηση από την εργασία και την καριέρα (JCS): περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις και 

αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα ενός εργαζομένου για την εργασία και την καριέρα 

του και την κατάρτιση την οποία λαμβάνει. Ο θετικός αυτός παράγοντας ικανοποίησης 

από την εργασία επηρεάζεται από διάφορα θέματα, όπως η σαφήνεια των στόχων και η 

ασάφεια των ρόλων, η εκτίμηση, η αναγνώριση και η επιβράβευση, τα οφέλη της 

σταδιοδρομίας στην προσωπική ανάπτυξη και οι ανάγκες βελτίωσης και κατάρτισης. 

2. Γενική ευημερία (GWB): περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις και αποσκοπεί στην εκτίμηση 

του βαθμού στον οποίο ένα άτομο αισθάνεται καλά και ικανοποιημένο από τον εαυτό 

του. Μάλιστα, προτείνεται ότι η γενική ευημερία επηρεάζει και επηρεάζεται από την 

εργασία. Ο συγκεκριμένος παράγοντας αξιολογεί θέματα διάθεσης, κατάθλιψης και 

άγχους, ικανοποίησης από τη ζωή, γενικής ποιότητας ζωής, αισιοδοξίας και ευτυχίας.  

3. Διασύνδεση σπιτιού και εργασίας (HWI): περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις και μετρά το 

βαθμό στον οποίο ο εργοδότης θεωρείται ότι υποστηρίζει την οικογενειακή και οικιακή 

ζωή των εργαζομένων. Θέματα που φαίνεται να επηρεάζουν τους εργαζόμενους είναι οι 

επαρκείς εγκαταστάσεις στην εργασία, το ευέλικτο ωράριο εργασίας και η κατανόηση 

των εργοδοτών. 

4. Στρες στην εργασία (SAW): περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις και αντικατοπτρίζει το βαθμό 

στον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι δέχεται υπερβολική πίεση στην εργασία και 

αισθάνεται άγχος. Αν και είναι πιθανό ένας εργαζόμενος να δέχεται πιέσεις στην 

εργασία χωρίς να αγχώνεται, συνήθως τα υψηλά επίπεδα στρες συνδέονται με την 

πίεση στην εργασία. 

5. Έλεγχος της εργασίας (CAW): περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις και διευκρινίζει σε ποιο 

βαθμό οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να ελέγξουν την εργασία τους, μέσω 

της ελευθερίας έκφρασης της άποψής τους και της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζεται από θέματα επικοινωνίας στην εργασία, 

λήψης αποφάσεων και ελέγχου αποφάσεων. 

6. Εργασιακές συνθήκες (WCS): περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις και εκτιμά το βαθμό στον 

οποίο οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από τους διαθέσιμους πόρους, τις συνθήκες 

εργασίας και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα 

για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους (Van Laar et al.,2007). 

Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με τη χρήση μίας 5βαθμης κλίμακας Likert, η οποία κυμαίνεται 

από 1= “Διαφωνώ απόλυτα” έως  5= “Συμφωνώ απόλυτα”. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κλίμακα 

WRQoL παρουσιάζει υψηλά επίπεδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Easton & Van Laar, 2012). 
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Κλίμακα Ποιότητας Εργασιακής Ζωής Νοσηλευτών 

(Quality of Nursing Work Life Scale-QNWL) 

 

Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε από την Brooks (2001) και σχεδιάστηκε με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ταιριάζει στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα, στα χρόνια 

που ακολούθησαν το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε από πλήθος ερευνητών για τη μέτρηση 

της ποιότητας της εργασιακής ζωής των νοσηλευτών (Brooks et al, 2007; Khani et al, 2008). Η 

κλίμακα περιλαμβάνει 42 ερωτήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 4 διαστάσεις: 

 

1. Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι: περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις και αναφέρεται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της ζωής στο σπίτι. Εφόσον το 

νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται ως επί το πλείστον από γυναίκες, η διάσταση αυτή 

αντανακλά το ρόλο της μητέρας (φροντίδα παιδιών), της κόρης (φροντίδα ηλικιωμένων 

γονέων) και του συντρόφου (οικογενειακές ανάγκες, απαραίτητη ενέργεια). 

2. Σχεδιασμός Εργασίας: περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις και αναφέρεται στη σύνθεση της 

νοσηλευτικής εργασίας ή στο πραγματικό έργο που εκτελούν οι νοσηλευτές. Οι 

ερωτήσεις αυτής της διάστασης  προσδιορίζουν το φόρτο εργασίας, την αυτονομία και 

τη στελέχωση. 

3. Εργασιακό Περιβάλλον: περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις και αναφέρεται στο εργασιακό 

περιβάλλον όπου οι νοσηλευτές ασκούν το επάγγελμά τους, καθώς και στην επίδραση 

που έχει το εργασιακό περιβάλλον στους νοσηλευτές και στην φροντίδα των ασθενών. 

Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται τις σχέσεις με τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους 

συνεργάτες και τους προϊστάμενους, την επάρκεια του εξοπλισμού και των υλικών, την 

επαγγελματική εξέλιξη και την προαγωγή της δια βίου μάθησης από τον οργανισμό. 

4. Εργασιακός Κόσμος: περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις και αναφέρεται στις επιπτώσεις των 

κοινωνικών επιρροών και αλλαγών στην άσκηση της νοσηλευτικής. Οι ερωτήσεις 

αφορούν στην εικόνα του επαγγέλματος στην κοινωνία, σε οικονομικά θέματα και στην 

εργασιακή σταθερότητα (Brooks & Anderson, 2005). 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κυμαίνονται από “Διαφωνώ απόλυτα” έως “Συμφωνώ απόλυτα” 

και οι συμμετέχοντες καθορίζουν πόσο πολύ συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε ερώτηση. Μία 

χαμηλή βαθμολογία δηλώνει χαμηλή ποιότητα εργασιακής ζωής, ενώ μία υψηλή βαθμολογία 

δηλώνει υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει εγκυρότητα και 

αξιοπιστία (Brooks, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα της 

επαγγελματικής ζωής τους βελτιώνει την απόδοση και την παραγωγικότητα, μειώνει τους 

τραυματισμούς και την απουσία από την εργασία, ενώ παράλληλα αυξάνει την ευχαρίστηση 

από την εργασία και την ικανοποίηση από τη ζωή γενικά (Lolemo et al., 2017). Συνεπώς, είναι 

πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί και να βελτιωθεί το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των 

νοσηλευτών, ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, μία 

βελτιωμένη αίσθηση ευημερίας για τους νοσηλευτές και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας 

φροντίδα για τους ασθενείς (Brooks & Anderson, 2005; Brooks et al., 2007). 

 

Οι παράγοντες που έχουν προσδιοριστεί ότι επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα ζωής και την 

ποιότητα εργασιακής ζωής των νοσηλευτών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

3.1.  Επαγγελματικοί κίνδυνοι 

 

 Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 

Οι βιολογικοί παράγοντες κινδύνου είναι γνωστό ότι αποτελούν μέρος της καθημερινής 

ρουτίνας του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Οι νοσηλευτές καθημερινά εκτίθενται σε παράγωγα 

του ανθρώπινου σώματος και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τραυματιστούν από αιχμηρά 

αντικείμενα και να μολυνθούν από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ηπατίτιδα B και C, 

ιός του AIDS) (Vecchio et al, 2003). 

 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς δείχνουν ότι ο κίνδυνος τραυματισμού ιατρών και 

νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο φόβος λοιπόν 

μετάδοσης του νοσήματος είναι υπαρκτός και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογική 

κατάσταση των νοσηλευτών (Gershon et al., 2009; Peng et al., 2008). Επιπλέον, μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ υποδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα μετάδοσης τέτοιων νοσημάτων 

μέσω τραυματισμών, καθώς διαπιστώθηκε ότι κάθε χρόνο 8700 νοσηλευτές μολύνονται από 

τον ιό της ηπατίτιδας Β και 170-180 άτομα της ίδιας ομάδας καταλήγουν από τις επιπλοκές της 

νόσου (CDC, 1997). 
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 Έκθεση σε χημικούς παράγοντες 

Οι χημικοί παράγοντες που αφορούν περισσότερο το νοσηλευτικό προσωπικό είναι τα 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα (Σουρτζή και Βελονάκης, 2004), τα αναισθητικά αέρια (Heavner, 

2003), οι παράγοντες αποστείρωσης, όπως το οξείδιο του αιθυλενίου (Rideout et al., 2005), το 

latex (Agarwal & Gawkrodger, 2002) και τα ισχυρά υλικά καθαρισμού (Vecchio et al., 2003). 

Διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές που εκτίθενται μακροπρόθεσμα σε χημικούς παράγοντες 

παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες καρκινογένεσης. Ακόμη, παρατηρήθηκαν αυξημένα 

περιστατικά αναιμιών, δυσλειτουργιών θυρεοειδούς και διαταραχών γλυκόζης στο αίμα, ενώ 

αναφέρονται και αρνητικές επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα ανδρών και γυναικών. 

(Tompa et al., 2006; Chalupka & Chalupka, 2010).  

 

 

 Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες 

Η έκθεση σε ακτινοβολία αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο ειδικά για τους νοσηλευτές που 

εργάζονται σε ακτινοδιαγνωστικά και ακτινοθεραπευτικά τμήματα, καθώς λαμβάνουν πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες ακτινοβολίας από τις επιτρεπόμενες. Απαιτείται επομένως καταγραφή 

των επιπέδων έκθεσης των εργαζομένων στην ακτινοβολία και αναθεώρηση των πρωτοκόλλων 

ασφαλείας, όπου απαιτείται (Richardson, 2010). Ένας άλλος φυσικός παράγοντας είναι ο 

θόρυβος. Ο θόρυβος αποτελεί έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που προκαλεί ψυχοσωματικές 

επιδράσεις, καθώς το σώμα αντιδρά στο θόρυβο με τον ίδιο τρόπο που αντιδρά στο άγχος και 

με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία (Choiniere, 2010). Ο 

Christensen (2007) και οι Elliott et al. (2010) μελέτησαν τα επίπεδα θορύβου σε μονάδες 

εντατικής θεραπείας, ενώ οι Tsiou et al. (2008) μέτρησαν το θόρυβο που παράγεται στα 

χειρουργεία ελληνικών νοσοκομείων. Οι τιμές που καταγράφηκαν είναι επικίνδυνες για την 

ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων (>35dB). Ωστόσο, τα συγκεκριμένα επίπεδα βρίσκονται 

κάτω από το όριο έκθεσης που θεωρείται βλαπτικό για το όργανο ακοής (85dB).  

 

 

 Σωματική και ψυχολογική βία 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας επικινδυνότητας του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι η 

σωματική και λεκτική βία που δέχονται οι νοσηλευτές από τους ασθενείς και τους συγγενείς. 

Πράγματι, και στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μελέτες για τη βία στον 

εργασιακό χώρο των νοσηλευτών. Λεκτική βία φαίνεται να έχει υποστεί το σύνολο του 

νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ πολύ συχνή είναι και η σωματική βία από ασθενείς και 

συνοδούς, εύρημα που συμφωνεί και με πολλές διεθνείς μελέτες (Μαστοκώστας και συν, 2005; 

Ραπτόπουλος και Σώλου, 2003).  
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3.2.  Κυκλικό ωράριο και επιπτώσεις στην υγεία  

 

Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας είναι οργανισμοί που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Έτσι, 

η πλειοψηφία των νοσηλευτών εργάζεται σε εναλλασσόμενα ωράρια, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ασθενών. Οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του έργου 

περιορίζουν την ανάκτηση των δυνάμεων από την εργασία και μπορεί να επιφέρουν άμεσες και 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις (Κορομπέλη και Σουρτζή, 2010). Οι Berger και Hopps (2006) 

μελέτησαν την επίδραση του κυκλικού ωραρίου στην υγεία και την ασφάλεια των νοσηλευτών 

και βρήκαν ότι οδηγεί σε προβλήματα που αφορούν σε διαταραχές ύπνου, αυξημένα ατυχήματα 

και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί ακόμη να παρατηρηθούν διαταραχές στα επίπεδα ορμονών 

και επίδραση στην ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα που 

πραγματοποίησε το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Stanford, οι νοσηλεύτριες με εναλλασσόμενες 

βάρδιες παρουσίασαν σωματικά συμπτώματα, όπως προβλήματα του πεπτικού συστήματος, 

διαταραχές περιόδου κ.α., υψηλότερη συχνότητα προβλημάτων στη σεξουαλική ζωή και 

αρνητικά συναισθήματα, όπως σύγχυση, αγωνία και κατάθλιψη (Cooper et al., 2002).  

 

 

3.3.  Σχέση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

 

Η οικογενειακή ζωή από τη μία αποτελεί το βασικότερο στήριγμα για κάθε άνθρωπο, και από 

την άλλη μπορεί να αποτελέσει τη σημαντικότερη πηγή άγχους. Οι απαιτήσεις της οικογένειας 

και οι απαιτήσεις της εργασίας πολλές φορές όχι απλά δε συμβαδίζουν, αλλά έρχονται σε 

σύγκρουση, καθιστώντας το άτομο ανίκανο να βρει τις ισορροπίες. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

αυξημένο άγχος, ιδιαίτερα στις γυναίκες νοσηλεύτριες που εργάζονται και είναι ταυτόχρονα 

μητέρες (Cooperetal, 2002). Μάλιστα, η υποχρέωση των νοσηλευτών να εργάζονται τις νύχτες 

και τα σαββατοκύριακα μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τις οικογενειακές ανάγκες και να 

δημιουργήσει αισθήματα ανεπάρκειας στην εκτέλεση του διπλού ρόλου. Όλη αυτή η 

κατάσταση επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή αφοσίωση και 

την απόδοση των νοσηλευτών, ενώ επιδρά άμεσα και στη γενική ποιότητα ζωής τους (Meltem 

& Serap, 2015). Για το λόγο αυτό, πρέπει οι οργανισμοί να παρέχουν στους νοσηλευτές το 

κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και οικογενειακής ζωής (Demir et al., 2003). 

 

 

3.4.  Φόρτος εργασίας 

 

Ο αυξημένος φόρτος εργασίας αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και είναι αποτέλεσμα του κακού σχεδιασμού εργασίας, της 
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έλλειψης προσωπικού και της ανεπάρκειας πόρων. Ο φόρτος εργασίας επηρεάζει σημαντικά 

την παραγωγικότητα των νοσηλευτών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργεί επιπλέον άγχος στους εργαζόμενους να εκτελέσουν το έργο τους στον 

απαιτούμενο χρόνο (Lynn & Redman, 2005). Πράγματι, σε έρευνα που διεξήχθη σε 

νοσηλευτικό προσωπικό στην Αγγλία βρέθηκε ότι ο φόρτος εργασίας ήταν ο μεγαλύτερος 

στρεσογόνος παράγοντας (Tyler & Ellison, 1994). Επίσης, ο φόρτος εργασίας και οι 

σχετιζόμενοι παράγοντες που αφορούν στην υποστελέχωση ή την ακατάλληλη στελέχωση 

μπορούν να προκαλέσουν αποχωρήσεις από την εργασία (Hengley et al., 2006). Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας να φροντίζουν να μειώνουν το φόρτο 

εργασίας για να διατηρήσουν το προσωπικό τους  (Lynn & Redman, 2005). 

 

 

3.5.  Μυοσκελετικά προβλήματα 

 

Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή επαγγελματικής ανικανότητας των 

νοσηλευτών. Πράγματι, μελέτη που εκπονήθηκε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δείγμα 

περισσότερους από 30.000 νοσηλευτές, έδειξε ότι οι μυοσκελετικές διαταραχές αποτελούσαν 

κοινό τόπο, με ποσοστό άνω του 25% των νοσηλευτών να διαθέτει διάγνωση μυοκελετικής 

διαταραχής (Αντωνίου και Βασιλοπούλου, 2009). Παρόμοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν και 

στον Ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Vasiliadou et al. (1995), η 

σχετιζόμενη με την εργασία οσφυαλγία στους νοσηλευτές ανέρχονταν σε ποσοστό 63% και 

67% για αναδρομικά διαστήματα δύο εβδομάδων και έξι μηνών αντίστοιχα. Μάλιστα, το 65% 

των νοσηλευτών δήλωσε ότι αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία, εξαιτίας του 

μυοσκελετικού προβλήματος που αντιμετώπιζε. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι 

Alexopoulos et al. (2005) σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε έξι νοσηλευτικά ιδρύματα της 

Αθήνας, καθώς το 80% των ερωτώμενων νοσηλευτών δήλωσε ότι  είχε αντιμετωπίσει κάποιο 

μυοσκελετικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.  

 

Η κυριότερη αιτία πρόκλησης μυοσκελετικών προβλημάτων είναι ο χειρισμός των ασθενών, 

δηλαδή όλες εκείνες οι ενέργειες που κάνουν οι νοσηλευτές στην προσπάθειά τους να 

μετακινήσουν, να μεταφέρουν, να ανυψώσουν, να έλξουν ή να στηρίξουν τους ασθενείς. 

Εξίσου σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες θεωρούνται η πολύωρη στατική εργασία, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη μυϊκή κόπωση από τη δυναμική εργασία, καθώς επίσης η 

πολύωρη ορθοστασία και η κακή στάση του σώματος (Αντωνίου και Βασιλοπούλου, 2009). 

Πράγματι, έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Estryn-Behar et al. (1989) έδειξε ότι οι 

νοσηλευτές περνούν το 60-80% της ημέρας όρθιοι και μάλιστα το 10% του χρόνου εργασίας σε 

πρόσθια κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Ακόμη, το νοσηλευτικό προσωπικό δήλωσε ότι περνά 

το 10% του χρόνου εργασίας απασχολούμενο σε αλλαγές θέσης των ασθενών.  
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Σημαντικό ρόλο παίζει και ο σχεδιασμός του εργασιακού περιβάλλοντος που τις περισσότερες 

φορές δεν πληροί τις εργονομικές προδιαγραφές. Έτσι, οι νοσηλευτές καθημερινά εκτίθενται σε 

εργονομικούς κινδύνους που συμβάλλουν στην εμφάνιση μυοσκελετικών νοσημάτων. Σε 

αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο περιορισμένος χώρος γύρω από τον ασθενή, λόγω της παρουσίας 

τεχνολογικού και λοιπού νοσοκομειακού εξοπλισμού (ιατρικά μηχανήματα, πιεσόμετρα, 

κομοδίνα, καρέκλες, στατό κ.τ.λ.), η απουσία ηλεκτρονικών κρεβατιών για τη ρύθμιση του 

ύψους και διάφοροι άλλοι οργανωτικοί παράγοντες, όπως ο ρυθμός και η ένταση της εργασίας, 

το κυλιόμενο ωράριο, τα ανεπαρκή διαλείμματα κ.τ.λ. (Αντωνίου και Βασιλοπούλου, 2009). 

 

 

3.6.  Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση 

 

Το νοσηλευτικό προσωπικό εκτίθεται διαρκώς σε στρεσογόνους παράγοντες, με αποτέλεσμα να 

αναπτύσσει μακροπρόθεσμα εργασιακό άγχος. Μάλιστα, όταν το εργασιακό άγχος γίνει χρόνιο 

μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επαγγελματικής εξουθένωσης που έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην ικανοποίηση από την εργασία και στην ποιότητα ζωής του επαγγελματία (Μπελάλη και 

συν, 2007; Τούκας και Τούκα, 2011). Οι επαγγελματίες υγείας είναι περισσότερο επιρρεπείς 

στο άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση από άλλους εργαζόμενους, διότι είναι υπεύθυνοι 

για ανθρώπινες ζωές και όχι για απρόσωπα αντικείμενα, αλλά και επειδή οι πράξεις ή οι 

παραλείψεις τους  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς (Στεφανίδου και συν., 2010). 

  

Τα κύρια αίτια που οδηγούν στην εκδήλωση εργασιακού άγχους ή/και επαγγελματικής 

εξουθένωσης μπορεί να προέρχονται α) από τον ίδιο το νοσηλευτή (ατομικοί παράγοντες): 

προσωπικότητα, κίνητρα, προσδοκίες, αυτοεκτίμηση, ικανότητα διαχείρισης του άγχους κ.τ.λ., 

β) από το περιβάλλον εργασίας: φόρτος και ένταση εργασίας, ωράριο εργασίας, ασάφεια ρόλων 

και καθηκόντων, έλλειψη αναγνώρισης προσπαθειών, αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις με 

συναδέλφους και γ) από την επαφή με τον ασθενή: συχνή επαφή με τον πόνο και τον θάνατο 

(Τούκας και Τούκα, 2011). 

 

 Οι συνέπειες του στρες για το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολύ σοβαρές και σύμφωνα με 

τους Fagin & Barttett (1995) διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

 υποκειμενικές εμπειρίες: κατάθλιψη, ανησυχία και συναισθηματική απόσπαση. 

 ψυχοσωματικές διαταραχές: ημικρανίες και δερματικά εξανθήματα που θεωρούνται οι πιο 

συνηθισμένες διαταραχές, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και πόνοι στην πλάτη που 

θεωρούνται ενδιάμεσης σοβαρότητας και καρδιαγγειακές παθήσεις και αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια που θεωρούνται οι πιο απειλητικές διαταραχές για τη ζωή.  

 αλλαγές στη συμπεριφορά: ευερεθιστότητα, απροθυμία ανάληψης περαιτέρω καθηκόντων, 

τεταμένες σχέσεις με συναδέλφους και προϊστάμενους, συμπεριφορές εξάρτησης. 
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3.7.  Εργασιακή ικανοποίηση 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση από την πλευρά των νοσηλευτών έχει συνδεθεί με πολλούς 

διαφορετικούς παράγοντες. Σημαντικό ρόλο στην εργασιακή ικανοποίηση παίζουν οι σχέσεις 

και η συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Επίσης, ο μισθός αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες εργασιακής δυσαρέσκειας των νοσηλευτών και μία από 

τις βασικότερες αιτίες αποχώρησης από τα νοσοκομεία (Khani et al., 2008). Σε αντίστοιχα 

αποτελέσματα κατέληξαν και οι Jayakumar και Kalaiselvi (2012), σύμφωνα με τα οποία οι 

νοσηλευτές που λαμβάνουν καλύτερο μισθό παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό εργασιακής 

ικανοποίησης και καλύτερο επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής.  

 

Οι Aktharsha και Anisa (2011) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις αποφάσεις μπορούν να αυξήσουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών. Ομοίως, ο Curtis (2007) ανέφερε ότι οι ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και η επαγγελματική εξέλιξη αποτελούν βασικούς παράγοντες στη βελτίωση της 

εργασιακής ικανοποίησης. Σύμφωνα πάλι με τους Best & Thurston (2006), η αυτονομία 

αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης των νοσηλευτών από την 

εργασία και συνδέεται άμεσα με τη λήψη αποφάσεων.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν με τα ευρήματα της έρευνας των Almalki et al. 

(2012), σύμφωνα με τα οποία η εργασιακή ικανοποίηση και η ποιότητα εργασιακής ζωής 

φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά από πολλούς παράγοντες, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται  οι κακές πρακτικές διοίκησης και εποπτείας, η έλλειψη ευκαιριών 

εξέλιξης, το ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον (ασφάλεια, επάρκεια πόρων και εξοπλισμού), 

καθώς και ο ανεπαρκής μισθός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΡΕΥΝΑ… 

 

4.1.  Σκοπός  

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. 

Γεννηματάς», με σκοπό να προσδιοριστεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής (QoL) και της 

ποιότητας εργασιακής ζωής (QWL) του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Επιμέρους στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί εάν το επίπεδο ποιότητας ζωής και το 

επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών επηρεάζεται από παράγοντες όπως το 

φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας στο 

νοσοκομείο και το τμήμα εργασίας, καθώς επίσης και από τον Νοσηλευτικό Τομέα στον οποίο 

υπάγεται το τμήμα στο οποίο εργάζονται.  

 

 

4.2.  Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

 

4.2.1. Η ιστορία του Νοσοκομείου 

Το κτίριο, όπου στεγάζεται το 

νοσοκομείο είχε κτιστεί αρχικά για να 

εξυπηρετεί  τις ανάγκες της έφιππης 

τουρκικής Σχολής Χωροφυλακής. Ως 

νοσοκομείο αρχίζει να λειτουργεί το 

1916, με την επωνυμία «Νοσοκομείο 

Ερυθρού Σταυρού» δυναμικότητας 400 

περίπου κλινών. Έτσι εξακολουθεί να 

λειτουργεί μέχρι το 1918, περιθάλποντας τραυματίες πολέμου, πυροπαθείς και πρόσφυγες. 

Το 1919, μετά από συνεννόηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του υπουργείου 

υγειονομίας, το νοσοκομείο παραδίδεται στη Στρατιωτική Υγειονομική Υπηρεσία.  

 

Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ανακαινίζεται και εγκαινιάζεται στις 

13.02.1923 με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», διαθέτοντας 

220 κρεβάτια. Το 1941 το κτίριο επιτάσσεται από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και 

όλες οι κλινικές του νοσοκομείου μεταφέρονται στην Καλαμαριά, όπου στεγάζονται μέχρι 

το 1945. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, το νοσοκομείο επανέρχεται στο παλαιό 

κτίριο. 
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Το 1951 και το 1974 κατασκευάζονται νέες πτέρυγες για τη δημιουργία απαραίτητων 

χώρων. Στο μεγάλο σεισμό του 1978, το Νοσοκομείο παθαίνει σοβαρές ζημιές και 

αναστέλλεται η λειτουργία του μέχρι το 1980. Το 1984 παραχωρείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ανωτέρας σχολής Αδελφών νοσοκόμων οικόπεδο 700 τ.μ., που γειτονεύει με 

το Νοσοκομείο, όπου κτίζονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Δύο χρόνια αργότερα 

δωρίζεται και το κτίριο της σχολής, στο οποίο στεγάζονται οι παιδιατρικές κλινικές 

(http://www.gennimatas-thess.gr/). 

 

Στις 6.6.1995 το νοσοκομείο μετονομάζεται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σε Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

(http://www.gennimatas-thess.gr/). Με αυτή την επωνυμία λειτουργεί μέχρι το τέλος του 

2012, καθώς το 2013 συγχωνεύεται διοικητικά με το Γ.Ν.Θ. «ο Άγιος Δημήτριος» και 

μετονομάζεται σε Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - ο Άγιος Δημήτριος». Το νοσοκομείο σήμερα 

λειτουργεί με δυναμικότητα 280 κλινών (ΦΕΚ 3485Β/   31.12.2012).  

 

 

4.2.2. Η διάρθρωση των υπηρεσιών 

 

Το Γ.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 

υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως 

προκύπτει από το οργανόγραμμα, το νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες 

(http://www.gennimatas-thess.gr/):  

 

 Διοικητική υπηρεσία: η Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου διαρθρώνεται σε δύο 

Υποδιευθύνσεις (Υποδιεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Τεχνικού). 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή γραφεία. 

 

 Ιατρική υπηρεσία: η ιατρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε 3 τομείς (παθολογικός, 

χειρουργικός, εργαστηριακός) και κάθε τομέας διακρίνεται με τη σειρά του σε κλινικές και 

τμήματα. Η ιατρική υπηρεσία περιλαμβάνει ακόμη τα διατομεακά τμήματα (Μ.Ε.Θ., 

τμήμα επειγόντων περιστατικών, βραχεία νοσηλεία) και άλλα τμήματα (παραϊατρικού 

προσωπικού, κοινωνικής εργασίας, διαιτολογίας- διατροφής). 

 

 Νοσηλευτική υπηρεσία:  η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και 

διαρθρώνεται σε τρεις (3) Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο 

Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε νοσηλευτικά τμήματα. 

Συγκεκριμένα: 
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 1
ος

 Τομέας: Παθολογική, Καρδιολογική, Παιδιατρική, Στεφανιαία Μονάδα και    

                    Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΕΙ). 

 

 2
ος

 Τομέας: Χειρουργική, ΜΕΘ, Ουρολογική, Παιδοχειρουργική, Ορθοπεδική,  

                    ΩΡΛ και Αναισθησιολογικό τμήμα. 

 

 3
ος

 Τομέας: Εργαστηριακός Τομέας, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργεία. 

 

Οι τρεις υπηρεσίες υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο (Διοικητής), τον Αντιπρόεδρο (Αναπληρωτής Διοικητής), τρία 

μέλη που διορίζονται από το υπουργείο υγείας, έναν εκπρόσωπο των ιατρών και έναν 

εκπρόσωπο των εργαζομένων (ΦΕΚ 3485Β/   31.12.2012). 

 

 

4.3.  Μεθοδολογία  

  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» με διανομή ερωτηματολογίου και 

διήρκησε από τις 20/5/2019 έως τις 19/7/2019. Για την πραγματοποίησή της λήφθηκε σχετική 

έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και την 3
η
 Υγειονομική Περιφέρεια 

(Παράρτημα 3).  

 

 

4.3.1. Δείγμα 

 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο σύνολο του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού. 

Από τα 228 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, επιστράφηκαν συμπληρωμένα 158. 

Ωστόσο, 8 ερωτηματολόγια αφαιρέθηκαν, καθώς ήταν ημιτελώς συμπληρωμένα. Έτσι, στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τελικά 150 ερωτηματολόγια, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό 

ανταπόκρισης 65,8%.  

 

Κατά τη διανομή του ερωτηματολογίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα της 

έρευνας και στον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής του προσωπικού. Επιπλέον, μέσω 

ενημερωτικού σημειώματος που επισυνάφτηκε στο ερωτηματολόγιο, οι εργαζόμενοι 

ενημερώθηκαν αφενός για τους στόχους της έρευνας και αφετέρου για την ανωνυμία και την 

εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. Η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα εξασφαλίστηκε με 

την ταυτόχρονη διανομή κενού, αδιαφανούς φακέλου, στο οποίον οι συμμετέχοντες 

εσώκλεισαν το ερωτηματολόγιο μετά τη συμπλήρωσή του. 
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4.3.2. Εργαλείο έρευνας 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1), το οποίο 

αποτελείται συνολικά από 3 μέρη. Το A’ μέρος περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις, οι οποίες 

σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εκπαίδευση, τα έτη 

απασχόλησης στο νοσοκομείο, τα έτη απασχόλησης στο τμήμα εργασίας και το 

Νοσηλευτικό Τομέα στον οποίο υπάγεται το τμήμα, στο οποίο εργάζεται κάθε νοσηλευτής. 

Οι ερωτήσεις αυτές προστέθηκαν με σκοπό να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση των 

παραγόντων αυτών με το επίπεδο της ποιότητας ζωής και της ποιότητας εργασίας των 

συμμετεχόντων. 

 

Το Β’ μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην ποιότητα ζωής. Βασίστηκε στο 

ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF και περιλαμβάνει συνολικά 26 ερωτήσεις. Οι δύο 

πρώτες ερωτήσεις εξετάζουν τη συνολική ποιότητα ζωής και τη γενική κατάσταση της 

υγείας του ατόμου, ενώ κάθε μια από τις υπόλοιπες 24 ερωτήσεις εξετάζει και από μία πτυχή 

της ποιότητας ζωής (WHOQOL Group, 1996).  

 

Πίνακας 4-1: Οι τομείς και οι πτυχές της ΠΖ του WHOQOL (WHOQOL Group ,1996) 

ΤΟΜΕΙΣ Πτυχές που ενσωματώνονται σε τομείς 

 

 

 

1. Σωματική Υγεία 

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες και ιατρικά βοηθήματα 

Ενέργεια και κόπωση 

Κινητικότητα 

Πόνος και δυσφορία 

Ύπνος και ξεκούραση 

Ικανότητα εργασίας 

 

 

2. Ψυχολογική Υγεία 

Σωματική εικόνα και εμφάνιση 

Αρνητικά συναισθήματα 

Θετικά συναισθήματα 

Αυτοεκτίμηση 

Πνευματικότητα/ Θρησκεία/ Προσωπικές πεποιθήσεις 

Σκέψη, μάθηση, μνήμη και συγκέντρωση 

 

3. Κοινωνικές Σχέσεις 

Προσωπικές σχέσεις 

Κοινωνική υποστήριξη 

Σεξουαλική δραστηριότητα 

 

 

 

4. Περιβάλλον 

Οικονομικοί πόροι 

Ελευθερία, φυσική προστασία και ασφάλεια 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα: προσβασιμότητα και ποιότητα 

Οικιακό περιβάλλον 

Ευκαιρίες για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

Συμμετοχή και ευκαιρίες για δραστηριότητες αναψυχής 

Φυσικό περιβάλλον (ρύπανση/ φασαρία/ κίνηση/ κλίμα) 

Μεταφορά/ μετακίνηση 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 4-1, οι πτυχές της ποιότητας ζωής ενσωματώνονται σε τέσσερις 

βασικούς τομείς. Αντίστοιχα κατηγοριοποιούνται και οι ερωτήσεις του WHOQOL-BREF:  

 

 Τομέας 1- Σωματική Υγεία: περιλαμβάνει τις ερωτήσεις  3, 4, 10, 15, 16, 17, 18. 

 Τομέας 2- Ψυχολογική Υγεία: περιλαμβάνει τις ερωτήσεις  5, 6, 7, 11, 19, 26. 

 Τομέας 3- Κοινωνικές Σχέσεις: περιλαμβάνει τις ερωτήσεις  20, 21, 22. 

 Τομέας 4- Περιβάλλον: περιλαμβάνει τις ερωτήσεις  8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25. 

Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, η οποία 

ωστόσο δεν είναι σταθερή, καθώς οι επιλογές της διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ερώτηση (πίνακας 4-2). 

 

Πίνακας 4-2: Κλίμακες Likert του WHOQOL-BREF 

ΚΛΙΜΑΚΑ Q.1 Q.3-Q.9, Q.15 Q.10-Q.14 Q.2,  Q.16-Q.25 Q.26 

1 Πολύ κακή Καθόλου Καθόλου 
Πολύ 

δυσαρεστημένος 
Ποτέ 

2 Κακή Λίγο 
Σε μικρό 

βαθμό 

Μέτρια 

δυσαρεστημένος 
Σπάνια 

3 
Ούτε καλή/ 

Ούτε κακή 
Μέτρια Μέτρια 

Ούτε 

δυσαρεστημένος/ 

Ούτε 

ικανοποιημένος 

Μερικές 

φορές 

4 Καλή Πολύ 
Σε μεγάλο 

βαθμό 

Μέτρια 

ικανοποιημένος 
Συχνά 

5 Πολύ καλή Υπερβολικά Απόλυτα 
Πολύ 

ικανοποιημένος 
Πάντα 

 

Τέλος, το Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην ποιότητα εργασιακής ζωής και 

βασίστηκε στο εργαλείο μέτρησης ποιότητας της εργασιακής ζωής των νοσηλευτών 

(QNWL), το οποίο αναπτύχθηκε από την Brooks. Αποτελείται από 40 ερωτήσεις, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις διαστάσεις: 

 

Διάσταση 1
η
: Εργασιακή ζωή/ ζωή στο σπίτι (5 ερωτήσεις) 

Διάσταση 2
η
: Σχεδιασμός εργασίας (10 ερωτήσεις) 

Διάσταση 3
η
: Εργασιακό περιβάλλον (20 ερωτήσεις) 

Διάσταση 4
η
: Εργασιακός κόσμος (5 ερωτήσεις) 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο αρχικό εργαλείο, η πρώτη διάσταση της 

κλίμακας περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις. Ωστόσο, οι τρεις ερωτήσεις που αφορούν στην 

ημερήσια φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων γονέων ενσωματώθηκαν σε μία 

τελική ερώτηση, ώστε να ανταποκρίνονται στο δείγμα της έρευνας.  

 

Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, με τις 

εξής επιλογές:  
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                   Πίνακας 4-3: Κλίμακα Likert του ερωτηματολογίου QWL 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

1 Διαφωνώ απόλυτα 

2 Διαφωνώ 

3 Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 

4 Συμφωνώ 

5 Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Η επιλογή των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα δεν ήταν τυχαία. Το 

ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει 

χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε έρευνες που αφορούν στην ποιότητα ζωής και επιπλέον 

έχει σταθμιστεί στα ελληνικά από τη Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση και τους συνεργάτες της 

(Ginieri-Coccosis et al., 2009). Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για 

τη μέτρηση της ποιότητας εργασιακής ζωής, το εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Brooks 

κρίθηκε καταλληλότερο για δύο λόγους: έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα 

στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας (Brooks et al., 2007) και επιπλέον έχει 

χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές για την μέτρηση της ποιότητας εργασιακής ζωής.  

  

Και τα δύο ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους. Για τον έλεγχο 

αξιοπιστίας εφαρμόστηκε η μέθοδος Cronbach και υπολογίστηκε ο δείκτης alpha (α), ο 

οποίος θεωρείται ότι χαρακτηρίζει μία κλίμακα αξιόπιστη όταν έχει τιμή ≥ 0,70. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής για το σύνολο των μεταβλητών του 

WHOQOL-BREF  ήταν α=0,841 και για το σύνολο των μεταβλητών του ερωτηματολογίου 

μέτρησης ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών (QNWL) ήταν α=0,895. 

 

 

4.3.3. Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του Microsoft 

Office Excel 2007 και του στατιστικού προγράμματος  IBM SPSS Statistics, Version 20.0.  

 

Το πρώτο μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων. 

Όσον αφορά τις ποιοτικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, 

έτη απασχόλησης στο νοσοκομείο, έτη απασχόλησης στο τμήμα εργασίας και Νοσηλευτικός 

Τομέας), υπολογίστηκαν τα ποσοστά και οι συχνότητες. Για τις ποσοτικές μεταβλητές 

(διαστάσεις ποιότητας ζωής και διαστάσεις ποιότητας εργασιακής ζωής), εκτός από τα 

ποσοστά και τις συχνότητες, υπολογίστηκαν ακόμη οι μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις. 
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Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει αποτελέσματα συσχετίσεων. Για τις 

συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε  μη παραμετρική ανάλυση, καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστη σε 

μεγάλα δείγματα. Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ μιας ποσοτικής και μιας 

ποιοτικής μεταβλητής με δύο κατηγορίες, όπως π.χ. το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Mann-Whitney, ενώ για περιπτώσεις ποιοτικής μεταβλητής με περισσότερες από δύο 

κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal-Wallis. Τέλος, για τον έλεγχο συσχέτισης 

μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman. 

 

 

4.4.  Περιορισμοί της έρευνας 

 

(α) Κατανόηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Η μέθοδος 

αυτή αποτρέπει κάθε πιθανότητα προδιάθεσης και εξασφαλίζει την ανωνυμία, ωστόσο 

εμπεριέχει ένα βασικό μειονέκτημα, σε περίπτωση που το υπό εξέταση θέμα απαιτεί 

διευκρινιστικές επισημάνσεις. Στην παρούσα έρευνα τέτοιας φύσης προβλήματα 

αντιμετωπίστηκαν με την παροχή αναλυτικών οδηγιών συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, με 

τη ξεκάθαρη διατύπωση των ερωτήσεων και την αναφορά στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός 

τηλεφώνου, email) για την παροχή επεξηγήσεων από τον διεξάγοντα. 

 

(β) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Η απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση της έρευνας εξασφαλίστηκε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα τόσο από τον φορέα, όσο και από την Υγειονομική Περιφέρεια. Έτσι, απέμεινε 

επαρκές χρονικό διάστημα για τη διανομή των ερωτηματολογίων, τη συμπλήρωσή τους από το 

προσωπικό και την συγκέντρωση τους. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ένα μέτριο ποσοστό 

ανταπόκρισης στην έρευνα, το οποίο μπορεί να οφείλεται στον εθελοντικό χαρακτήρα της 

έρευνας, αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως το κυκλικό ωράριο εργασίας, οι κανονικές 

άδειες του προσωπικού, καθώς επίσης και το υψηλό φόρτο εργασίας.  

 

(γ) Ανάλυση δεδομένων 

Εφόσον οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert, οι μεταβλητές μας 

είναι διακριτές, καθώς μπορούν να πάρουν τιμές {1,2,3,4,5}. Κατά συνέπεια, οι μέσες τιμές που 

προκύπτουν κατά την ανάλυση των δεδομένων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 

καθώς δεν μπορούν να εμφανιστούν ενδιάμεσες τιμές. Για παράδειγμα, ενώ το 1 αντιστοιχεί 

στην απάντηση "Καθόλου" και το 2 αντιστοιχεί στην απάντηση "Σε μέτριο βαθμό", η τιμή 1,5 

δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Ωστόσο, οι μέσες τιμές έχουν υπολογιστεί 

προκειμένου να λάβουμε μια γενική εικόνα για το πού κινήθηκαν οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων.  
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4.5.  Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως 

αυτά προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, με ταυτόχρονη παράθεση 

διαγραμμάτων και πινάκων. Επιπλέον, αναφέρονται και συμπληρωματικά στοιχεία που 

αφορούν στην συχνότητα των απαντήσεων, τα οποία παρατίθενται σε αντίστοιχους πίνακες στο 

Παράρτημα 2. 

 

 

4.5.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (διάγραμμα 4-1), στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 134  

γυναίκες και 16 άντρες. Ως ποσοστό επί του συνόλου, το 89,3% των συμμετεχόντων είναι 

γυναίκες, ενώ μόλις το 10,7% είναι άντρες. Το μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν είναι τυχαίο. 

Οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι το σύνολο των συμμετεχόντων προέρχεται από τη 

νοσηλευτική υπηρεσία, η οποία είναι στελεχωμένη κυρίως από γυναίκες. 

 

 

Διάγραμμα 4-1: Φύλο  

 

 

Όσον αφορά την ηλικία (διάγραμμα 4-2), το 33,3% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία "40- 49 

ετών" και το 41,3% στην κατηγορία από "50-59 ετών". Αν προσθέσει κανείς και το 0,7% 

που έχει δηλώσει ηλικία "60 έτη και άνω", τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι περίπου 

το 75% των εργαζομένων έχει ηλικία άνω των 40 ετών. Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης 

του 7,3% δήλωσε ηλικία "έως 29 ετών" και το 17,3% δήλωσε ηλικία "30-39 ετών".  
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Διάγραμμα 4-2: Ηλικία 

 

Το ποσοστό λοιπόν των εργαζομένων στη νοσηλευτική υπηρεσία τείνει να αυξάνεται, όσο 

αυξάνεται η ηλικιακή κατηγορία, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο μειωμένο αριθμό 

προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο. 

 

 

Διάγραμμα 4-3: Οικογενειακή κατάσταση 

 

Ένας ακόμη παράγοντας που αξίζει να αναλυθεί είναι η οικογενειακή κατάσταση (διάγραμμα 

4-3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα ποσοστό 26,7% δήλωσε "Ελεύθερος/-η", ένα 

ποσοστό 59,3% δήλωσε "Έγγαμος/-η", και ένα ποσοστό 4% δήλωσε "Σε σχέση συμβίωσης". 

Ακόμη, ένα ποσοστό 5,3% δήλωσε "Διαζευγμένος/-η" και ένα ποσοστό 3,3% δήλωσε "Σε 

διάσταση". Τέλος, ένα ποσοστό 1,3% δήλωσε "Χήρος/-α ". 
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Μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα (διάγραμμα 4-4). Από τους 150 συμμετέχοντες, οι 48 δήλωσαν πως κατέχουν 

πτυχίο σχολής διετούς φοιτήσεως (32%), οι 83 δήλωσαν κάτοχοι πτυχίου τεχνολογικής 

εκπαίδευσης (55,3%) και ένας δήλωσε κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(0,7%). Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως 17 συμμετέχοντες (11,3%) δήλωσαν πως κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο και ένας συμμετέχων (0,7%) δήλωσε κάτοχος διδακτορικού.  

 

 

Διάγραμμα 4-4: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Εξίσου σημαντικό στοιχείο προς ανάλυση αποτελούν τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των 

εργαζομένων στο νοσοκομείο (διάγραμμα 4-5). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 45,4% των 

νοσηλευτών έχει συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 20 έτη και το 60,7% έχει συνολική 

προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 15 έτη. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν, σε συνδυασμό με την 

ηλικία, τη γήρανση του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου. 

 

 

Διάγραμμα 4-5: Έτη απασχόλησης στο νοσοκομείο 
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Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό νοσηλευτών (36,7%) δήλωσε προϋπηρεσία "25 έτη και 

άνω" και ένα ποσοστό 8,7% δήλωσε προϋπηρεσία "20-25 έτη". Αντίθετα, μόλις το 16,7% 

δήλωσε προϋπηρεσία μικρότερη από 5 έτη, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 8,7% με 

προϋπηρεσία "5-10 έτη". Τέλος, το 14% των εργαζομένων δήλωσε προϋπηρεσία "10-15 

έτη" και το 15,3% δήλωσε προϋπηρεσία "15-20 έτη".  

 

Παράλληλα με τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο εξετάστηκαν 

και τα έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο παρόν τμήμα εργασίας. Από τους 150 

συμμετέχοντες, οι 64 δήλωσαν ότι εργάζονται στο παρόν τμήμα "Έως 5 έτη" (42,7%), οι 22 

δήλωσαν ότι εργάζονται στο παρόν τμήμα "5-10 έτη" (14,7%) και οι 30 δήλωσαν ότι 

εργάζονται στο παρόν τμήμα "10-15 έτη" (20%). Ακόμη, 14 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

εργάζονται στο παρόν τμήμα "15-20 έτη" (9,3%), 12 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εργάζονται 

στο παρόν τμήμα "20-25 έτη" (8%) ενώ υπήρξαν και 8 συμμετέχοντες (5,3%) που δήλωσαν 

ότι εργάζονται στο ίδιο τμήμα περισσότερα από 25 χρόνια (διάγραμμα 4-6). 

 

 

Διάγραμμα 4-6: Έτη απασχόλησης στο τμήμα 

 

Τέλος, βασικό παράγοντα αποτελεί ο Νοσηλευτικός Τομέας στον οποίο υπάγεται το τμήμα 

εργασίας, καθώς θα εξεταστεί πιθανή σχέση με το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των 

νοσηλευτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (διάγραμμα 4-7), το 27,3% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι το τμήμα τους υπάγεται στον 1
ο
 Νοσηλευτικό Τομέα, το 51,3% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι το τμήμα τους υπάγεται στον 2
ο
 Νοσηλευτικό Τομέα και το 21,3% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το τμήμα τους υπάγεται στον 3
ο
 Νοσηλευτικό Τομέα. Το 

μεγάλο ποσοστό που παρουσιάζει ο 2
ος

 Νοσηλευτικός Τομέας οφείλεται στο γεγονός ότι σε 

αυτόν υπάγονται τα περισσότερα νοσηλευτικά τμήματα, σε σχέση με τους άλλους δύο 

Νοσηλευτικούς Τομείς (παράγραφος 4.2.2).  
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Διάγραμμα 4-7: Νοσηλευτικός Τομέας 

 

 

4.5.2. Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής (WHOQOL-BREF) 

 

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις εξετάζουν τη συνολική ποιότητα ζωής και τη γενική κατάσταση 

της υγείας του ατόμου. Από τους 150 συμμετέχοντες λοιπόν, οι 87 θεωρούν ότι η ποιότητα 

ζωής τους είναι "Καλή" έως "Πολύ καλή" (58%), ενώ οι 14 θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής 

τους είναι "Κακή" έως "Πολύ κακή" (9,4%). Υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό ποσοστό 32,7%, 

που θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής τους δεν είναι "Ούτε καλή/ Ούτε κακή" (διάγραμμα 4-8). 

 

 
Διάγραμμα 4-8: Πώς θα βαθμολογούσατε την ποιότητα ζωής σας; 
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Επιπλέον, το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται αρκετά ικανοποιημένο από την υγεία του. Το 

72% δηλώνει "Μέτρια ικανοποιημένο" έως "Πολύ ικανοποιημένο", ενώ αντίθετα μόλις το 

18% δηλώνει "Μέτρια δυσαρεστημένο" έως "Πολύ δυσαρεστημένο". Υπάρχει ακόμη ένα 

ποσοστό 10% των νοσηλευτών που θεωρεί την κατάσταση της υγείας του μέτρια 

(διάγραμμα 4-9).  

 

 
Διάγραμμα 4-9: Πόσο ικανοποιημένος είστε από την υγεία σας; 

 

Το  ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF, εκτός από τη συνολική ποιότητα ζωής και τη γενική 

κατάσταση της υγείας του ατόμου, αξιολογεί αναλυτικά τέσσερις τομείς της ποιότητας ζωής. 

Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν κάθε τομέα, καθώς και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 

σχετικές ερωτήσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

Ο πρώτος τομέας του WHOQOL-BREF είναι η Σωματική Υγεία και περιλαμβάνει επτά 

ερωτήσεις (πίνακας 4-4, διάγραμμα 4-10).  

 

Πίνακας 4-4: Ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF: Σωματική Υγεία 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ν (%) 

Q3 

Αισθάνεστε ότι τυχόν σωματικοί πόνοι 

σας εμποδίζουν να κάνετε πράγματα που 

έχετε να κάνετε; 

Καθόλου 
Λίγο 

Μέτρια 

Πολύ 
Υπερβολικά 

21 (14%) 
35 (23,3%) 

34 (22,7%) 

47 (31,3%) 
13 (8,7%) 

Q4 

Χρειάζεστε κάποια ιατρική θεραπεία για 

να λειτουργήσετε στην καθημερινή σας 
ζωή; 

Καθόλου 

Λίγο 

Μέτρια 
Πολύ 

Υπερβολικά 

59 (39,3%) 

30 (20%) 

31 (20,7%) 
25 (16,7%) 

5   (3,3%) 
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Q10 

Έχετε την απαραίτητη ενεργητικότητα 

για τις δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής; 

Καθόλου 

Σε μικρό βαθμό 

Μέτρια 
Σε μεγάλο βαθμό  

Απόλυτα 

10 (6,7%) 

26 (17,3%) 

67 (44,7%) 
41 (27,3%) 

6   (4%) 

Q15 
Πόσο καλά μπορείτε να κυκλοφορείτε και 

να κινείστε μέσα και έξω από το σπίτι; 

Καθόλου 

Λίγο 
Μέτρια 

Πολύ 

Υπερβολικά 

0   (0%) 

7   (4,7%) 
35 (23,3%) 

91 (60,7%) 

17 (11,3%) 

Q16 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον ύπνο 

σας; 

Πολύ δυσαρεστημένος 
Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 
Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

15 (10%) 
30 (20%) 

 

23 (15,3%) 
64 (42,7%) 

18 (12%) 

Q17 

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 
ικανότητά σας να φέρετε εις πέρας τις 

δραστηριότητες της καθημερινής σας 

ζωής; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 
Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 
Πολύ ικανοποιημένος 

6   (4%) 

20 (13,3%) 

 

27 (18%) 

73 (48,7%) 
24 (16%) 

Q18 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 

ικανότητά σας για εργασία; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 
Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

2   (1,3%) 

12 (8%) 

 
25 (16,7%) 

61 (40,7%) 

50 (33,3%) 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πολλοί ήταν οι νοσηλευτές (40%) που δήλωσαν ότι τυχόν 

σωματικοί πόνοι τους εμποδίζουν να κάνουν τις δουλειές τους "Πολύ" ή "Υπερβολικά", ενώ 

υπήρξε και ένα σημαντικό ποσοστό (22,7%) που δήλωσε ότι οι σωματικοί πόνοι τους 

περιορίζουν σε μέτριο βαθμό. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (59,3%) δήλωσαν ότι 

χρειάζονται "Λίγο" ή "Καθόλου" ιατρική βοήθεια για να λειτουργήσουν στην καθημερινή 

τους ζωή. Όσον αφορά το αν έχουν την απαραίτητη ενεργητικότητα για τις δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής, οι νοσηλευτές δήλωσαν "Μέτρια" σε ποσοστό 44,7% και "Σε μεγάλο 

βαθμό" σε ποσοστό 27,3%.  

 

Επιπλέον, το 72% των νοσηλευτών δήλωσε ότι μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα και έξω από 

το σπίτι "Πολύ" ή "Υπερβολικά" καλά. "Πολύ ικανοποιημένοι" από τον ύπνο τους δήλωσαν 

οι νοσηλευτές σε ποσοστό 12% και "Μέτρια ικανοποιημένοι" σε ποσοστό 42,7%. Ωστόσο, 

υπάρχει και ένα ποσοστό νοσηλευτών (30%) που δήλωσαν "Μέτρια δυσαρεστημένοι" ή 

"Πολύ δυσαρεστημένοι" με τον ύπνο τους. Τέλος, οι νοσηλευτές εμφανίζονται "Μέτρια 

ικανοποιημένοι" ή "Πολύ ικανοποιημένοι" με την ικανότητά τους να φέρνουν εις πέρας τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, σε ποσοστό 48,7% και 16% αντίστοιχα και "Μέτρια 

ικανοποιημένοι" ή "Πολύ ικανοποιημένοι" με την ικανότητά τους για εργασία, σε ποσοστό 

40,7% και 33,3% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4-10: Τομέας 1- Σωματική Υγεία 

 

Ο δεύτερος τομέας του WHOQOL-BREF είναι η Ψυχολογική Υγεία και περιλαμβάνει έξι 

ερωτήσεις (πίνακας 4-5, διάγραμμα 4-11).  

  

Πίνακας 4-5: Ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF: Ψυχολογική Υγεία 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ν (%) 

Q5 Πόσο πολύ απολαμβάνετε τη ζωή; 

Καθόλου 

Λίγο 

Μέτρια 

Πολύ 
Υπερβολικά 

4   (2,7%) 

22 (14,6%) 

69 (46%) 

49 (32,7%) 
6   (4%) 

Q6 Αισθάνεστε ότι η ζωή σας έχει νόημα; 

Καθόλου 

Λίγο 
Μέτρια 

Πολύ 

Υπερβολικά 

2   (1,3%) 

6   (4%) 
32 (21,3%) 

82 (54,7%) 

28 (18,7%) 

Q7 
Πόσο πολύ μπορείτε να συγκεντρωθείτε 

σε κάτι που κάνετε; 

Καθόλου 
Λίγο 

Μέτρια 

Πολύ 
Υπερβολικά 

1   (0,7%) 
7   (4,7%) 

41 (27,3%) 

90 (60%) 
11 (7,3%) 
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Q11 
Μπορείτε να αποδεχτείτε την εμφάνιση 

του σώματός σας; 

Καθόλου 

Σε μικρό βαθμό 

Μέτρια 
Σε μεγάλο βαθμό 

Απόλυτα 

9   (6%) 

19 (12,7%) 

46 (30,6%) 
58 (38,7%) 

18 (12%) 

Q19 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον 

εαυτό σας; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 
Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 
Πολύ ικανοποιημένος 

1   (0,7%) 

9   (6%) 
 

30 (20%) 

64 (42,6%) 
46 (30,7%) 

Q26 

Πόσο συχνά έχετε αρνητικά 

συναισθήματα, όπως μελαγχολική 
διάθεση, απόγνωση, άγχος, κατάθλιψη; 

Ποτέ 

Σπάνια 

Μερικές φορές 
Συχνά 

Πάντα 

10 (6,7%) 

40 (26,6%) 

63 (42%) 
34 (22,7%) 

3   (2%) 

 

 

Διάγραμμα 4-11: Τομέας 2- Ψυχολογική Υγεία 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι νοσηλευτές δήλωσαν ότι απολαμβάνουν τη 

ζωή  "Μέτρια" ή "Πολύ" σε ποσοστό 46% και 32,7% αντίστοιχα και αισθάνονται ότι η ζωή 

τους έχει νόημα "Πολύ" ή "Υπερβολικά" σε συνολικό ποσοστό 73,4%. Πολύ καλά μπορεί 

να συγκεντρωθεί σε κάτι που κάνει το 60% των συμμετεχόντων. Το 50,7% των νοσηλευτών 

αποδέχεται γενικά την εμφάνιση του σώματός του "Σε μεγάλο βαθμό" ή "Απόλυτα", ενώ 

υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (30,6%) που αποδέχεται "Μέτρια" την εμφάνισή του.  

 

Παράλληλα, οι νοσηλευτές δηλώνουν "Μέτρια ικανοποιημένοι" ή "Πολύ ικανοποιημένοι" 

με τον εαυτό τους σε συνολικό ποσοστό 73,3%. Τέλος, το 42% των νοσηλευτών δήλωσε ότι 

έχει αρνητικά συναισθήματα, όπως μελαγχολία, απόγνωση, άγχος και κατάθλιψη "Μερικές 

φορές", το 22,7% δήλωσε ότι έχει τέτοια συναισθήματα "Συχνά", ενώ υπάρχει και ένα μικρό 

ποσοστό (2%) που δήλωσε ότι έχει τέτοια συναισθήματα "Πάντα". 

 

Ο τρίτος τομέας του WHOQOL-BREF είναι οι Κοινωνικές Σχέσεις και περιλαμβάνει τρεις 

ερωτήσεις (πίνακας 4-6, διάγραμμα 4-12). 

 

Πίνακας 4-6: Ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF: Κοινωνικές Σχέσεις 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ν (%) 

Q20 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις 

προσωπικές σας σχέσεις; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 
Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

1  (0,7%) 

9  (6%) 
 

30 (20%) 

58 (38,6%) 

52 (34,7%) 

Q21 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη 

σεξουαλική σας ζωή; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 
Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

13 (8,7%) 

11 (7,3%) 

 
34 (22,7%) 

54 (36%) 

38 (25,3%) 

Q22 

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 
υποστήριξη που έχετε από τους φίλους 

σας; 

Πολύ δυσαρεστημένος 
Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 
Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

1   (0,7%) 
8   (5,3%) 

 

32 (21,3%) 
49 (32,7%) 

60 (40%) 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι "Μέτρια ικανοποιημένοι" ή "Πολύ 

ικανοποιημένοι" από τις προσωπικές τους σχέσεις σε ποσοστό 38,6% και 34,7% αντίστοιχα, 

ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και  "Μέτρια ικανοποιημένοι" ή "Πολύ ικανοποιημένοι" από 

την υποστήριξη που έχουν από τους φίλους τους (32,7% και 40% αντίστοιχα). Επίσης, οι 

νοσηλευτές εμφανίζονται "Μέτρια ικανοποιημένοι" ή "Πολύ ικανοποιημένοι" από τη 

σεξουαλική τους ζωή σε ποσοστό 36% και 25,3% αντίστοιχα, ωστόσο υπάρχει και ένα 

ποσοστό (16%) που δήλωσε "Μέτρια δυσαρεστημένο" ή "Πολύ δυσαρεστημένο". 
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Διάγραμμα 4-12: Τομέας 3- Κοινωνικές Σχέσεις 

 

Ο τέταρτος τομέας του WHOQOL-BREF είναι το Περιβάλλον και περιλαμβάνει οκτώ 

ερωτήσεις (πίνακας 4-7, διάγραμμα 4-13). 

 

Πίνακας 4-7: Ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF: Περιβάλλον 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ν (%) 

Q8 
Πόσο ασφαλής αισθάνεστε στην 

καθημερινή σας ζωή; 

Καθόλου 
Λίγο 

Μέτρια 

Πολύ 
Υπερβολικά 

6   (4%) 
11 (7,3%) 

67 (44,7%) 

62 (41,3%) 
4   (2,7%) 

Q9 
Πόσο υγιεινό είναι το φυσικό σας 

περιβάλλον; 

Καθόλου 

Λίγο 

Μέτρια 
Πολύ 

Υπερβολικά 

8   (5,3%) 

15 (10%) 

66 (44%) 
55 (36,7%) 

6   (4%) 

Q12 
Έχετε τα απαραίτητα χρήματα για να 

καλύπτετε τις ανάγκες σας; 

Καθόλου 
Σε μικρό βαθμό 

Μέτρια 

Σε μεγάλο βαθμό 

Απόλυτα 

6   (4%) 
33 (22%) 

78 (52%) 

30 (20%) 

3   (2%) 

Q13 

Πόσο διαθέσιμες είναι οι πληροφορίες 

που χρειάζεστε στην καθημερινή σας 
ζωή; 

Καθόλου 

Σε μικρό βαθμό 

Μέτρια 
Σε μεγάλο βαθμό 

Απόλυτα 

0   (0%) 

11 (7,3%) 

72 (48%) 
62 (41,4%) 

5   (3,3%) 
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Q14 
Έχετε τη δυνατότητα για δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο σας; 

Καθόλου 

Σε μικρό βαθμό 

Μέτρια 
Σε μεγάλο βαθμό 

Απόλυτα 

21 (14%) 

49 (32,7%) 

53 (35,3%) 
22 (14,7%) 

5   (3,3%) 

Q23 

Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις 

συνθήκες του χώρου, στον οποίο 
κατοικείτε; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 
Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 
Πολύ ικανοποιημένος 

3   (2%) 

14 (9,3%) 
 

15 (10%) 

64 (42,7%) 
54 (36%) 

Q24 

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 

πρόσβαση που έχετε σε διάφορες 

υπηρεσίες υγείας; 

Πολύ δυσαρεστημένος 

Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 
Ούτε ικανοποιημένος 

Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

18 (12%) 

21 (14%) 

 
41 (27,3%) 

56 (37,4%) 

14 (9,3%) 

Q25 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τα 

μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιείτε; 

Πολύ δυσαρεστημένος 
Μέτρια δυσαρεστημένος 

Ούτε δυσαρεστημένος/ 

Ούτε ικανοποιημένος 
Μέτρια ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

49 (32,7%) 
35 (23,3%) 

 

24 (16%) 
25 (16,7%) 

17 (11,3%) 

 

 

Οι νοσηλευτές αισθάνονται αρκετά ασφαλείς από τους κινδύνους στην καθημερινότητα, 

καθώς το 41,3% των νοσηλευτών δήλωσαν ότι αισθάνονται "Πολύ" ασφαλείς και ένα 

περίπου αντίστοιχο ποσοστό (44,7%) δήλωσε ότι αισθάνεται "Μέτρια" ασφάλεια. Όσον 

αφορά το φυσικό τους περιβάλλον, οι περισσότεροι νοσηλευτές θεωρούν ότι είναι αρκετά 

υγιεινό, καθώς επέλεξαν την απάντηση  "Μέτρια" σε ποσοστό 44% και την απάντηση 

"Πολύ" σε ποσοστό 36,7%. Παράλληλα, οι νοσηλευτές εμφανίζονται  "Μέτρια 

ικανοποιημένοι" και "Πολύ ικανοποιημένοι" από τις συνθήκες του χώρου στον οποίο 

κατοικούν σε ποσοστό 42,7% και 36% αντίστοιχα.  

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των νοσηλευτών (52%) δήλωσε πως έχει σε "Μέτριο" βαθμό τα 

απαραίτητα χρήματα για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες. Σχετικά με τη δυνατότητα 

για δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, οι περισσότεροι νοσηλευτές εμφανίζονται 

ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, καθώς δήλωσαν ότι έχουν τη δυνατότητα για δραστηριότητες σε 

"Μέτριο" βαθμό (35,3%) και σε "Μικρό βαθμό" (32,7%). Όσον αφορά την ικανότητα 

απόκτησης των πληροφοριών που χρειάζονται στην καθημερινή τους ζωή, το 48% των 

νοσηλευτών δήλωσε ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε "Μέτριο" βαθμό και το 41,4% 

ότι είναι διαθέσιμες "Σε μεγάλο βαθμό". Σε σχέση με την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες 

υγείας καταγράφεται "Μέτρια ικανοποίηση" από τους νοσηλευτές (37,4%). Τέλος, οι 

νοσηλευτές παρουσιάζονται "Μέτρια δυσαρεστημένοι" (23,3%) και "Πολύ δυσαρεστημένοι" 

(32,7%) από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν. 
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Διάγραμμα 4-13: Τομέας 4- Περιβάλλον 

 

Το ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να προσδιοριστεί το 

επίπεδο ποιότητας ζωής ανά τομέα (Σωματική Υγεία/ Ψυχολογική Υγεία/ Κοινωνικές 

Σχέσεις, Περιβάλλον). Συγκεκριμένα, υπολογίζεται αρχικά μία απόλυτη τιμή για κάθε τομέα 

και στη συνέχεια, αφού γίνει αναγωγή της απόλυτης τιμής στην κλίμακα WHOQOL-100 

(πίνακας 4 του εγχειριδίου του WHOQOL-BREF), προκύπτει η τελική βαθμολογία για κάθε 

τομέα. Επίσης, με τη βοήθεια του μέσου όρου μπορεί να υπολογιστεί και ένα ενδεικτικό 

συνολικό επίπεδο ποιότητας ζωής. Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4-8) 

παρουσιάζονται οι βαθμολογίες που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των δεδομένων. 
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Πίνακας 4-8: Εκτίμηση επιπέδου ποιότητας ζωής (N=150) 

WHOQOL-BREF 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Διάμεσος 
SD 

Σωματική Υγεία 6 94 62,23 63,00 18,89 

Ψυχολογική Υγεία 0 94 63,44 69,00 15,59 

Κοινωνικές Σχέσεις 6 100 72,56 75,00 19,88 

Περιβάλλον 19 100 55,61 56,00 15,52 

Συνολική Ποιότητα Ζωής 24 93 63,46 64,25 13,99 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, το επίπεδο ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων στον 

τομέα Σωματική Υγεία ήταν 62,23±18,89, στον τομέα Ψυχολογική Υγεία ήταν 63,44±15,59, 

στον τομέα Κοινωνικές Σχέσεις ήταν 72,56±19,88 και στον τομέα Περιβάλλον ήταν 

55,61±15,52. Επιπροσθέτως, το συνολικό επίπεδο ποιότητας ζωής υπολογίστηκε ίσο με 

63,46±13,99. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά, 

καθώς η κλίμακα της αξιολόγησης WHOQOL-100 κυμαίνεται από 0-100 και η μέση τιμή 

των τομέων (με εξαίρεση τον τομέα Κοινωνικές Σχέσεις), αλλά και της συνολικής ποιότητας 

ζωής βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη μέση τιμή της κλίμακας. 

 

Επίσης, στα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πάρα πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ ελάχιστης 

και μέγιστης τιμής τόσο στις βαθμολογίες των τομέων, όσο και στη συνολική ποιότητα 

ζωής: Σωματική Υγεία (min=6 και max=94), Ψυχολογική Υγεία (min=0 και max=94), 

Κοινωνικές Σχέσεις (min=6 και max=100), Περιβάλλον (min=9 και max=100) και συνολικό 

επίπεδο ποιότητας ζωής (min=24 και max=93). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι υπήρξαν 

συμμετέχοντες με εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ποιότητα ζωής τους.  

 

Στα ιστογράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι συχνότητες των 

βαθμολογιών ανά τομέα [Σωματική Υγεία (διάγραμμα 4-14), Ψυχολογική Υγεία (διάγραμμα 

4-15), Κοινωνικές Σχέσεις (διάγραμμα 4-16) και Περιβάλλον (διάγραμμα 4-17)], αλλά και οι 

συχνότητες των βαθμολογιών της συνολικής ποιότητας ζωής (διάγραμμα 4-18).  
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Διάγραμμα 4-14: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 1- Σωματική Υγεία 

 

 

 

Διάγραμμα 4-15: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 2- Ψυχολογική Υγεία 
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Διάγραμμα 4-16: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 3- Κοινωνικές Σχέσεις 

 

 

Διάγραμμα 4-17: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 4- Περιβάλλον 



 

69 

 

Διάγραμμα 4-18: Συχνότητες βαθμολογιών Ποιότητας Ζωής 

 

 

4.5.3. Ερωτηματολόγιο ποιότητας εργασιακής ζωής 

  

Το  ερωτηματολόγιο αξιολογεί συνολικά τέσσερις διαστάσεις της ποιότητας εργασιακής 

ζωής. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε διάσταση, καθώς και οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις σχετικές ερωτήσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες και τα 

διαγράμματα που ακολουθούν. 

 

Η πρώτη διάσταση είναι η Εργασιακή ζωή/ Ζωή στο σπίτι και περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 

(πίνακας 4-9, διάγραμμα 4-19). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 40,7% των νοσηλευτών "Συμφωνεί" ότι το κυλιόμενο 

ωράριο επηρεάζει αρνητικά τη ζωή του και το 42% "Συμφωνεί απόλυτα". Μάλιστα, η 

πλειοψηφία των νοσηλευτών δήλωσε ότι δεν τους απομένει ενέργεια όταν τελειώνουν τη 

δουλειά τους (30,7% "Διαφωνώ" και 12,7% "Διαφωνώ απόλυτα"), ενώ υπάρχει και ένα 

ποσοστό 33,3% που δήλωσε ουδετερότητα. Ακόμη, οι περισσότεροι νοσηλευτές (54,6%) 

δήλωσαν ότι είναι σε θέση να ισορροπούν τη δουλειά με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ 

παρατηρείται και σε αυτήν την περίπτωση ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευτών (32,7%) που 

παραμένουν ουδέτεροι.  
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Πίνακας 4-9: Διάσταση 1
η
 –Εργασιακή ζωή/ Ζωή στο σπίτι 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ/ 

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

1.1 
Είμαι σε θέση να ισορροπώ τη δουλειά με τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις 
19 (12,7%) 49 (32,7%) 82 (54,6%) 

1.2 Μου απομένει ενέργεια όταν τελειώνω τη δουλειά 65 (43,3%) 50 (33,3%) 35 (23,4%) 

1.3 
Αισθάνομαι ότι το κυλιόμενο ωράριο επηρεάζει 

αρνητικά τη ζωή μου 
6 (4%) 20 (13,3%) 124 (82,7%) 

1.4 
Οι αμειβόμενες οικογενειακές άδειες που 

παρέχονται από τον Οργανισμό είναι επαρκείς 
65 (43,3%) 63 (42%) 22 (14,7%) 

1.5 
Είμαι σε θέση να μεριμνήσω για την φροντίδα των 

μελών της οικογένειάς μου, όταν είναι ασθενείς 
35 (23,3%) 44 (29,4%) 71 (47,3%) 

 

Διάγραμμα 4-19: Διάσταση 1
η
 –Εργασιακή ζωή/ Ζωή στο σπίτι 
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Όσον αφορά τη φροντίδα των μελών της οικογένειας σε περίπτωση ασθένειας, το 47,3% 

θεωρεί ότι είναι σε θέση να μεριμνήσει (35,3% "Συμφωνώ" και 12% "Συμφωνώ απόλυτα"),  

ωστόσο υπάρχει και ένα ποσοστό 23,3%, που πιστεύει ότι δεν είναι σε θέση να μεριμνήσει 

για τη φροντίδα των συγγενών (17,3% "Διαφωνώ" και 6% "Διαφωνώ απόλυτα"). Τέλος, ο 

μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευτών (43,3%) θεωρεί ότι οι αμειβόμενες οικογενειακές άδειες 

που παρέχονται από την υπηρεσία δεν επαρκούν, καθώς το 26% δήλωσε "Διαφωνώ" και 

17,3% δήλωσε "Διαφωνώ απόλυτα", αν και υπάρχει και ένα ποσοστό 42% που παραμένει 

ουδέτερο σχετικά με το θέμα αυτό.  

  

Η δεύτερη διάσταση είναι ο Σχεδιασμός Εργασίας και περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις 

(πίνακας 4-10, διάγραμμα 4-20). 

 

Πίνακας 4-10: Διάσταση 2
η
 –Σχεδιασμός εργασίας 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ/ 

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

2.1 Λαμβάνω επαρκή βοήθεια από το βοηθητικό προσωπικό 43 (28,7%) 53 (35,3%) 54 (36%) 

2.2 Είμαι ικανοποιημένος/ -η από την εργασία μου 26 (17,3%) 58 (38,7%) 66 (44%) 

2.3 Έχω μεγάλο φόρτο εργασίας 6 (4%) 31 (20,7%) 113 (75,3%) 

2.4 Έχω αυτονομία στη λήψη αποφάσεων για τον ασθενή 66 (44%) 58 (38,7%) 26 (17,3%) 

2.5 Εκτελώ πολλές μη νοσηλευτικές εργασίες 10 (6,7%) 30 (20%) 110 (73,3%) 

2.6 
Βιώνω πολλές παρεμβάσεις από τρίτους στην 

καθημερινή μου δουλειά 

13 (8,7%) 48 (32%) 89 (59,3%) 

2.7 Έχω επαρκή χρόνο για να κάνω τη δουλειά μου σωστά 49 (32,7%) 62 (41,3%) 39 (26%) 

2.8 
Υπάρχει επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό στον 

εργασιακό μου χώρο 

118 (78,7%) 16 (10,7%) 16 (10,6%) 

2.9 
Είμαι σε θέση να παρέχω καλής ποιότητας φροντίδα 

στους ασθενείς 

39 (26%) 44 (29,3%) 67 (44,7%) 

2.10 
Λαμβάνω ποιοτική βοήθεια από το βοηθητικό 

προσωπικό 

48 (32%) 58 (38,7%) 44 (29,3%) 
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Διάγραμμα 4-20α: Διάσταση 2
η
 –Σχεδιασμός Εργασίας (1/2) 

 

 

Διάγραμμα 4-20β: Διάσταση 2
η
 –Σχεδιασμός Εργασίας (2/2) 



 

73 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πάνω από το 75% των νοσηλευτών δήλωσε ότι δεν υπάρχει 

επαρκές προσωπικό στον εργασιακό χώρο (36,7% "Διαφωνώ" και 42% "Διαφωνώ 

απόλυτα"). Παράλληλα, το 75,3% των νοσηλευτών δήλωσε ότι έχει μεγάλο φόρτο εργασίας 

(44% "Συμφωνώ" και 31,3% "Συμφωνώ απόλυτα"), ενώ οι 110 από τους 150 νοσηλευτές 

που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εκτελούν πολλές μη νοσηλευτικές εργασίες. Το 

41,3% των νοσηλευτών παραμένει ουδέτερο και το 32,7% διαφωνεί σχετικά με το ότι 

υπάρχει επαρκής χρόνος για να κάνει τη δουλειά του σωστά, παρόλα αυτά το 44,7% δήλωσε 

ότι είναι σε θέση να παρέχει καλής ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς (36% "Συμφωνώ" 

και 8,7% "Συμφωνώ απόλυτα"). Στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει αυτονομία στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν στον ασθενή, οι νοσηλευτές δήλωσαν "Διαφωνώ" σε 

ποσοστό 31,3% και "Διαφωνώ απόλυτα" σε ποσοστό 12,7%, ενώ παράλληλα το 59,3%  των 

νοσηλευτών θεωρεί ότι δέχεται παρεμβάσεις από τρίτους στην καθημερινή δουλειά (39,3% 

"Συμφωνώ" και 20% "Συμφωνώ απόλυτα").  

 

Όσον αφορά τη βοήθεια που λαμβάνουν οι νοσηλευτές από το βοηθητικό προσωπικό, το 

36% των νοσηλευτών δήλωσε ότι λαμβάνει επαρκή βοήθεια, αλλά ωστόσο μόνο το 29,3% 

δήλωσε ότι λαμβάνει ποιοτική βοήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένα μεγάλο 

ποσοστό νοσηλευτών που δηλώνει ουδετερότητα, όσον αφορά την επάρκεια και την 

ποιότητα βοήθειας που λαμβάνει από το βοηθητικό προσωπικό (35,3% και 38,7% 

αντίστοιχα). Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλευτών, σε ποσοστό 44%, δήλωσε ότι 

είναι ικανοποιημένο από την εργασία (36% "Συμφωνώ" και 8% "Συμφωνώ απόλυτα"), αν 

και παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό (38,7%) που δήλωσε την επιλογή "Ούτε 

συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ". 

 

Η τρίτη διάσταση είναι το Εργασιακό Περιβάλλον και περιλαμβάνει είκοσι ερωτήσεις 

(πίνακας 4-11, διάγραμμα 4-21). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των νοσηλευτών θεωρεί ότι είναι σε θέση να 

επικοινωνει σωστά με τον προϊστάμενό (50% "Συμφωνώ" και 18% "Συμφωνώ απόλυτα") 

και ότι ο προϊστάμενος παρέχει επαρκή εποπτεία (44,7% "Συμφωνώ" και 11,3% "Συμφωνώ 

απόλυτα"). Επίσης, οι περισσότεροι νοσηλευτές θεωρούν ότι τα επιτεύγματά τους 

αναγνωρίζονται από τον προϊστάμενό τους  (42% "Συμφωνώ" και 10,6% "Συμφωνώ 

απόλυτα") και ότι είναι σε θέση να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον 

προϊστάμενο (39,3%), αν και υπάρχει και ένα ποσοστό νοσηλευτών που παρουσιάζονται 

ουδέτεροι (36,7%). Σχετικά με το αν λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον προϊστάμενο για 

την απόδοσή τους, οι απόψεις των νοσηλευτών διαφοροποιούνται σημαντικά. Ένα ποσοστό 

38% δήλωσε "Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ", ένα ποσοστό 25,3% δήλωσε "Συμφωνώ" και 

το ίδιο ποσοστό ακριβώς δήλωσε "Διαφωνώ". 
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Επιπλέον, η πλειοψηφία των νοσηλευτών αισθάνεται ότι έχει το σεβασμό των ιατρών στο 

χώρο εργασίας (38,7% "Συμφωνώ" και 14% "Συμφωνώ απόλυτα") και πως επικοινωνεί 

σωστά με τους ιατρούς στον εργασιακό χώρο (42,6% "Συμφωνώ" και 14,7% "Συμφωνώ 

απόλυτα"), ενώ ταυτόχρονα οι νοσηλευτές θεωρούν ότι είναι σε θέση να επικοινωνούν 

σωστά και με τους υπόλοιπους θεραπευτές, όπως π.χ. φυσιοθεραπευτές (41,3% "Συμφωνώ" 

και 12,7% "Συμφωνώ απόλυτα"). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμη ότι είναι πάρα 

πολύ σημαντικό για το σύνολο σχεδόν των νοσηλευτών να έχουν φιλικές σχέσεις με τους 

συναδέλφους (41,4% "Συμφωνώ" και 41,3% "Συμφωνώ απόλυτα"). Παράλληλα ένας 

μεγάλος αριθμός νοσηλευτών αισθάνεται ότι υπάρχει συνεργασία και ομαδική εργασία στον 

εργασιακό χώρο (58,7%) και ότι ανήκει στην «εργασιακή οικογένεια» (57,3%).  

 

Όσον αφορά την πρόσβαση σε προγράμματα απόκτησης πτυχίου, δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη 

εικόνα, καθώς ένα ποσοστό 32,6% δήλωσε ότι δεν έχει πρόσβαση και ένα ποσοστό 33,4% 

δήλωσε ότι έχει πρόσβαση σε ατίστοιχα προγράμματα, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα 

ποσοστό νοσηλευτών (34%) που παραμένει ουδέτερο. Αντίστοιχες ήταν οι απαντήσεις που 

έδωσαν οι νοσηλευτές και όσον αφορά την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, με ποσοστά 31,3%, 30% και 38,7% αντίστοιχα. Σχετικά με τις ευκαιρίες 

εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, το 30,7% δήλωσε ότι παρέχονται ευκαιρίες από την 

υπηρεσία, το 20,7% ότι η υπηρεσία δεν παρέχει ευκαιρίες εξέλιξης, ενώ η πλειοψηφία των 

νοσηλευτών (48,6%) δήλωσε ουδετερότητα σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Πίνακας 4-11: Διάσταση 3
η
 –Εργασιακό Περιβάλλον 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ/ 

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

3.1 Είμαι σε θέση να επικοινωνώ σωστά με τον προϊστάμενό μου 12 (8%)      36 (24%) 102 (68%) 

3.2 
Έχω επαρκείς προμήθειες και εξοπλισμό για την φροντίδα των 

ασθενών 

38 (25,3%) 65 (43,3%) 47 (31,4%) 

3.3 Ο προϊστάμενος παρέχει επαρκή εποπτεία 26 (17,3%) 40 (26,7%) 84 (56%) 

3.4 
Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να έχω φιλικές σχέσεις με 

τους συναδέλφους μου 

3 (2%) 23 (15,3%) 124 (82,7%) 

3.5 Το εργασιακό περιβάλλον μου παρέχει ευκαιρίες εξέλιξης 46 (30,7%) 73 (48,6%) 31 (20,7%) 

3.6 
Αισθάνομαι ότι υπάρχει συνεργασία και ομαδική εργασία στον 

εργασιακό μου χώρο 
20 (13,3%) 42 (28%) 88 (58,7%) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
Ούτε διαφωνώ/ 

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

3.7 Αισθάνομαι ότι ανήκω στην «εργασιακή οικογένεια» 21 (14%) 43 (28,7%) 86 (57,3%) 

3.8 
Είμαι σε θέση να επικοινωνώ σωστά με άλλους θεραπευτές 

(φυσιοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) 

13 (8,7%) 56 (37,3%) 81 (54%) 

3.9 
Λαμβάνω ανατροφοδότηση (feedback) για την απόδοσή μου 

από τον προϊστάμενό μου 

47 (31,3%) 57 (38%) 46 (30,7%) 

3.10 
Είμαι σε θέση να συμμετέχω στις αποφάσεις που λαμβάνονται 

από τον προϊστάμενό μου 

36 (24%) 55 (36,7%) 59 (39,3%) 

3.11 Αισθάνομαι ότι με σέβονται οι ιατροί στο χώρο εργασίας μου 26 (17,3%) 45 (30%) 79 (52,7%) 

3.12 
Ο χώρος διαλείμματος/ αποδυτηρίων στο χώρο εργασίας μου 

είναι άνετος 

99 (66%) 25 (16,7%) 26 (17,3%) 

3.13 
Έχω πρόσβαση σε προγράμματα απόκτησης πτυχίου 

(προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, κ.α.) 

49 (32,6%) 51 (34%) 50 (33,4%) 

3.14 
Έχω υποστήριξη από την υπηρεσία μου για να μπορώ να 

παρακολουθώ προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

47 (31,3%) 58 (38,7%) 45 (30%) 

3.15 Επικοινωνώ σωστά με τους ιατρούς στον εργασιακό μου χώρο 9 (6%) 55 (36,7%) 86 (57,3%) 

3.16 Τα επιτεύγματά μου αναγνωρίζονται απ’ τον προϊστάμενό μου 19 (12,7%) 52 (34,7%) 79 (52,6%) 

3.17 
Οι νοσηλευτικές πολιτικές και διαδικασίες διευκολύνουν την 

εργασία μου 

36 (24%) 77 (51,3%) 37 (24,7%) 

3.18 
Το τμήμα ασφάλειας (security) εξασφαλίζει ένα ασφαλές 

περιβάλλον εργασίας 

87 (58%) 50 (33,3%) 13 (8,7%) 

3.19 
Αισθάνομαι ασφαλής από κάθε μορφή προσωπικής βλάβης 

(σωματική, λεκτική, συναισθηματική) στο χώρο εργασίας 

89 (59,3%) 42 (28%) 19 (12,7%) 

3.20 
Αισθάνομαι ότι η ανώτερη διοίκηση έχει σεβασμό στη 

νοσηλευτική 

64 (42,7%) 66 (44%) 20 (13,3%) 
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Διάγραμμα 4-21α: Διάσταση 3
η
 –Εργασιακό Περιβάλλον (1/4) 

 

 

Διάγραμμα 4-21β: Διάσταση 3
η
 –Εργασιακό Περιβάλλον (2/4) 
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Διάγραμμα 4-21γ: Διάσταση 3
η
 –Εργασιακό Περιβάλλον (3/4) 

 

 

Διάγραμμα 4-21δ: Διάσταση 3
η
 –Εργασιακό Περιβάλλον (4/4) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλευτών θεωρεί ότι ο χώρος 

διαλείμματος και ο χώρος αποδυτηρίων δεν είναι καθόλου άνετος (31,3% "Διαφωνώ" και 

34,7% "Διαφωνώ απόλυτα"). Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλεια στην εργασία, 

η πλειοψηφία των νοσηλευτών θεωρεί ότι η εταιρία φύλαξης (security) δεν εξασφαλίζει ένα 

ασφαλές περιβάλλον εργασίας (34% "Διαφωνώ" και 24% "Διαφωνώ απόλυτα"), ενώ και 

στην ερώτηση σχετικά με το αν αισθάνονται ασφαλείς από κάθε μορφή προσωπικής βλάβης 

(σωματική, λεκτική, συναισθηματική), η πλειοψηφία των νοσηλευτών απάντησε αρνητικά 

(35,3% "Διαφωνώ" και 24% "Διαφωνώ απόλυτα"). 

 

Όσον αφορά τις προμήθειες και τον εξοπλισμό για την φροντίδα των ασθενών, δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη εικόνα. Το 31,4% των νοσηλευτών δήλωσε ότι επαρκούν και το 25,3% πως δεν 

επαρκούν, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 43,3% που δήλωσε ουδετερότητα. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν και σχετικά με τη διευκόλυνση που παρέχουν στην εργασία οι 

νοσηλευτικές πολιτικές και διαδικασίες. Το 24,7% των νοσηλευτών δήλωσε ότι τους 

διευκολύνουν, ένα αντίστοιχο ποσοστό (24%) έδωσε την αντίθετη απάντηση και ένα 

ποσοστό 51,3% δήλωσε ουδετερότητα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί  ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

νοσηλευτών (42,7%) παρουσιάζεται ιδιαίτερα απογοητευμένο από το σεβασμό που δείχνει η 

ανώτερη διοίκηση στη νοσηλευτική (26% "Διαφωνώ" και 16,7% "Διαφωνώ απόλυτα"). 

 

Η τέταρτη διάσταση είναι ο Εργασιακός Κόσμος και περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις (πίνακας 

4-12, διάγραμμα 4-22). 

 

                          Πίνακας 4-12: Διάσταση 4
η
 –Εργασιακός Κόσμος 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ 

4.1 
Πιστεύω ότι, σε γενικές γραμμές, η κοινωνία έχει τη 

σωστή εικόνα για τους νοσηλευτές 

89 (59,3%) 46 (30,7%) 15 (10%) 

4.2 
Ο μισθός μου είναι επαρκής, δεδομένων των 

σημερινών συνθηκών στην αγορά εργασίας 

105 (70%) 28 (18,7%) 17 (11,3%) 

4.3 
Θα μπορούσα να βρω την ίδια δουλειά σε άλλον 

οργανισμό, με τις ίδιες περίπου αποδοχές και προνόμια 

44 (29,3%) 72 (48%) 34 (22,6%) 

4.4 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου είναι εξασφαλισμένη 31 (20,7%) 62 (41,3%) 57 (38%) 

4.5 
Πιστεύω ότι η δουλειά μου έχει επίδραση στις ζωές 

των ασθενών/ οικογενειών. 

6 (4%) 31 (20,7%) 113 (75,4%) 
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H πλειοψηφία των νοσηλευτών (70%) θεωρεί ότι ο μισθός δεν είναι επαρκής παρά τις 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Συγκεκριμένα, το 36,7% δήλωσε "Διαφωνώ" και το 

33,3% "Διαφωνώ απόλυτα". Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί νοσηλευτές που θεωρούν ότι η 

δουλειά τους είναι εξασφαλισμένη, καθώς δήλωσαν "Συμφωνώ" ή "Συμφωνώ απόλυτα" 

(ποσοστό 34% και 4% αντίστοιχα), ωστόσο οι περισσότεροι νοσηλευτές (41,3%) 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανασφαλείς, καθώς απάντησαν "Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ".  

 

Οι απόψεις των νοσηλευτών διίστανται για το αν θα μπορούσαν να βρουν την ίδια δουλειά 

σε άλλον οργανισμό με τις ίδιες αποδοχές και προνόμια. Το 23,3% δήλωσε "Διαφωνώ", το 

19,3% δήλωσε "Συμφωνώ", ενώ το 48% δήλωσε "Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ". Τέλος, 

το 59,4% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η κοινωνία δεν έχει τη σωστή εικόνα για τους 

νοσηλευτές (38,7% "Διαφωνώ" και 20,7% "Διαφωνώ απόλυτα"). Ωστόσο, το 75,4% θεωρεί 

ότι η δουλειά των νοσηλευτών έχει επίδραση στη ζωή των ασθενών και των οικογενειών 

τους (52,7% "Συμφωνώ" και 22,7% "Συμφωνώ απόλυτα").  

 

 

Διάγραμμα 4-22: Διάσταση 4
η
 –Εργασιακός Κόσμος 

 

Εκτός από την περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να 

προσδιοριστεί το συνολικό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής, αλλά και το επίπεδο 

ποιότητας εργασιακής ζωής ανά διάσταση (Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι, Σχεδιασμός 

Εργασίας, Εργασιακό Περιβάλλον, Εργασιακός Κόσμος).  
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις 

(Εργασιακή Ζωή/Ζωή στο σπίτι: 5 ερωτήσεις, Σχεδιασμός Εργασίας: 10 ερωτήσεις, 

Εργασιακό Περιβάλλον: 20 ερωτήσεις, Εργασιακός Κόσμος: 5 ερωτήσεις). Η βαθμολογία 

λοιπόν για κάθε διάσταση προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων που δόθηκαν στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις, ενώ η συνολική βαθμολογία της ποιότητας εργασιακής ζωής 

προκύπτει από το άθροισμα και των 40 ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας εργασιακής ζωής. 

 

Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα Likert, με ελάχιστη τιμή 1=Διαφωνώ 

απόλυτα και 5=Συμφωνώ απόλυτα. Επομένως, τόσο η ποιότητα εργασιακής ζωής, όσο και η 

κάθε διάσταση ξεχωριστά μπορεί να σημειώσει μία συγκεκριμένη μέγιστη και ελάχιστη 

βαθμολογία. Το εύρος τιμών κάθε βαθμολογίας, καθώς επίσης και τα τελικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των δεδομένων, παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (πίνακας 4-13). 

 

Πίνακας 4-13: Εκτίμηση επιπέδου ποιότητας εργασιακής ζωής (N=150) 

 
Εύρος 

Βαθμολογίας 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Τελική 

Βαθμολογία 
SD 

Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι 5-25  8 23 16,25 2,88 

Σχεδιασμός Εργασίας 10-50 20 43 31,58 4,59 

Εργασιακό Περιβάλλον 20-100 26 98 62,96 10,74 

Εργασιακός Κόσμος 5-25 5 23 14,38 2,65 

Ποιότητα Εργασιακής Ζωής 40-200 72 167 125,17 16,99 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των 

νοσηλευτών στη διάσταση Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι υπολογίστηκε ότι ισούται με 

16,25±2,88 και στη διάσταση Σχεδιασμός Εργασίας με 31,58±4,59. Επίσης, το επίπεδο 

ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών στη διάσταση Εργασιακό Περιβάλλον 

υπολογίστηκε ότι ισούται με 62,96±10,74 και στη διάσταση Εργασιακός Κόσμος με 

14,38±2,65. Τέλος, το συνολικό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών  

υπολογίστηκε ότι ισούται με 125,17±16,99.  
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Αν συγκρίνουμε την τελική βαθμολογία που προέκυψε για το συνολικό επίπεδο ποιότητας 

εργασιακής ζωής και για κάθε διάσταση ξεχωριστά με το αντίστοιχο εύρος τιμών που μπορεί 

να πάρει κάθε βαθμολογία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι νοσηλευτές δεν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ποιότητα εργασίας τους. Πράγματι, η τελική βαθμολογία  

του συνολικού επιπέδου ποιότητας εργασιακής ζωής και των διαστάσεων Εργασιακή 

Ζωή/Ζωή στο σπίτι, Σχεδιασμός Εργασίας, Εργασιακό Περιβάλλον βρίσκεται λίγο πιο πάνω 

από τη μέση τιμή του αντίστοιχου εύρους βαθμολογίας, ενώ στην περίπτωση της διάστασης 

Εργασιακός Κόσμος η τελική βαθμολογία βρίσκεται κάτω από τη μέση τιμή. 

 

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 

μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης βαθμολογίας που σημειώθηκε στις απαντήσεις των 

νοσηλευτών. Αυτό υποδηλώνει ότι υπήρξαν συμμετέχοντες, οι οποίοι στις ίδιες ερωτήσεις 

επέλεξαν άκρως αντίθετες απαντήσεις. Ενδεικτικά, στο ιστόγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι συχνότητες των βαθμολογιών της συνολικής ποιότητας 

εργασιακής ζωής (διάγραμμα 4-23).  

 

 

Διάγραμμα 4-23: Συχνότητες βαθμολογιών Ποιότητας Εργασιακής Ζωής 
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4.5.4. Αποτελέσματα συσχετίσεων 

 

Στις δύο προηγούμενες ενότητες έγινε περιγραφική ανάλυση των στοιχείων της ποιότητας 

ζωής και της ποιότητας εργασιακής ζωής. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη 

διαφοροποίηση στο πως αντιλαμβάνονται τελικά οι νοσηλευτές τόσο την ποιότητα ζωής 

τους, όσο και την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής. Παρουσιάζει λοιπόν πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον να αξιολογηθεί, αν αυτή η διαφοροποίηση σχετίζεται με συγκεκριμένους 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα 

έτη απασχόλησης στο νοσοκομείο, τα έτη απασχόλησης στο τμήμα εργασίας και το 

Νοσηλευτικό Τομέα, στον οποίο ανήκει το τμήμα εργασίας. Επίσης, σημαντικό είναι να 

αξιολογηθεί εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας 

εργασιακής ζωής. 

 

Για τον έλεγχο των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε μη παραμετρική ανάλυση, η οποία 

θεωρείται πιο αξιόπιστη σε μεγάλα δείγματα. Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση πιθανής 

συσχέτισης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας ποιοτικής μεταβλητής με δύο 

κατηγορίες, όπως π.χ. το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann-Whitney. Στις 

περιπτώσεις ποιοτικής μεταβλητής με δύο κατηγορίες, δεχόμαστε τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

 Μηδενική Υπόθεση    Η0: μ1=μ2   

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει ότι η ποιοτική μεταβλητή 

δεν έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή. 

  

 Υπόθεση 1    Η1:μ1≠μ2 

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων δεν είναι ίσοι. Αυτό σημαίνει ότι η ποιοτική 

μεταβλητή έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή. 

 

Για τον προσδιορισμό συσχέτισης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας ποιοτικής 

μεταβλητής με περισσότερες από δύο κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal- 

Wallis, όπου ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 

 Μηδενική Υπόθεση   Η0: μ1=μ2=μ3=μ4=μ5 

Οι αριθμητικοί μέσοι των ομάδων είναι ίσοι, συνεπώς η ποιοτική μεταβλητή δεν έχει 

σχέση με την ποσοτική μεταβλητή.  

 

 Υπόθεση 1   Η1:μ1≠μ2 ή μ2≠μ3… 

Τουλάχιστον ένα ζεύγος αριθμητικών μέσων δεν είναι ίσο, που σημαίνει ότι η ποιοτική 

μεταβλητή έχει σχέση με την ποσοτική μεταβλητή. 
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Τέλος, για τον προσδιορισμό πιθανής συσχέτισης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman. Ο συντελεστής παίρνει τιμές [-1,1]. 

Συγκεκριμένα, αν ο συντελεστής έχει τιμή p= -1 υπάρχει τέλεια αρνητική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών, αν έχει τιμή p = 1 υπάρχει τέλεια θετική σχέση και αν έχει τιμή p= 0, δεν 

υπάρχει καθόλου σχέση. Αν πάλι ο συντελεστής παρουσιάζει ενδιάμεση τιμή, τότε υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών, όχι όμως τέλεια. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν παρατηρείται σχέση μεταξύ του φύλου των νοσηλευτών 

και του επιπέδου ποιότητας ζωής. Το sig ισούται με 0,983> 0,05 και έτσι αποδεχόμαστε τη 

μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας ζωής των ανδρών είναι ίση με τη 

μέση τιμή ποιότητας ζωής των γυναικών. Επιπλέον, το επίπεδο ποιότητας ζωής δε φαίνεται 

να διαφοροποιείται ούτε σε σχέση με την ηλικία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

ελέγχου, το sig ισούται με 0,517> 0,05. Αποδεχόμαστε λοιπόν τη μηδενική υπόθεση (Η0), 

ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας ζωής είναι ίδια στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την 

ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σχέση δεν παρατηρείται ούτε μεταξύ του επιπέδου 

εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και του επιπέδου ποιότητας ζωής. Το sig ισούται με 0,456> 

0,05 και έτσι αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας 

ζωής είναι ίδια μεταξύ των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν αυτοί κατέχουν τίτλο 

διετούς φοιτήσεως, τίτλο τεχνολογικής εκπαίδευσης, τίτλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 

μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό.  

 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, τα αποτελέσματα του ελέγχου υποδεικνύουν μία 

μικρή σχέση με το επίπεδο ποιότητας ζωής. Το sig ισούται με 0,060 που είναι βέβαια 

μεγαλύτερο του 0,05, ωστόσο πρόκειται για μια πάρα πολύ κοντινή τιμή. Έτσι, θα 

μπορούσαμε να δεχτούμε ότι το επίπεδο ποιότητας ζωής των εργαζομένων σχετίζεται σε ένα 

μικρό βαθμό με την οικογενειακή κατάσταση. Πράγματι, οι νοσηλευτές που δήλωσαν "Σε 

σχέση συμβίωσης" παρουσιάζουν μεγαλύτερη μέση τιμή ποιότητας ζωής, ενώ οι νοσηλευτές 

που δήλωσαν τις επιλογές "Χήρος,-α" και "Διαζευγμένος,-η" παρουσιάζουν μικρότερες 

τιμές ποιότητας ζωής. 

 

Αντίθετα, το επίπεδο ποιότητας ζωής δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο, καθώς το sig είναι ίσο με 0,869> 0,05. Και σε αυτή την 

περίπτωση αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας 

ζωής είναι ίδια, ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων. Διαφοροποίηση δε 

φαίνεται να υπάρχει ούτε σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας στο τμήμα. Το sig ισούται με 

0,399> 0,05, συνεπώς αποδεχόμαστε και πάλι την μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η 

μέση τιμή ποιότητας ζωής είναι ίδια, ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας που έχουν οι 
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νοσηλευτές στο παρόν τμήμα εργασίας. Τέλος, δεν παρατηρείται σχέση μεταξύ του επιπέδου 

ποιότητας ζωής και του Νοσηλευτικού Τομέα, καθώς το sig ισούται με 0,113> 0,05. 

Αποδεχόμαστε λοιπόν τη μηδενική υπόθεση (Η0), σύμφωνα με την οποία η μέση τιμή 

ποιότητας ζωής των νοσηλευτών είναι ίση, ανεξάρτητα από το αν το τμήμα στο οποίο 

εργάζονται υπάγεται στον 1
ο
 Νοσηλευτικό Τομέα, στον 2

ο
 Νοσηλευτικό Τομέα ή στον 3

ο
 

Νοσηλευτικό Τομέα.  

 

Όσον αφορά την ποιότητα εργασιακής ζωής, τα αποτελέσματα του ελέγχου υποδεικνύουν 

ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή δε συσχετίζεται με το φύλο, καθώς το sig ισούται 

με 0,517> 0,05. Συνεπώς, αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή 

ποιότητας εργασιακής ζωής των ανδρών είναι ίση με τη μέση τιμή ποιότητας εργασιακής 

ζωής των γυναικών. Επιπλέον, το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής δε φαίνεται να 

συσχετίζεται ούτε με την ηλικία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, το sig ισούται 

με 0,136> 0,05. Αποδεχόμαστε λοιπόν τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή 

ποιότητας εργασιακής ζωής είναι ίδια στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικιακή 

κατηγορία στην οποία ανήκουν.  

 

Αντίθετα, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ποιότητα εργασιακής ζωής συσχετίζεται με 

το επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών, εφόσον το sig ισούται με 0,042< 0,05. Έτσι 

αποδεχόμαστε την υπόθεση (Η1), ότι δηλαδή η μέση τιμή της ποιότητας εργασιακής ζωής 

διαφοροποιείται μεταξύ των νοσηλευτών που έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. 

Πράγματι, η μέση τιμή ποιότητας εργασιακής ζωής είναι παρόμοια μεταξύ των εργαζομένων 

των τριών επιπέδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), ωστόσο οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι 

κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παρουσιάζουν πολύ μικρότερη μέση τιμή ποιότητας 

εργασιακής ζωής, ενώ αντίθετα οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι κατέχουν διδακτορικό 

τίτλο εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μέση τιμή ποιότητας εργασιακής ζωής. 

 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, τα αποτελέσματα του ελέγχου υποδεικνύουν ότι 

δεν υπάρχει σχέση με το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής. Το sig ισούται με 0,321> 0,05, 

οπότε αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας 

εργασιακής ζωής είναι ίδια μεταξύ των νοσηλευτών, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους 

κατάσταση. Το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής δε φαίνεται να διαφοροποιείται ούτε σε 

σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο (sig =0,704> 0,05), ούτε σε σχέση με το  

Νοσηλευτικό Τομέα (sig=0,350> 0,05). Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση αποδεχόμαστε 

τη μηδενική υπόθεση (Η0), ότι δηλαδή η μέση τιμή ποιότητας εργασιακής ζωής είναι ίδια, 

ανεξάρτητα από τα έτη προϋπηρεσίας των νοσηλευτών στο νοσοκομείο ή το Νοσηλευτικό 

Τομέα στον οποίο ανήκει το τμήμα που εργάζονται. 
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Ωστόσο, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μία μικρή σχέση της ποιότητας εργασιακής ζωής με 

τα έτη προϋπηρεσίας στο τμήμα. Το sig ισούται με 0,080 > 0,05, ωστόσο πρόκειται για μια 

πολύ κοντινή τιμή. Έτσι, θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι το επίπεδο ποιότητας εργασιακής 

ζωής των νοσηλευτών σχετίζεται σε ένα μικρό βαθμό με τα έτη προϋπηρεσίας που έχουν 

στο τμήμα όπου εργάζονται. Πράγματι, οι νοσηλευτές που δήλωσαν ότι εργάζονται 

περισσότερα από 15 χρόνια στο ίδιο τμήμα εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές ποιότητας 

εργασιακής ζωής, σε αντίθεση με τους νοσηλευτές που δήλωσαν ότι εργάζονται στο ίδιο 

τμήμα από 15 έτη και κάτω. 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας εργασιακής ζωής και 

της ποιότητας ζωής, από τη ανάλυση των δεδομένων προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση 

των δύο μεταβλητών, καθώς το επίπεδο σημαντικότητας  p<0,01. Μάλιστα, η συσχέτιση των 

δύο μεταβλητών είναι θετική (r=0,64). Αυτό σημαίνει ότι οι νοσηλευτές που παρουσιάζουν 

χαμηλό επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής τείνουν να έχουν και χαμηλό επίπεδο ποιότητας 

ζωής. Η θετική συσχέτιση της ποιότητας ζωής με την ποιότητα εργασιακής ζωής, αν και δεν 

είναι τέλεια (r=0,64≠1), διαφαίνεται και στο διάγραμμα διασποράς που ακολουθεί. 

 

 
Διάγραμμα 4-24: Διάγραμμα διασποράς μεταβλητών QOL-QWL 
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4.6.  Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσδιοριστεί το επίπεδο 

ποιότητας ζωής και το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών ενός γενικού 

νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης και κατόπιν να προσδιοριστεί η σχέση των παραγόντων αυτών 

με επιλεγμένες δημογραφικές και σχετιζόμενες με την εργασία μεταβλητές. Επιπρόσθετος 

στόχος ήταν να εξεταστεί η πιθανότητα το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής να σχετίζεται με 

το επίπεδο ποιότητα ζωής των νοσηλευτών. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στις δύο γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

WHOQOL-BREF, οι νοσηλευτές αισθάνονται μέτρια ικανοποιημένοι από τη γενική κατάσταση 

της υγείας τους και θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής τους είναι σχετικά καλή. Από τα 

αποτελέσματα ωστόσο προκύπτει ότι οι νοσηλευτές δεν είναι τελικά και τόσο ικανοποιημένοι 

από το συνολικό επίπεδο ποιότητας ζωής τους, καθώς η τελική βαθμολογία που σημειώθηκε 

είναι λίγο μεγαλύτερη από το μέσο όρο της κλίμακας. 

 

Συγκεκριμένα, η υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε στον τομέα Κοινωνικές Σχέσεις, που 

σημαίνει ότι οι νοσηλευτές είναι σχετικά ικανοποιημένοι από τις προσωπικές τους σχέσεις, από 

τη σεξουαλική τους ζωή και την υποστήριξη που έχουν από τους φίλους. Αντίθετα, η 

χαμηλότερη βαθμολογία παρατηρήθηκε στον τομέα Περιβάλλον, με την πλειοψηφία των 

νοσηλευτών να δηλώνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα για να καλύπτει τις καθημερινές 

ανάγκες, ούτε τη δυνατότητα για δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο. Ακόμη, οι νοσηλευτές 

δήλωσαν πολύ δυσαρεστημένοι από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν. Ο τομέας 

Σωματική Υγεία παρουσιάζει μέτρια βαθμολογία και στα ίδια ακριβώς επίπεδα κυμαίνεται και ο 

τομέας Ψυχολογική Υγεία, με τους νοσηλευτές να δηλώνουν ότι οι σωματικοί πόνοι τους 

εμποδίζουν γενικά να κάνουν πράγματα και ότι σχετικά συχνά παρουσιάζουν αρνητικά 

συναισθήματα, όπως μελαγχολική διάθεση, άγχος, απόγνωση και κατάθλιψη. 

 

Όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι και 

σε αυτήν την περίπτωση οι νοσηλευτές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς πολύ 

χαμηλές βαθμολογίες παρατηρούνται σε όλες τις διαστάσεις. Πράγματι, η τελική βαθμολογία 

των διαστάσεων Εργασιακή Ζωή/Ζωή στο σπίτι, Σχεδιασμός Εργασίας και Εργασιακό 

Περιβάλλον βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη μέση τιμή του αντίστοιχου εύρους βαθμολογίας, 

ενώ αντίθετα η τελική βαθμολογία της διάστασης Εργασιακός Κόσμος βρίσκεται κάτω από τη 

μέση τιμή. 
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Συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές δήλωσαν ότι μπορούν σε ικανοποιητικό βαθμό να ισορροπούν τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις με τη δουλειά και να μεριμνούν για την φροντίδα των μελών της 

οικογένειας. Δεν τους απομένει ωστόσο αρκετή ενέργεια όταν τελειώνουν τη δουλειά τους και 

θεωρούν ότι το κυκλικό ωράριο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αρνητικά τη ζωή τους. Επιπλέον, 

οι περισσότεροι νοσηλευτές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στον εργασιακό 

χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και συμφώνησαν ότι εκτελούν 

πολλές μη νοσηλευτικές εργασίες. Παρόλα αυτά, οι νοσηλευτές αισθάνονται ότι υπάρχει γενικά 

συνεργασία και ομαδική εργασία στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι έχουν 

καλή επικοινωνία με τους ιατρούς και τους λοιπούς θεραπευτές, στην περίπτωση όμως του 

βοηθητικού προσωπικού παρουσιάζονται λιγότερο ικανοποιημένοι ως προς την επάρκεια και 

την ποιότητα της βοήθειας που λαμβάνουν. 

 

Αναφορικά με τον προϊστάμενό τους, οι νοσηλευτές συμφώνησαν ότι παρέχει επαρκή εποπτεία 

και ότι αναγνωρίζει τα επιτεύγματά τους. Μάλιστα, η πλειοψηφία δήλωσε ότι επικοινωνεί 

σωστά με τον προϊστάμενο του, δεν υπάρχει όμως ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τη συμμετοχή 

των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις ευκαιρίες εξέλιξης 

στο εργασιακό περιβάλλον, την πρόσβαση σε προγράμματα απόκτησης πτυχίου και την 

παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς άλλοι νοσηλευτές 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι, άλλοι δυσαρεστημένοι και άλλοι ουδέτεροι.  

 

Οι νοσηλευτές δήλωσαν ακόμη ότι δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλείς από κάθε μορφή 

προσωπικής βλάβης (σωματική, λεκτική, συναισθηματική) στο χώρο εργασίας και γενικά 

πιστεύουν ότι το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου (security) δεν τους εξασφαλίζει ένα 

ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, θεωρούν ότι οι συνθήκες που επικρατούν τόσο στο 

χώρο διαλείμματος, όσο και στο χώρο των αποδυτηρίων δεν είναι καθόλου άνετες.  

 

Τέλος, παρόλο που ορισμένοι νοσηλευτές αισθάνονται ότι σε γενικές γραμμές η δουλειά τους 

είναι εξασφαλισμένη, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο μισθός δεν είναι επαρκής, παρά τις 

σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Επίσης, η πλειοψηφία των 

νοσηλευτών πιστεύει ότι παρόλο που η νοσηλευτική έχει θετική επίδραση στις ζωές των 

ασθενών και των οικογενειών τους, η κοινωνία σε γενικές γραμμές δεν έχει τη σωστή εικόνα 

για τους ίδιους και το έργο τους. 

 

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η οικογενειακή κατάσταση φάνηκε να επηρεάζει 

το επίπεδο ποιότητας ζωής των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές που βρίσκονται σε σχέση 

συμβίωσης δήλωσαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους παντρεμένους και πολύ 

καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους νοσηλευτές που βρίσκονται σε διάσταση και σε 

κατάσταση χηρείας. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που 
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βρίσκονται σε διάσταση ή σε κατάσταση χηρείας, λόγω της δύσκολης οικογενειακής 

κατάστασης που βιώνουν, έχουν την τάση να μην φροντίζουν κατάλληλα τον εαυτό τους, να 

μειώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο 

περιβάλλον, ενώ και οι παντρεμένοι παρουσιάζουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις σε 

σύγκριση με όσους βρίσκονται σε σχέση. 

 

Ένας ακόμη παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει το δείγμα μας ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Οι νοσηλευτές που δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος παρουσίασαν αρκετά 

χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους νοσηλευτές, οι 

οποίοι παρότι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), παρουσίασαν το ίδιο επίπεδο 

ποιότητας εργασιακής ζωής. Η ομοιότητα των απαντήσεων μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι νοσηλευτές, παρά τη διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης, εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και 

έχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού και απουσίας επίσημου 

καθηκοντολογίου. Όσον αφορά τους νοσηλευτές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το χαμηλό 

επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής μπορεί να οφείλεται στην απουσία αναγνώρισης και 

ανταμοιβής (οικονομικής και ψυχολογικής), καθώς επίσης και στην απουσία ευκαιριών 

εξέλιξης στον εργασιακό χώρο. 

 

Η ποιότητα εργασιακής ζωής των νοσηλευτών φάνηκε να επηρεάζεται και από τα έτη 

προϋπηρεσίας στο παρόν τμήμα εργασίας. Οι νοσηλευτές που δήλωσαν ότι εργάζονται στο ίδιο 

τμήμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 έτη, παρουσίασαν μεγαλύτερο επίπεδο 

ποιότητας εργασιακής ζωής σε σχέση με όσους δήλωσαν ότι εργάζονται στο τμήμα κάτω από 

15 έτη. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι νοσηλευτές που παραμένουν στο ίδιο τμήμα για 

πολλά συνεχόμενα έτη είναι λογικό να έχουν αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τον προϊστάμενο, 

τους συναδέλφους και τους ιατρούς του τμήματος και επομένως να έχουν και μεγαλύτερη 

αίσθηση ότι ανήκουν στην εργασιακή οικογένεια. Επιπλέον, μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση, καθώς έχουν εξειδικευτεί περισσότερο στο αντικείμενο εργασίας, ενώ μπορεί 

να χαίρουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, εκτίμησης και σεβασμού από τους ιατρούς του 

τμήματος σε σχέση με τους νεότερους νοσηλευτές. 

 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας 

εργασιακής ζωής και της ποιότητας ζωής των νοσηλευτών. Η συσχέτιση μάλιστα είναι θετική, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι νοσηλευτές που παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας 

εργασιακής ζωής τείνουν να έχουν και χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής. Θα πρέπει λοιπόν 

οι αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν στρατηγικές με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και της συνολικής ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών, έτσι ώστε να έχουν την 

ικανότητα οι νοσηλευτές να προσφέρουν στους ασθενείς την πιο ποιοτική φροντίδα, χωρίς οι 

ίδιοι να θυσιάζουν την δική τους ποιότητα ζωής. 
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4.7.  Προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασιακής ζωής των νοσηλευτών 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι 

οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στοχευμένων προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους.  

 

Λόγω της σημαντικής μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρήθηκε τα τελευταία 

χρόνια στα νοσοκομεία (πολλές συνταξιοδοτήσεις, μειωμένες προσλήψεις), οι νοσηλευτές 

επιφορτίστηκαν με αυξημένες αρμοδιότητες. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκαν φαινόμενα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και υπερβολικού άγχους, με τους νοσηλευτές να μεταφέρουν τα 

εργασιακά τους προβλήματα στην οικογενειακή τους ζωή. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων 

λοιπόν θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ εργασιακής και 

προσωπικής ζωής των εργαζομένων, καθώς επίσης και στην ανάγκη ύπαρξης ποιοτικού 

ελεύθερου χρόνου για τους νοσηλευτές. 

 

Απαραίτητη κρίνεται η άμεση πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού προσωπικού, καθώς επίσης 

και η ανακατανομή του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού, με στόχο αφενός τη μείωση 

του φόρτου εργασίας  και αφετέρου την σωστή κατανομή των υπηρεσιών προς τους ασθενείς. 

Επιπλέον, η διοίκηση και τα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

ευέλικτο ωράριο εργασίας και επαρκή διαστήματα ξεκούρασης για τους νοσηλευτές, ενώ θα 

πρέπει να στηρίξουν και τους νοσηλευτές που έχουν αυξημένες προσωπικές ανάγκες (μικρά 

παιδιά, ηλικιωμένους γονείς, προβλήματα υγείας). Οι πρακτικές αυτές θα βοηθήσουν τους 

νοσηλευτές στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν την εργασία με τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

 

Οι νοσηλευτές πρέπει επίσης να αισθάνονται ότι η εργασία τους είναι σημαντική και 

ενδιαφέρουσα και να αισθάνονται περήφανοι και ικανοποιημένοι από την εργασία που 

εκτελούν. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση πρέπει να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης, έτσι ώστε να τοποθετήσει κάθε εργαζόμενο στη σωστή θέση με βάση τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές του, αφού πρώτα γίνει αναλυτική περιγραφή των θέσεων εργασίας και 

καταγραφή όλων των νοσηλευτικών διεργασιών, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των 

νοσηλευτικών καθηκόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να παραχωρηθεί στους νοσηλευτές ένας 

σημαντικός βαθμός αυτονομίας και η δυνατότητα να εκτελούν διαφορετικές εργασίες στο 

πλαίσιο της θέσης που κατέχουν.  
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Οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και στην εφαρμογή 

πρακτικών που εξασφαλίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των νοσηλευτών. Θα πρέπει να 

προσφέρουν στους νοσηλευτές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές 

τους, μέσω προγραμμάτων μερικής, πλήρους ή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οργανώσουν προγράμματα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κλινικά εργαστήρια, διευκολύνοντας μάλιστα το προσωπικό να τα 

παρακολουθήσει.  

 

Στην παρούσα έρευνα, οι νοσηλευτές παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι από τις μισθολογικές 

απολαβές τους. Έχει αποδειχτεί εξάλλου πως οι νοσηλευτές είναι από τους χειρότερα 

αμειβόμενους δημοσίους υπαλλήλους, ιδιαίτερα μετά τις περικοπές που έγιναν κατά την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σε έρευνες έχει επιβεβαιωθεί ότι για να παραμείνουν οι 

εργαζόμενοι στο νοσηλευτικό επάγγελμα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι μισθολογικά (Tellez et 

al., 2009), έτσι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των μισθολογικών απολαβών τους, ενώ πρέπει να 

εξεταστεί και η πιθανότητα σύνδεσης των απολαβών με την παραγωγικότητα των νοσηλευτών. 

 

Οι νοσηλευτές παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι και από ορισμένες διοικητικές πρακτικές που 

ασκούνται. Επομένως, τόσο τα νοσηλευτικά στελέχη, όσο και οι προϊστάμενοι θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην τέχνη του 

μάνατζμεντ, την ηγεσία και την επικοινωνία, ώστε να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους. Θα 

πρέπει ακόμη να αναπτυχθούν προσεγγίσεις που θα επιτρέπουν στους νοσηλευτές να 

συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εργασία τους και να λαμβάνουν 

ουσιαστική ανατροφοδότηση για την απόδοσή τους. 

 

Όσον αφορά την άνεση και την ασφάλεια, η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει στους νοσηλευτές 

έναν άνετο χώρο διαλείμματος, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκουράζονται και έναν 

κατάλληλο χώρο αποδυτηρίων, όπου θα μπορούν να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους 

αντικείμενα με ασφάλεια. Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι να βελτιωθεί και η ασφάλεια του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του προσωπικού ασφαλείας, 

έτσι ώστε να υπάρχει φύλαξη τόσο στην είσοδο, όσο και στις πτέρυγες του νοσοκομείου.  

 

Τέλος, οι νοσηλευτές θεωρούν ότι η κοινωνία δεν έχει τη σωστή εικόνα για αυτούς. Οι 

διοικήσεις λοιπόν των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας θα μπορούσαν να συνεργαστούν με 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έτσι ώστε να επιδείξουν τον βασικό ρόλο που παίζουν οι 

νοσηλευτές στη φροντίδα της κοινότητας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 

της υγείας του πληθυσμού. 
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4.8.   Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η ποιότητα ζωής και η ποιότητα εργασιακής ζωής των νοσηλευτών αποτελούν δύο βασικές 

παραμέτρους, τις οποίες έχουν αρχίσει να μελετούν οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Παρόλα 

αυτά, στην πλειοψηφία των ερευνών αντιμετωπίζονται ως δύο ανεξάρτητοι παράγοντες, χωρίς 

να εξετάζεται η μεταξύ τους επίδραση. Προτείνεται λοιπόν στο μέλλον: 

 

1. η έρευνα να επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση της ποιότητας εργασιακής ζωής με την 

ποιότητα ζωής των νοσηλευτών. 

2. να αποσαφηνιστεί η επίδραση της ποιότητας εργασιακής ζωής σε όλες τις διαστάσεις 

της ποιότητας ζωής του εργαζομένου, όχι μόνο της αυτοαναφερόμενης αλλά και της 

πραγματικής π.χ. καταγραφή απουσιών από την εργασία για λόγους υγείας κ.α. 

3. η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους νοσηλευτές που εργάζονται στα 

δημόσια νοσοκομεία, έτσι ώστε να προκύψουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία 

αυτά θα επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν στοχευμένες πρακτικές, όσον 

αφορά τη βελτίωση της ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών και την ποιότητα 

ζωής τους, ενώ παράλληλα θα δώσουν τη δυνατότητα για συγκριτική μελέτη μεταξύ 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4
ΟΥ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 

1. Brooks, B.A., Storfjell, J., Omoike, O., Ohlson, S., Stemler, I., Shaver, J. and Brown, A. 

(2007), “Assessing the Quality of Nursing Work Life”, Nursing Administration Quarterly,  

Vol.31,  No.2, 152–157. 

2. Ginieri-Coccossis, M., Triantafillou, E., Tomaras, V., Liappas, I.A., Christodoulou, G.N. 

and Papadimitriou N.G. (2009), “Quality of life in mentally ill, physically ill and healthy 

individuals: The validation of the Greek version of the World Health Organization Quality 

of life (WHOQOL-100) questionnaire”, Annals of General Psychiatry, Vol.8, No.1, p 23. 

3. Tellez, M., Spetz, J., Seago, J.A., Harrington C.M. and Kitchener, M. (2009), “Do Wages 

Matter?: A Backward Bend in the 2004 California RN Labor Supply”, Policy, Politics, & 

Nursing Practice, Vol.10, No.3, 195-203.  

4. WHOQOL Group (1996), “WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and 

Generic Version of the Assessment, Field Trial Version”, Geneva. Διαθέσιμο από: 

https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς-ο Άγιος Δημήτριος». Διαθέσιμο από: http://www.gennimatas-

thess.gr/ (5/3/2019). 

2. Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Αποφάσεις, (ΦΕΚ 3485Β/ 31.12.2012). Διαθέσιμο από: 

http://www.et.gr/index.php/daily-publications (5/3/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.et.gr/index.php/daily-publications


 

93 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 

1. Agarwal, S. and Gawkrodger, D.J. (2002), “Latex allergy: a health care problem of 

epidemic proportions”, European Journal of Dermatology, Vol.12, 312-315.  

2. Aktharsha, U.S., and Anisa, H. (2011), “Job stress and job satisfaction: An investigation of 

nursing personnel”, International Journal of Management, Vol.1, No.1, 18–32. 

3. Aletras, V., Kontodimopoulos, N., Niakas, D., Vagia, M., Pelteki, H., Karatzoglou, G., 

Sintonen, H. and Yfantopoulos, J. (2009), “Valuation and preliminary validation of the 

Greek 15-D in a sample of patients with coronary artery disease”, Value in Health, Vol.12, 

No.4, 574-579. 

4. Alexopoulos, E., Burdorf, A., Kalokerinou, A. (2006), “A comparative analysis on 

musculoskeletal disorders between Greek and Dutch nursing personnel”, International 

Archives of Occupational and Environmental Health, Vol.79, No.1, 82‐88.  

5. Almalki, M., FitzGerald, G. and Clark, M.,( 2012), “The relationship between quality of 

work life and turnover intention of primary health care nurses in Saudi 74 Arabia”, BMC 

Health Services Research, Vol.10, article 30. 

6. Anagnostopoulos, F., Niakas D. and Pappa, E. (2005), “Construct validation of the Greek 

SF-36 health Survey”, Quality of Life Research, Vol.14, 1959-1965. 

7. Baba, V.V. and Jamal, M. (1991), “Routinisation of job context and job content as related 

to employees quality of work life: a study of psychiatric nurses”, Journal of Organizational 

Behavior, Vol.12, 379-386. 

8. Baker, F. and Intagliata, J. (1982), “Quality of Life in the Evaluation of Community 

Support Systems”, Evaluation and Program Planning, Vol.5, 69-79. 

9. Benardin, H.J. and Russell, J.E. (1993), Human Resource Management: An Experiential 

Approach, (2nd Edition), London: Irwin/McGraw-Hill. 

10. Berger, A.M. and Hobbs, B.B. (2006), “Impact of shift work on the health and the safety of 

nurses and patients”, Clinical Journal of Oncology Nursing, Vol.10, No.4, 465-471. 

11. Bergner, M. and Bobbitt, R.A. (1981), “The sickness impact profile: Development and 

final revision of a health status measure”, Medical Care, Vol.19, No.8, 787-805. 

12. Best, M.F. and Thurston, N.E. (2006), “Canadian Public Health Nurses’ Job Satisfaction”, 

Public Health Nursing, Vol.23, No.3, 250-255. 

13. Borthwick-Duffy, S.A., Widaman K.F., Little, T.D. and Eyman, R.K. (1992), Foster 

Family Care of Persons with Mental Retardation, Washington DC: American Association 

on Mental Retardation. 

14. Bowling, A. (1997), Measuring Health: A Review of Quality of Life Measurement Scales, 

UK: Open University Press. 



 

94 

15. Brooks, B.A. (2001), Development of an instrument to measure quality of nurses’ work 

life, Doctoral dissertation, University of Illinois in Chicago. 

16. Brooks, B.A. & Anderson M.A. (2005), “Defining Quality of Nursing Work Life”, Nursing 

Economics, Vol.23, No.6, 319-326. 

17. Brooks, B.A., Storfjell, J., Omoike, O., Ohlson, S., Stemler, I., Shaver, J. and Brown, A. 

(2007), “Assessing the Quality of Nursing Work Life”, Nursing Administration Quarterly,  

Vol.31,  No.2, 152–157. 

18. Brooks, R.H. and the EuroQol Group (1996), “EuroQol: The current state of play”, Health 

Policy, Vol.37, 53-72. 

19. CDC-Centers for Disease Control and Prevention (1997), “Evaluation of safety devices for 

preventing percutaneous injuries among healthcare workers during phlebotomy 

procedures:Minneapolis, New York City, San Francisco  (1993-1995), MMWR, Vol.46, 

No.2, 21-25. 

20. Chalupka, S. and Chalupka, A.N. (2010), “The impact of environmental and occupational 

exposures on reproductive health”, Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 

Nursing, Vol.39, No.1, 84–102. 

21. Choiniere, D.B. (2010), “The effects of hospital noise”, Nursing Administration Quarterly, 

Vol.34, 327-333. 

22. Christensen, M. (2007), “Noise levels in general intensive care unit: a descriptive study”, 

Nursing in Critical Care, Vol.12, No.4, 188-197. 

23. Coombs, H.C. (1990), The return of Scarcity: strategies for an Economic Future, 

Australia: Cambridge University Press. 

24. Cooper, C.L., Cooper, R.D. and Eaker L.H. (2002), Ζώντας με το στρες, Αθήνα: 

Επιστημονική Έκδοση Παρισιάνου. Μετάφραση από Cooper, C.L., Cooper, R.D. and 

Eaker L.H. (1988), Living with stress, Harmonsworth: Pengium. 

25. Cummins, R.A. (1997), “The comprehensive quality of life scale – Intellectual Disability 

(ComQol-A5): Manual”. Διαθέσιμο από: http://www.acqol.com.au/ (25/7/2019) 

26. Cummins, R.A. (2005), “Moving from the quality of life concept to theory”, Journal of 

Intellectual Disability Research, Vol.49, No.10, 699-706. 

27. Curtis, E. (2007), “Job satisfaction: a survey of nurses in the Republic of Ireland”, 

International Nursing Review, Vol.54, No.1, 92-99. 

28. Danna, K. and Griffin, R.W. (1999), “Health and well-being in the workplace: A review 

and synthesis of the literature”, Journal of Management, Vol.25, No.3, 357-384. 

29. Demir, A., Ulusoy, M. and Ulusoy, M.F. (2003), “Investigation of factors influencing 

burnout levels in the professional and private lives of nurses”, International Journal of 

Nursing Studies, Vol.40, 807-827. 

30. Dessler, G. (1981), Personnel Management, Reston: Reston Publishing Company. 

http://www.acqol.com.au/


 

95 

31. Devapa R.S., Nanjundeswaraswamy, T.S. and Srinivas, R. (2015), “Quality of Work Life: 

Scale Development and Validation”, International Journal of Caring Sciences, Vol.8, 

No.2, 281-300. 

32. Easton, S. and Van Laar, D. (2012), “Quality of Working Life-What, How and Why?”, 

Psychology Research, Vol.3, No.10, 596-605. 

33. Edwards, J.A., Webster, S., Van Laar, D.L. and Easton, S. (2008), “Psychometric analysis 

of the UK health and safety executive’s management standards work-related stress 

indicator tool”, Work & Stress, Vol.22, No.2, 96-107. 

34. Elliott, R.M., McKinley, S.M. and Eager, D. (2010), “A pilot study of sound levels in an 

Australian adult general intensive care unit”, Noise Health, Vol.12, 26-36. 

35. Estryn‐Behar, M., Lavinski, M., Peige, E., Fuillot, J.P. and Debray, Q. (1989), “Improving 

hospital work conditions: an integrated approach”, Revue de L'infirmière, Vol.39 No.9, 

35‐39.  

36. Eurostat (2017), “Framework for measuring quality of life”. Διαθέσιμο από: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-

_measuring_quality_of_life (25/7/2019) 

37. Fagin, L. and Bartlett, H. (1995), “The Claybury CPN stress study: background and 

methodology”, in: Carson, J. Fagin, L, Ritter, S., Stress and Coping in Mental Health 

Nursing, London: Chapman and Hall. 

38. Felce, D. and Perry, J. (1995), “Quality of Life: It’s definition and measurement”, Research 

in Development Disabilities, Vol.16, 51-74. 

39. Fernandes, R.B., Martins, B.S., Caixeta, R.P., Costa Filho, C.G., Braga, G.A. and 

Antonialli, L.M. (2017), “Quality of Work life: An evaluation of Walton model with 

analysis of structural equation”, Revista Espacios, Vol.38, No.3, p.5. 

40. Flanagan, J.C. (1978), “A research approach to Improving our Quality of Life”, American 

Psychologist, Vol.33, 138-147. 

41. Gershon, R.R., Pearson, J.M., Sherman, M.F., Samar, S.M., Canton, A.N. and Stone, P.W. 

(2009), “The prevalence and risk factors for percutaneous injuries in registered nurses in 

the home health care sector”, The American Journal of Infection Control, Vol. 37, 525-533. 

42. Ginieri-Coccossis, M., Triantafillou, E., Tomaras, V., Liappas, I.A., Christodoulou, G.N. 

and Papadimitriou N.G. (2009), “Quality of life in mentally ill, physically ill and healthy 

individuals: The validation of the Greek version of the World Health Organization Quality 

of life (WHOQOL-100) questionnaire”, Annals of General Psychiatry, Vol.8, No.1, p 23. 

43. Ginieri-Coccossis, M., Triantafillou, E., Tomaras, V., Soldatos, C., Mavreas, V. and 

Christodoulou, G. (2012), “Psychometric Properties of WHOQOL-BREF in clinical and 

health Greek populations: incorporating new culture-relevant items”, Psychiatrike, Vol.23, 

130-142. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_measuring_quality_of_life
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_measuring_quality_of_life


 

96 

44. Goldberg, D. (1972), Detection of psychiatric illness by questionnaire, Oxford: Oxford 

University Press. 

45. Hackman, J.R. and Oldham G.R. (1976), “Motivation through the design of work: Test of a 

theory”, Organizational Behavior and Human Performance, Vol.16, 250-279. 

46. Harper, A., Power, M., Orley, J., Herman, H., Schofield, H., Murphy, B.,..and Sartorius, N. 

(1998), “Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life 

assessment”, Psychological Medicine, Vol.28, No.3, 551-558. 

47. Heavner, J.E. (2003), “Toxicity of anaesthetics”, Best Practice & Research: Clinical 

Anaesthesiology, Vol.17, 1-3. 

48. Hengney, D., Eley, R., Cbiol, M., Plank, A., Buikstra, E. and Parker, V. (2006), 

“Workforce issues in nursing in Queensland: 2001 and 2004”, Journal of Clinical Nursing, 

Vol.15, No.12, 1521-1530. 

49. Hunt, S.M. and McEwen, J. (1980), “The development of a subjective health indicator”, 

Sociology of Health and Illness, Vol.2, 231-246. 

50. Hsu, M.Y. and Kernohan, G. (2006), “Dimensions of hospital nurses’ quality of working 

life”, Journal of Advanced Nursing, Vol.54, No.1, 120-131. 

51. Jayakumar, A., Kalaiselvi, K. (2012), “Quality of work life-an overview”, Asian Journal of 

Management Research, Vol.1, No.10, 140-151. 

52. Kaplan, R.M., Bush, J.W. (1982), “Health-related quality of life measurement for 

evaluation research and policy analysis”, Health Psychology, Vol.1, 61-80. 

53. Katz, S.T., Ford A.B., Mosowitz, R.W., Jackson, B.A. and Jaffe, M.W. (1963), “Studies of 

illness in the aged”, JAMA, Vol.185, 914-919. 

54. Khani, A., Jaarfarpour, M. and Dyrekvandmogadam, A. (2008), “Quality of nursing work 

life”, Journal of Clinical and Diagnostic Research, Vol.2, No.6, 1169-1174. 

55. Landesman, S. (1986), “Quality of life and personal life satisfaction: Definition and 

measurement issues”, Mental Retardation, Vol.24, 141-143. 

56. Lau, R.S. (2000), “Quality of work life and performance: An ad-hoc investigation of two 

key elements in the service profit chain model”, International Journal of Service Industry 

Management, Vol.11, No.5, 422-437. 

57. Levine, M., Taylor, J. and Davis, L. (1984), “Defining quality of work life”, Human 

Relations, Vol.37, No.1, 81-104. 

58. Lindstrom, B. & Ericsson, B. (1993), “Quality of Life Among Children in the Nordic 

Countries”, Quality of Life Research, Vol.2, 23-32. 

59. Lippitt, G. (1978), “Quality of Work Life: Organizational Renewal in Action”, Training 

and Development Journal, No.7, 4-10. 

60. Liu, B.C. (1976), Quality of Life Indicators in U.S. Metropolitan Areas: A statistical 

analysis, New York: Praeger Publishers. 



 

97 

61. Lolemo, K., Admasu, B. and Mirkuzie, W. (2017), “Determinants of Quality of Work Life 

among Nurses Working in Hawassa Town Public Health Facilities, South Ethiopia: A 

Cross-Sectional Study, Nursing Research and Practice, Volume 2017, Article ID: 

5181676, 11 pages. 

62. Lynn, M.R. and Redman R.W. (2005), “Faces of the nursing shortage: Influences on staff 

nurses’ intentions to leave their positions or nursing”, The Journal of Nursing 

Administration, Vol.35, No.5, 264.270. 

63. Martel, J.P. and Dupuis, G. (2006), “Quality of Work Life: Theoretical and Methodological 

Problems and Presentation of a New Model and Measuring Instrument”, Social Indicators 

Research, Vol.77, No.2, 333-368. 

64. Meltem, S. and Serap, M.S. (2015), “Quality of Nursing Work Life Scale: The 

Psychometric Evaluation of Turkish Version”, International Journal of Caring Sciences, 

Vol.8, No.3, 543-554.  

65. Mirvis, P.H. and Lawler, E.E. (1984), “Accounting for the Quality of Work Life”, Journal 

of Occupational Behavior, Vol.5, 197-212. 

66. Montazeri, A., Harirchi, A., Shariati, M., Garmaroudi, G., Ebadi, M. and Fateh, A. (2003), 

“The 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12): translation and validation study of 

the Iranian version”, Health and Quality of Life Outcomes, Vol.1, No.1, p 66. 

67. Moradi, T., Maghaminejad, F. and Azizi-Fini, I. (2014), “Quality of working life of nurses 

and its related factors”, Nursing and Midwifery Studies, Vol.3, No.2, 19450. 

68. Nanjundeswaraswamy, T.S. and Swamy, D.R. (2013), Quality of worklife of employees in 

private technical institution”, International Journal for Quality Research, Vol.7,No.3, 3-14. 

69. Nasl Saraji, G. and Dargahi, H. (2006), “Study of Quality of Work Life (QWL)”, Iranian 

Journal of Public Health, Vol.35, No.4, 8-14. 

70. Nussbaum, M. and Sen, A. (1993), The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press. 

71. Pappa, E., Kontodimopoulos N. and Niakas, D. (2005), “Validating and norming of the 

Greek SF-36 health survey”, Quality of Life Research, Vol.14, 1433-1438. 

72. Patrick, B., Erickson, P.D. (1993), Health Status and Health Policy, Oxford: Oxford 

University Press. 

73. Peng, B., Tully, P.J., Boss, K. and Hiller, J.E. (2008), “Sharps injury and body fluid 

exposure among health care workers in an Australian tertiary hospital”, Asia-Pacific 

Journal of Public Health, Vol.20, 139-147. 

74. Pukeliene, V. and Starkauskiene, V. (2011), “Quality of Life: Factors Determining its 

Measurement Complexity”, Engineering Economics, Vol.22, No.2, 147-156. 

75. Renwick, R., Brown, I. (1996), “Quality of life indicators and health: current status and 

emerging conceptions”, Social Indicators Research, Vol.39, No.1, 65-88. 



 

98 

76. Rethinam, G.S. and Ismail, M. (2008), “Constructs of Quality of Work Life: A Perspective 

of Information and Technology Professionals”. European Journal of Social Science, Vol.7, 

No.1, 58-70 

77. Richardson, L. (2010), “Radiation exposure and diagnostic imaging”, Journal of the 

American Academy of Nurse Practitioners, Vol.22, No.4, 178-185. 

78. Rideout, K., Teschke, K., Dimich-Ward, H. and Kennedy, S.M. (2005), “Considering risks 

to healthcare workers from glutaraldehyde alternatives in high level disinfection”, Journal 

of Hospital Infection, Vol.59, 4-11. 

79. Royuela, V., Lopez-Tamayo, J. and Sorinach, J. (2008), “The institutional vs. the academic 

definition of the quality of work life: What is the focus of the European Commission?” 

Social Indicators Research, Vol.83, No.6, 401-415. 

80. Serey, T.T. (2006), “Choosing a Robust Quality of Work Life”, Business Forum, Vol.27, 

No.2, 7-10. 

81. Sintonen, H. (2001a), “Comparing properties of the EQ-5D and EQ-15D in measuring 

health-related quality of life”, Archive of Hellenic Medicine, Vol.18, No.2, 156-160. 

82. Sintonen, H. (2001b), “The 15-D instrument of health related quality of life: properties and 

applications”, Annals of Medicine, Vol.33, No.5, 328-336. 

83. Sirgy, M.J., Efraty, D., Siegel, P. and Lee, D.J. (2001), “A new measure of quality of work 

life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories”, Social Indicators Research, 

Vol.55, No.3, 241-302. 

84. Spitzer, W.O., Dobson, A.J. and Hall, J. (1981), “Measuring the quality of life of cancer 

patients”, Journal of Chronic Diseases, Vol.34, 595-597. 

85. Suttle, J. and Hackmam, J. (1977), Improving life at work: Behavioral science approaches 

to organizational change, CA: Goodyear Publishing. 

86. Taylor, J.C. in Cooper C.L. and Mumford, E. (1979), The quality of working life in Western 

and Eastern Europe, ABP. 

87. Thompson, E.R. & Phua, F.T.T. (2012), “A Brief Index of Affective Job Satisfaction”, 

Group & Organization Management, Vol.37, No.3, 275-307. 

88. Tellez, M., Spetz, J., Seago, J.A., Harrington C.M. and Kitchener, M. (2009), “Do Wages 

Matter?: A Backward Bend in the 2004 California RN Labor Supply”, Policy, Politics, & 

Nursing Practice, Vol.10, No.3, 195-203.  

89. The EuroQol Group (1990), “EuroQol: a new facility for the measurement of health-related 

quality of life”, Health Policy, Vol.16, 199-208. 

90. Tompa, A., Jacab, M., Biro, A., Magyar, B., Fodor, Z., Klupp, T. and Major, J. (2006), 

“Chemical safety and health conditions among Hungarian hospital nurses”, Acad Science, 

Annals of the NY Academy of Science, Vol.1076, 635-648. 

91. Tsiou, C., Eythymiatos, G and Katostaras, T. (2008), “Noise in the operating rooms of 

Greek hospitals”, Journal of the Acoustical Society of America, Vol.123, No.2, 757-765. 



 

99 

92. Tyler, P.A. and Ellison R.N. (1994), “Sources of stress and psychological well-being in 

high dependency nursing”, Journal of Advanced Nursing, Vol.19, 469-476. 

93. Van Laar, D., Edwards, J. and Easton, S. (2007), “The Work-Related Quality of Life 

(WRQoL) Scale”, Journal of Advanced Nursing, Vol.60, No.3, 325-333. 

94. Vasiliadou, A., Karvolntzis, G., Soumilas, A., Roumeliotis, D. and Theodosopoulou, E. 

(1995), “Occupational low back in nursing staff in a Greek hospital”, Journal of Advanced 

Nursing, Vol.21, 125‐30.  

95. Vecchio, D., Sasco, A.J. and Cann, C.I. (2003), “Occupational risk in health care and 

research”, American Journal of Industrial Medicine, Vol.43, 369-397. 

96. Vidalis, A., Syngelakis, M., Papathanasiou, M., Whalley, D. and McKenna, S.P. (2002), 

“The Greek version of the Nottingham Health Profile: features of its adaption”, 

Hippokratia, Vol.6, 79-82.  

97. Walton, R.E. (1973), “Quality of Work Life, What Is It?”, Sloan Management Review 

Journal, Vol.15, No.1, 11-21. 

98. Ware, J.E. (1993), The SF-36 Health Survey: A Manual and Interpretation Guide, The 

Health Institute, New England Medical Center, Boston. 

99. Warr, P., Cook, J. and Wall, T. (1979), “Scales for the measurement of some work attitudes 

and aspects of psychological well-being”, Journal of Occupational Psychology, Vol.52, 

193-210. 

100. World Health Organization (1979), “Handbook for reporting results of cancer treatment”, 

WHO Offset Publications, Vol.48, p.45. 

101. WHOQOL Group (1993), “Study protocol for the world health organization project to 

develop a quality of life assessment instrument (WHOQOL)”, Quality of Life Research, 

Vol.2, No.2, 153-159.  

102. WHOQOL Group (1995), “The world health organization quality of life assessment 

(WHOQOL): Position paper from the world health organization”, Social Science and 

Medicine, Vol.41, No.10, 1403-1409. 

103. WHOQOL Group (1996), “WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and 

Generic Version of the Assessment, Field Trial Version”, Geneva. Διαθέσιμο από: 

https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf 

104. Yfantopoulos, J. (2001), “The Greek Version of the EuroQol (EQ-5D) instrument”, 

Archives of Hellenic Medicine, Vol.18, No.2, 180-191.  

105. Young, K.J., Longman, A.J. (1983), “Quality of life and persons with melanoma: A pilot 

study”, Cancer Nursing Practice, Vol.6, No.3, 219-25. 

106. Zautra, A., Goodhart, D. (1979), “Quality of life indicators: A review of literature”, 

Community Mental Health Review, Vol.4, 1-10. 

 

https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf


 

100 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

1. Αλουμανής, Π. (2002), Επιθεώρηση Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθήνα: ΙΚΑ. 

2. Αντωνίου, Κ. και Βασιλοπούλου, Γ. (2009), «Μυοσκελετικά προβλήματα νοσηλευτικού 

προσωπικού», Το Βήμα του Ασκληπιού, Τομ.8, Νο.1, 15-24. 

3. Αργέντου, Α. (2009), «Ποιότητα Ζωής σχετιζόμενη με τη υγεία, ΕΛΕΥΘΩ, Τομ.1, 25-30. 

4. Βιδάλης, Α., Συγγελάκης, Μ. (2000), «Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, Nottingham 

Health Profile (NHP) – Ελληνική έκδοση», Ιπποκράτεια, Tομ.4, 39-42. 

5. Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς-ο Άγιος Δημήτριος». Διαθέσιμο από: http://www.gennimatas-

thess.gr/  (5/3/2019). 

6. Δενδρινός, Γ. (2004), «Νέες μορφές απασχόλησης και ποιότητας εργασίας» στο 

Λυμπεράκη, Α. και Δενδρινός, Γ. (2004), Ευέλικτη εργασία: νέες μορφές και ποιότητα 

απασχόλησης, Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα. 

7. Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Αποφάσεις, (ΦΕΚ 3485Β/ 31.12.2012). Διαθέσιμο από: 

http://www.et.gr/index.php/daily-publications (5/3/2019). 

8. Θεοδωροπούλου, Ε., Καρτερολιώτης, Κ., Νάσσης, Γ., Κοσκολού, Μ. και Γελαδά, Ν. 

(2012), «Μέθοδοι εκτίμησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής», Κινησιολογία, 

Tομ.5, 58-66.  

9. Θεοφίλου Π. (2010), «Ποιότητα ζωής στο χώρο της υγείας: έννοια και αξιολόγηση», e-

Journal of Science & Technology, Tομ.5, Νο.4, 43-53. 

10. Κάβουρα, Μ., Γείτονα, Μ., Βανδώρου, Χ., Κυριόπουλος, Γ. (2003), Ποιότητα Ζωής, 

Αθήνα: Εκδόσεις Janssen-Chilag.  

11. Κορομπέλη, Α. και Σουρτζή, Π. (2010), «Οργάνωση του Κυκλικού Ωραρίου Εργασίας σε 

Υπηρεσίες Υγείας για τη Μείωση των Επιπτώσεών του στους Εργαζόμενους», 

Νοσηλευτική, Τομ.49, 131–140. 

12. Μαστροκώστας, Α., Γκριζιώτη, Μ., Βασιλείου, Β., Παπουτσάκης, Σ. και Μπένος, Α. 

(2005), «Η βία ως επαγγελματικός κίνδυνος στους νοσηλευτών των τμημάτων Επειγόντων 

Περιστατικών της Θεσσαλονίκης, Νοσηλευτική, Τομ.44, Νο.3, 337-344. 

13. Μπελλάλη, Θ., Κοντοδημόπουλος, Ν., Καλαφάτη, Μ., Νιάκας, Δ. (2007), «Διερευνώντας 

την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα 

ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τομ.24, 75-84. 

14. Οικονόμου, Μ., Κοκκώση, Μ., Τριανταφύλλου, Ε., Χριστοδούλου Γ. (2001), «Ποιότητα 

ζωής και ψυχική υγεία», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τομ.18, Νο.3, 239-253. 

15. Παπάνης, Ε. (2007), «Ποιότητα ζωής».  

        Διαθέσιμο από: http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_5329.html (25/7/2019) 

16. Παππά, Ε., Κοντοδημόπουλος, Ν. και Νιάκας, Δ. (2006), «Εγκυροποίηση και 

προτυποποίηση της επισκόπησης υγείας SF-36 με αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

Ελληνικού αστικού πληθυσμού», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Tομ.23, 159-166. 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.et.gr/index.php/daily-publications
http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_5329.html


 

101 

17. Ραφτόπουλος, Β. και Σώλου, Ε. (2003), «Η βία προς το νοσηλευτικό προσωπικό των 

ψυχιατρείων, Νοσηλευτική, Τομ.42, Νο.1, 219-227. 

18. Σαρρής, Μ. (2001), Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής, Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήσης. 

19. Σουρτζή, Π. και Βελονάκης, Ε. (2004), «Η χημειοθεραπεία ως επαγγελματικός κίνδυνος 

για τους νοσηλευτές», Νοσηλευτική, Τομ.3, Νο.4, 435-441. 

20. Τούκας, Δ. και Τούκα, Α. (2011), «Ανάλυση και διαχείριση του επαγγελματικού άγχους 

στο νοσοκομειακό περιβάλλον: Από την επιστημονική προσέγγιση στην πρακτική 

εφαρμογή»,  Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τομ.28, 20-26. 

21. Τριανταφύλλου, Ε.Σ., Οικονόμου, Μ.Π., Χριστοδούλου Γ.Ν. (2005), Ποιότητα ζωής και 

ψυχική υγεία: Εννοιολογικές Αναφορές και Θεωρητικά Μοντέλα, στο Β.Π. Κονταξάκης, 

Μ.Ι. Χαβάκη - Κονταξάκη, Γ.Ν. Χριστοδούλου (Επιμ. Έκδ.), Προληπτική ψυχιατρική και 

ψυχική υγιεινή (577-591), Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα.  

22. Υφαντόπουλος, Γ., Ν. (2007), «Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό 

υγειονομικό μοντέλο», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Tομ.24, 6-18. 

23. Υφαντόπουλος, Γ., Σαρρής Μ. (2001), «Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής: 

Μεθοδολογία μέτρησης», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Tομ.18, Νο.3, 218-229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

Διπλωματικής Εργασίας 

με θέμα 

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

της 

ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΗΣ 

 



 

104 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με θέμα: «Η ποιότητα ζωής και η 

ποιότητα εργασιακής ζωής του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού: η περίπτωση ενός 

Δημόσιου Νοσοκομείου».  

 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να προσδιοριστεί αρχικά το επίπεδο της 

ποιότητας ζωής και της ποιότητας εργασίας του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού και 

κατόπιν να συσχετιστεί με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή 

κατάσταση, η προϋπηρεσία, και ο νοσηλευτικός τομέας εργασίας. 

 

Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Υπολογίζεται ότι για 

τη συμπλήρωσή του απαιτούνται περίπου 10 λεπτά. Οι απαντήσεις θα είναι αυστηρά ανώνυμες 

και εμπιστευτικές και η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

 

Μετά τη συμπλήρωσή του, παρακαλώ εσωκλείστε το ερωτηματολόγιο στο φάκελο που 

σας έχει δοθεί. 

 

 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

 

 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

Πεχτελίδου Αναστασία  

ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τηλέφωνο: 6932566515 

Email: pechtelidou_anastasia@hotmail.gr 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα στοιχεία που ζητούνται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστική επεξεργασία και 

για κανέναν άλλο σκοπό. Απαντήστε κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

 

1. Φύλο: 

Άντρας  Γυναίκα 

1 2 

 

2. Ηλικία: 

Έως 29 ετών  30-39 ετών 40-49 ετών 50-59 ετών 60 και άνω 

1 2 3 4 5 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση: 

Ελεύθερος/ -η 
Σε σχέση 

συμβίωσης 
Έγγαμος/ -η 

Σε 

διάσταση 
Διαζευγμένος/ -η Χήρος/ -α 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Εκπαίδευση: 

ΔΕ  ΤΕ ΠΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

1 2 3 4 5 

 

5. Έτη απασχόλησης στο Νοσοκομείο: 

Έως 5 έτη 5-10 έτη 10-15 έτη 15-20 έτη 20-25 έτη 25 και άνω 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Έτη απασχόλησης στο τμήμα που εργάζεστε: 

Έως 5 έτη 5-10 έτη 10-15 έτη 15-20 έτη 20-25 έτη 25 και άνω 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Νοσηλευτικός Τομέας* 

1
ος

 Τομέας 2
ος

 Τομέας 3
ος

 Τομέας 

1 2 3 

 

* 1
ος

 Τομέας: Παθολογική, Καρδιολογική, Παιδιατρική, Στεφανιαία Μονάδα και ΕΕΙ. 

   2
ος

 Τομέας: Χειρουργική, ΜΕΘ, Ουρολογική, Παιδοχειρουργική, Ορθοπεδική, ΩΡΛ  

                      και Αναισθησιολογικό τμήμα. 

   3
ος

 Τομέας: Εργαστηριακός Τομέας, Τακτικά Ιατρεία, Χειρουργεία. 



 

106 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

    (WHOQOL-BREF) 

 

Το ερωτηματολόγιο διερευνά το πώς εσείς αξιολογείτε την ποιότητα της ζωής σας και την 

κατάσταση της υγείας σας. Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν δεν είστε 

σίγουρος/ -η για την απάντησή σας σε κάποια ερώτηση, διαλέξτε εκείνη που νομίζετε ότι είναι 

η πιο σωστή.  

 

Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση θα πρέπει να αναφέρονται στις δύο (2) τελευταίες 

εβδομάδες της ζωής σας. 

 

  Πολύ κακή Κακή 
Ούτε καλή  
Ούτε κακή 

Καλή  Πολύ καλή 

1 
Πώς θα βαθμολογούσατε την 
ποιότητα ζωής σας; 

1 2 3 4 5 

 

  

Πολύ 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Μέτρια 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Ούτε 

δυσαρεστημένος/-η 

Ούτε 

ικανοποιημένος/-η 

Μέτρια 

ικανοποιημένος/ 

-η 

Πολύ 

ικανοποιημένος/   

-η 

2 
Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από την υγεία σας; 

1 2 3 4 5 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις εξετάζουν σε ποιό βαθμό έχετε βιώσει συγκεκριμένες καταστάσεις 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων. 

 

  Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ  Υπερβολικά 

3 

Αισθάνεστε ότι τυχόν σωματικοί πόνοι σας 
εμποδίζουν να κάνετε πράγματα που έχετε να 
κάνετε; 

1 2 3 4 5 

4 
Χρειάζεστε κάποια ιατρική θεραπεία για να 
λειτουργήσετε στην καθημερινή σας ζωή; 

1 2 3 4 5 

5 Πόσο πολύ απολαμβάνετε τη ζωή; 1 2 3 4 5 

6 Αισθάνεστε ότι η ζωή σας έχει νόημα; 1 2 3 4 5 

 

  Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ  Υπερβολικά 

7 
Πόσο καλά μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε 
κάτι που κάνετε; 

1 2 3 4 5 

8 
Πόσο ασφαλής αισθάνεστε στην καθημερινή 
σας ζωή; 

1 2 3 4 5 

9 
Πόσο υγιεινό είναι το φυσικό σας 

περιβάλλον; 
1 2 3 4 5 
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Οι επόμενες ερωτήσεις εξετάζουν πόσο απόλυτα βιώσατε ή είχατε τη δυνατότητα να κάνετε 

κάποια πράγματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. 

 

  Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 
Μέτρια  

Σε μεγάλο 

βαθμό   
Απόλυτα 

10 
Έχετε την απαραίτητη ενεργητικότητα για 
τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής; 

1 2 3 4 5 

11 
Μπορείτε να αποδεχτείτε την εμφάνιση του 
σώματός σας; 

1 2 3 4 5 

12 
Έχετε τα απαραίτητα χρήματα για να 
καλύπτετε τις ανάγκες σας; 

1 2 3 4 5 

13 
Πόσο διαθέσιμες είναι οι πληροφορίες που 
χρειάζεστε στην καθημερινή σας ζωή;  

1 2 3 4 5 

14 
Έχετε τη δυνατότητα για δραστηριότητες 

κατά τον ελεύθερο χρόνο σας;  
1 2 3 4 5 

 
 

 

  Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ  Υπερβολικά 

15 
Πόσο καλά μπορείτε να κυκλοφορείτε και 
να κινείστε μέσα και έξω από το σπίτι; 

1 2 3 4 5 

 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις εξετάζουν πόσο καλά αισθανθήκατε ή πόσο ικανοποιημένος/ -η ήσαστε 

από διάφορες πλευρές της ζωής σας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων. 

 

 

  

Πολύ 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Μέτρια 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Ούτε 

δυσαρεστημένος/-η 

Ούτε 

ικανοποιημένος/-η 

Μέτρια 

ικανοποιημένος

/ -η 

Πολύ 

ικανοποιημένος/   

 -η 

16 
Πόσο ικανοποιημένος/ -η 

είστε από τον ύπνο σας; 
1 2 3 4 5 

17 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από την ικανότητά 
σας να φέρετε εις πέρας 
τις δραστηριότητες τις 
καθημερινής σας ζωής; 

1 2 3 4 5 

18 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 

είστε από την ικανότητά 
σας για εργασία; 

1 2 3 4 5 

19 
Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από τον εαυτό σας; 

1 2 3 4 5 

20 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από τις προσωπικές 
σας σχέσεις; 

1 2 3 4 5 

21 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 

είστε από τη σεξουαλική 
σας ζωή; 

1 2 3 4 5 

22 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από την υποστήριξη 
που έχετε απ’ τους φίλους 
σας; 

1 2 3 4 5 
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Πολύ 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Μέτρια 

δυσαρεστημένος/ 

-η 

Ούτε 

δυσαρεστημένος/-η 

Ούτε 

ικανοποιημένος/-η 

Μέτρια 

ικανοποιημένος

/ -η 

Πολύ 

ικανοποιημένος/   

 -η 

23 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από τις συνθήκες 
του χώρου στον οποίο 
κατοικείτε; 

1 2 3 4 5 

24 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από την πρόσβαση 

που έχετε σε διάφορες 
υπηρεσίες υγείας; 

1 2 3 4 5 

25 

Πόσο ικανοποιημένος/ -η 
είστε από τα μεταφορικά 
μέσα που χρησιμοποιείτε; 

1 2 3 4 5 

 

 

Η επόμενη ερώτηση εξετάζει πόσο συχνά είχατε ορισμένα συναισθήματα κατά τη διάρκεια 

των δύο τελευταίων εβδομάδων. 

 

 

  Ποτέ Σπάνια 
Μερικές 
φορές  

Συχνά  Πάντα 

26 

Πόσο συχνά έχετε αρνητικά συναισθήματα, 
όπως μελαγχολική διάθεση, απόγνωση, 
άγχος, κατάθλιψη; 

1 2 3 4 5 
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Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

     

Το ερωτηματολόγιο διερευνά το πώς εσείς αξιολογείτε την ποιότητα της εργασίας σας. 

Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν δεν είστε σίγουρος/ -η για την 

απάντησή σας σε κάποια ερώτηση, διαλέξτε εκείνη που νομίζετε ότι είναι η πιο σωστή.  

 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1η: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ/ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Η διασύνδεση μεταξύ των εμπειριών που έχουν οι νοσηλευτές από το χώρο εργασίας και το 

σπίτι τους. 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ/ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ   
Συμφωνώ   
απόλυτα 

1 
Είμαι σε θέση να ισορροπώ τη δουλειά με 
τις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

1 2 3 4 5 

2 
Μου απομένει ενέργεια όταν τελειώνω τη 
δουλειά μου. 

1 2 3 4 5 

3 
Αισθάνομαι ότι το κυλιόμενο ωράριο 
επηρεάζει αρνητικά τη ζωή μου. 

1 2 3 4 5 

4 

Οι αμειβόμενες οικογενειακές άδειες 
(γονικές, ανατροφής, κ.τ.λ.) που παρέχονται 
από τον Οργανισμό είναι επαρκείς. 

1 2 3 4 5 

5 

Είμαι σε θέση να μεριμνήσω για την 
φροντίδα των μελών της οικογένειάς μου, 

όταν είναι ασθενείς. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2η: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η σύνθεση του νοσηλευτικού έργου και η περιγραφή της εργασίας που κάνουν οι νοσηλευτές 

στην πραγματικότητα. 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ/ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ   
Συμφωνώ   
απόλυτα 

1 
Λαμβάνω επαρκή βοήθεια από το βοηθητικό 
προσωπικό. 

1 2 3 4 5 

2 
Είμαι ικανοποιημένος/ -η από την εργασία 
μου. 

1 2 3 4 5 

3 Έχω μεγάλο φόρτο εργασίας. 1 2 3 4 5 

4 
Έχω αυτονομία στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν στον ασθενή. 

1 2 3 4 5 

5 Εκτελώ πολλές μη νοσηλευτικές εργασίες. 1 2 3 4 5 

6 
Βιώνω πολλές παρεμβάσεις από τρίτους 
στην καθημερινή μου δουλειά. 

1 2 3 4 5 
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7 
Έχω επαρκή χρόνο για να κάνω τη δουλειά 
μου σωστά. 

1 2 3 4 5 

8 
Υπάρχει επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό 

στον εργασιακό μου χώρο. 
1 2 3 4 5 

9 
Είμαι σε θέση να παρέχω καλής ποιότητας 
φροντίδα στους ασθενείς. 

1 2 3 4 5 

10 
Λαμβάνω ποιοτική βοήθεια από το 
βοηθητικό προσωπικό. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3η: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι πρακτικές ρυθμίσεις στα πλαίσια των οποίων εργάζονται οι νοσηλευτές και η επίδραση του 

εργασιακού περιβάλλοντος στους νοσηλευτές και τους ασθενείς. 

 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ/ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ   
Συμφωνώ   
απόλυτα 

1 
Είμαι σε θέση να επικοινωνώ σωστά με τον 
προϊστάμενό μου. 

1 2 3 4 5 

2 
Έχω επαρκείς προμήθειες και εξοπλισμό για 
την φροντίδα των ασθενών. 

1 2 3 4 5 

3 Ο προϊστάμενος παρέχει επαρκή εποπτεία. 1 2 3 4 5 

4 
Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να έχω 

φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους μου. 
1 2 3 4 5 

5 
Το εργασιακό περιβάλλον μου παρέχει 
ευκαιρίες εξέλιξης. 

1 2 3 4 5 

6 
Αισθάνομαι ότι υπάρχει συνεργασία και 
ομαδική εργασία στον εργασιακό μου χώρο. 

1 2 3 4 5 

7 
Αισθάνομαι ότι ανήκω στην «εργασιακή 
οικογένεια». 

1 2 3 4 5 

8 

Είμαι σε θέση να επικοινωνώ σωστά με 
άλλους θεραπευτές (φυσιοθεραπευτές, 

ψυχοθεραπευτές , λογοθεραπευτές κ.τ.λ.) 

1 2 3 4 5 

9 
Λαμβάνω ανατροφοδότηση (feedback) για 
την απόδοσή μου από τον προϊστάμενό μου. 

1 2 3 4 5 

10 
Είμαι σε θέση να συμμετέχω στις αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τον προϊστάμενό μου. 

1 2 3 4 5 

11 
Αισθάνομαι ότι με σέβονται οι ιατροί στο 
χώρο εργασίας μου. 

1 2 3 4 5 

12 
Ο χώρος διαλείμματος/ αποδυτηρίων στο 
χώρο εργασίας μου είναι άνετος. 

1 2 3 4 5 

13 
Έχω πρόσβαση σε προγράμματα απόκτησης 
πτυχίου (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, κ.α.). 

1 2 3 4 5 

14 

Έχω υποστήριξη από την υπηρεσία μου για 
να μπορώ να παρακολουθώ προγράμματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

15 
Επικοινωνώ σωστά με τους ιατρούς στον 
εργασιακό μου χώρο. 

1 2 3 4 5 
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16 
Τα επιτεύγματά μου αναγνωρίζονται από 
τον προϊστάμενό μου. 

1 2 3 4 5 

17 
Οι νοσηλευτικές πολιτικές και διαδικασίες 

διευκολύνουν την εργασία μου. 
1 2 3 4 5 

18 
Το τμήμα ασφάλειας (security) εξασφαλίζει 
ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

1 2 3 4 5 

19 

Αισθάνομαι ασφαλής από κάθε μορφή 
προσωπικής βλάβης (σωματική, λεκτική, 
συναισθηματική) στο χώρο εργασίας. 

1 2 3 4 5 

20 
Αισθάνομαι ότι η ανώτερη διοίκηση έχει 
σεβασμό στη νοσηλευτική.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4η: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Οι επιπτώσεις των κοινωνικών επιρροών και αλλαγών στην πρακτική της νοσηλευτικής. 

 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ/ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ   
Συμφωνώ   
απόλυτα 

1 

Πιστεύω ότι, σε γενικές γραμμές, η 
κοινωνία έχει τη σωστή εικόνα για τους 
νοσηλευτές. 

1 2 3 4 5 

2 

Ο μισθός μου είναι επαρκής για τη δουλειά 
μου, δεδομένων των σημερινών συνθηκών 
στην αγορά εργασίας. 

1 2 3 4 5 

3 

Θα μπορούσα να βρω την ίδια δουλειά σε 
άλλον οργανισμό, με τις ίδιες περίπου 
αποδοχές και προνόμια. 

1 2 3 4 5 

4 
Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου είναι 
εξασφαλισμένη. 

1 2 3 4 5 

5 
Πιστεύω ότι η δουλειά μου έχει επίδραση 
στις ζωές των ασθενών/ οικογενειών. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
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Πίνακας 1: ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΝΤΡΑΣ 16 10,7 10,7 10,7 

ΓΥΝΑΙΚΑ 134 89,3 89,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 2: ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ 11 7,3 7,3 7,3 

30-39 ΕΤΩΝ 26 17,3 17,3 24,7 

40-49 ΕΤΩΝ 50 33,3 33,3 58,0 

50-59 ΕΤΩΝ 62 41,3 41,3 99,3 

60 ΚΑΙ ΑΝΩ 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 3: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/ Η 40 26,7 26,7 26,7 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 6 4,0 4,0 30,7 

ΕΓΓΑΜΟΣ/ Η 89 59,3 59,3 90,0 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5 3,3 3,3 93,3 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/ Η 8 5,3 5,3 98,7 

ΧΗΡΟΣ/ Α 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΕ 48 32,0 32,0 32,0 

ΤΕ 83 55,3 55,3 87,3 

ΠΕ 1 ,7 ,7 88,0 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 17 11,3 11,3 99,3 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 5: ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΩΣ 5 ΕΤΗ 25 16,7 16,7 16,7 

5-10 ΕΤΗ 13 8,7 8,7 25,3 

10-15 ΕΤΗ 21 14,0 14,0 39,3 

15-20 ΕΤΗ 23 15,3 15,3 54,7 

20-25 ΕΤΗ 13 8,7 8,7 63,3 

25 ΚΑΙ ΑΝΩ 55 36,7 36,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 6: ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΕΩΣ 5 ΕΤΗ 64 42,7 42,7 42,7 

5-10 ΕΤΗ 22 14,7 14,7 57,3 

10-15 ΕΤΗ 30 20,0 20,0 77,3 

15-20 ΕΤΗ 14 9,3 9,3 86,7 

20-25 ΕΤΗ 12 8,0 8,0 94,7 

25 ΚΑΙ ΑΝΩ 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 7: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1ος ΤΟΜΕΑΣ 41 27,3 27,3 27,3 

2ος ΤΟΜΕΑΣ 77 51,3 51,3 78,7 

3ος ΤΟΜΕΑΣ 32 21,3 21,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 8: Πώς θα βαθμολογούσατε την ποιότητα ζωής σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ κακή 4 2,7 2,7 2,7 

Κακή 10 6,7 6,7 9,3 

Ούτε καλή/ Ούτε κακή 49 32,7 32,7 42,0 

Καλή 71 47,3 47,3 89,3 

Πολύ καλή 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 9: Πόσο ικανοποιημένος/-η είστε από την υγεία σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 7 4,7 4,7 4,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 20 13,3 13,3 18,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
15 10,0 10,0 28,0 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 74 49,3 49,3 77,3 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 34 22,7 22,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 10: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 21 14,0 14,0 14,0 

Λίγο 35 23,3 23,3 37,3 

Μέτρια 34 22,7 22,7 60,0 

Πολύ 47 31,3 31,3 91,3 

Υπερβολικα 13 8,7 8,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 11: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 59 39,3 39,3 39,3 

Λίγο 30 20,0 20,0 59,3 

Μέτρια 31 20,7 20,7 80,0 

Πολύ 25 16,7 16,7 96,7 

Υπερβολικα 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 12: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 4 2,7 2,7 2,7 

Λίγο 22 14,7 14,7 17,3 

Μέτρια 69 46,0 46,0 63,3 

Πολύ 49 32,7 32,7 96,0 

Υπερβολικα 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 13: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 2 1,3 1,3 1,3 

Λίγο 6 4,0 4,0 5,3 

Μέτρια 32 21,3 21,3 26,7 

Πολύ 82 54,7 54,7 81,3 

Υπερβολικα 28 18,7 18,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 14: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 ,7 ,7 ,7 

Λίγο 7 4,7 4,7 5,3 

Μέτρια 41 27,3 27,3 32,7 

Πολύ 90 60,0 60,0 92,7 

Υπερβολικα 11 7,3 7,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 15: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 6 4,0 4,0 4,0 

Λίγο 11 7,3 7,3 11,3 

Μέτρια 67 44,7 44,7 56,0 

Πολύ 62 41,3 41,3 97,3 

Υπερβολικα 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 16: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 8 5,3 5,3 5,3 

Λίγο 15 10,0 10,0 15,3 

Μέτρια 66 44,0 44,0 59,3 

Πολύ 55 36,7 36,7 96,0 

Υπερβολικα 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 17: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 10 6,7 6,7 6,7 

Σε μικρό βαθμό 26 17,3 17,3 24,0 

Μέτρια 67 44,7 44,7 68,7 

Σε μεγάλο βαθμό 41 27,3 27,3 96,0 

Απόλυτα 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 18: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 9 6,0 6,0 6,0 

Σε μικρό βαθμό 19 12,7 12,7 18,7 

Μέτρια 46 30,7 30,7 49,3 

Σε μεγάλο βαθμό 58 38,7 38,7 88,0 

Απόλυτα 18 12,0 12,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 19: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 6 4,0 4,0 4,0 

Σε μικρό βαθμό 33 22,0 22,0 26,0 

Μέτρια 78 52,0 52,0 78,0 

Σε μεγάλο βαθμό 30 20,0 20,0 98,0 

Απόλυτα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 20: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σε μικρό βαθμό 11 7,3 7,3 7,3 

Μέτρια 72 48,0 48,0 55,3 

Σε μεγάλο βαθμό 62 41,3 41,3 96,7 

Απόλυτα 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 21: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 21 14,0 14,0 14,0 

Σε μικρό βαθμό 49 32,7 32,7 46,7 

Μέτρια 53 35,3 35,3 82,0 

Σε μεγάλο βαθμό 22 14,7 14,7 96,7 

Απόλυτα 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 22: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 7 4,7 4,7 4,7 

Μέτρια 35 23,3 23,3 28,0 

Πολύ 91 60,7 60,7 88,7 

Υπερβολικα 17 11,3 11,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 23: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 15 10,0 10,0 10,0 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 30 20,0 20,0 30,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
23 15,3 15,3 45,3 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 64 42,7 42,7 88,0 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 18 12,0 12,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 24: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 6 4,0 4,0 4,0 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 20 13,3 13,3 17,3 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
27 18,0 18,0 35,3 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 73 48,7 48,7 84,0 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 25: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 2 1,3 1,3 1,3 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 12 8,0 8,0 9,3 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
25 16,7 16,7 26,0 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 61 40,7 40,7 66,7 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 26: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 1 ,7 ,7 ,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 9 6,0 6,0 6,7 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
30 20,0 20,0 26,7 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 64 42,7 42,7 69,3 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 46 30,7 30,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 27: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 1 ,7 ,7 ,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 9 6,0 6,0 6,7 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
30 20,0 20,0 26,7 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 58 38,7 38,7 65,3 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 52 34,7 34,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 28: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 13 8,7 8,7 8,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 11 7,3 7,3 16,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
34 22,7 22,7 38,7 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 54 36,0 36,0 74,7 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 38 25,3 25,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 29: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 1 ,7 ,7 ,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 8 5,3 5,3 6,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
32 21,3 21,3 27,3 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 49 32,7 32,7 60,0 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 60 40,0 40,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 30: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 3 2,0 2,0 2,0 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 14 9,3 9,3 11,3 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
15 10,0 10,0 21,3 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 64 42,7 42,7 64,0 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 54 36,0 36,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 



 

121 

 

Πίνακας 31: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 18 12,0 12,0 12,0 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 21 14,0 14,0 26,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
41 27,3 27,3 53,3 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 56 37,3 37,3 90,7 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 14 9,3 9,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 32: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Πολύ δυσαρεστημένος, -η 49 32,7 32,7 32,7 

Μέτρια δυσαρεστημένος, -η 35 23,3 23,3 56,0 

Ούτε δυσαρεστημένος, -η/ 

Ούτε ικανοποιημένος, -η 
24 16,0 16,0 72,0 

Μέτρια ικανοποιημένος, -η 25 16,7 16,7 88,7 

Πολύ ικανοποιημένος, -η 17 11,3 11,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 33: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QoL.26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ποτέ 10 6,7 6,7 6,7 

Σπάνια 40 26,7 26,7 33,3 

Μερικές φορές 63 42,0 42,0 75,3 

Συχνά 34 22,7 22,7 98,0 

Πάντα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

122 

Πίνακας 34: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 1.1 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 17 11,3 11,3 12,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 49 32,7 32,7 45,3 

Συμφωνώ 71 47,3 47,3 92,7 

Συμφωνώ απόλυτα 11 7,3 7,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 35: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 1.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 19 12,7 12,7 12,7 

Διαφωνώ 46 30,7 30,7 43,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 50 33,3 33,3 76,7 

Συμφωνώ 28 18,7 18,7 95,3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 4,7 4,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 36: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 1.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 2,0 

Διαφωνώ 3 2,0 2,0 4,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 20 13,3 13,3 17,3 

Συμφωνώ 61 40,7 40,7 58,0 

Συμφωνώ απόλυτα 63 42,0 42,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 37: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 1.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 26 17,3 17,3 17,3 

Διαφωνώ 39 26,0 26,0 43,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 63 42,0 42,0 85,3 

Συμφωνώ 19 12,7 12,7 98,0 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 38: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 1.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 9 6,0 6,0 6,0 

Διαφωνώ 26 17,3 17,3 23,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 44 29,3 29,3 52,7 

Συμφωνώ 53 35,3 35,3 88,0 

Συμφωνώ απόλυτα 18 12,0 12,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 39: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.1 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 13 8,7 8,7 8,7 

Διαφωνώ 30 20,0 20,0 28,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 53 35,3 35,3 64,0 

Συμφωνώ 43 28,7 28,7 92,7 

Συμφωνώ απόλυτα 11 7,3 7,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 40: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,0 4,0 4,0 

Διαφωνώ 20 13,3 13,3 17,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 58 38,7 38,7 56,0 

Συμφωνώ 54 36,0 36,0 92,0 

Συμφωνώ απόλυτα 12 8,0 8,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 41: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 5 3,3 3,3 4,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 31 20,7 20,7 24,7 

Συμφωνώ 66 44,0 44,0 68,7 

Συμφωνώ απόλυτα 47 31,3 31,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 



 

124 

Πίνακας 42: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 19 12,7 12,7 12,7 

Διαφωνώ 47 31,3 31,3 44,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 58 38,7 38,7 82,7 

Συμφωνώ 21 14,0 14,0 96,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 43: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 8 5,3 5,3 6,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 30 20,0 20,0 26,7 

Συμφωνώ 69 46,0 46,0 72,7 

Συμφωνώ απόλυτα 41 27,3 27,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 44: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.6 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 11 7,3 7,3 8,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 48 32,0 32,0 40,7 

Συμφωνώ 59 39,3 39,3 80,0 

Συμφωνώ απόλυτα 30 20,0 20,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

    

Πίνακας 45: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.7 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 8 5,3 5,3 5,3 

Διαφωνώ 41 27,3 27,3 32,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 62 41,3 41,3 74,0 

Συμφωνώ 35 23,3 23,3 97,3 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 46: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.8 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 63 42,0 42,0 42,0 

Διαφωνώ 55 36,7 36,7 78,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 16 10,7 10,7 89,3 

Συμφωνώ 14 9,3 9,3 98,7 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 47: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.9 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 10 6,7 6,7 6,7 

Διαφωνώ 29 19,3 19,3 26,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 44 29,3 29,3 55,3 

Συμφωνώ 54 36,0 36,0 91,3 

Συμφωνώ απόλυτα 13 8,7 8,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 Πίνακας 48: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 2.10 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 18 12,0 12,0 12,0 

Διαφωνώ 30 20,0 20,0 32,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 58 38,7 38,7 70,7 

Συμφωνώ 36 24,0 24,0 94,7 

Συμφωνώ απόλυτα 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 49: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.1 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,3 3,3 3,3 

Διαφωνώ 7 4,7 4,7 8,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 36 24,0 24,0 32,0 

Συμφωνώ 75 50,0 50,0 82,0 

Συμφωνώ απόλυτα 27 18,0 18,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 50: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 2,7 

Διαφωνώ 34 22,7 22,7 25,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 65 43,3 43,3 68,7 

Συμφωνώ 40 26,7 26,7 95,3 

Συμφωνώ απόλυτα 7 4,7 4,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 51: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 10 6,7 6,7 6,7 

Διαφωνώ 16 10,7 10,7 17,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 40 26,7 26,7 44,0 

Συμφωνώ 67 44,7 44,7 88,7 

Συμφωνώ απόλυτα 17 11,3 11,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 52: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 2 1,3 1,3 2,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 23 15,3 15,3 17,3 

Συμφωνώ 62 41,3 41,3 58,7 

Συμφωνώ απόλυτα 62 41,3 41,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 53: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 16 10,7 10,7 10,7 

Διαφωνώ 30 20,0 20,0 30,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 73 48,7 48,7 79,3 

Συμφωνώ 27 18,0 18,0 97,3 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 54: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.6 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 2,7 

Διαφωνώ 16 10,7 10,7 13,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 42 28,0 28,0 41,3 

Συμφωνώ 67 44,7 44,7 86,0 

Συμφωνώ απόλυτα 21 14,0 14,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 55: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.7 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 5 3,3 3,3 3,3 

Διαφωνώ 16 10,7 10,7 14,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 43 28,7 28,7 42,7 

Συμφωνώ 67 44,7 44,7 87,3 

Συμφωνώ απόλυτα 19 12,7 12,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 56: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.8 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 2,7 

Διαφωνώ 9 6,0 6,0 8,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 56 37,3 37,3 46,0 

Συμφωνώ 62 41,3 41,3 87,3 

Συμφωνώ απόλυτα 19 12,7 12,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 57: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.9 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 9 6,0 6,0 6,0 

Διαφωνώ 38 25,3 25,3 31,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 57 38,0 38,0 69,3 

Συμφωνώ 38 25,3 25,3 94,7 

Συμφωνώ απόλυτα 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 58: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.10 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,0 4,0 4,0 

Διαφωνώ 30 20,0 20,0 24,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 55 36,7 36,7 60,7 

Συμφωνώ 49 32,7 32,7 93,3 

Συμφωνώ απόλυτα 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 59: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.11 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 2,0 

Διαφωνώ 23 15,3 15,3 17,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 45 30,0 30,0 47,3 

Συμφωνώ 58 38,7 38,7 86,0 

Συμφωνώ απόλυτα 21 14,0 14,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 60: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.12 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 52 34,7 34,7 34,7 

Διαφωνώ 47 31,3 31,3 66,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 25 16,7 16,7 82,7 

Συμφωνώ 23 15,3 15,3 98,0 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 61: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.13 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 14 9,3 9,3 9,3 

Διαφωνώ 35 23,3 23,3 32,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 51 34,0 34,0 66,7 

Συμφωνώ 40 26,7 26,7 93,3 

Συμφωνώ απόλυτα 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 62: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.14 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 12 8,0 8,0 8,0 

Διαφωνώ 35 23,3 23,3 31,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 58 38,7 38,7 70,0 

Συμφωνώ 39 26,0 26,0 96,0 

Συμφωνώ απόλυτα 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 63: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.15 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 9 6,0 6,0 6,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 55 36,7 36,7 42,7 

Συμφωνώ 64 42,7 42,7 85,3 

Συμφωνώ απόλυτα 22 14,7 14,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 64: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.16 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 6 4,0 4,0 4,0 

Διαφωνώ 13 8,7 8,7 12,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 52 34,7 34,7 47,3 

Συμφωνώ 63 42,0 42,0 89,3 

Συμφωνώ απόλυτα 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 65: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.17 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 7 4,7 4,7 4,7 

Διαφωνώ 29 19,3 19,3 24,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 77 51,3 51,3 75,3 

Συμφωνώ 33 22,0 22,0 97,3 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 66: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.18 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 36 24,0 24,0 24,0 

Διαφωνώ 51 34,0 34,0 58,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 50 33,3 33,3 91,3 

Συμφωνώ 11 7,3 7,3 98,7 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 67: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.19 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 36 24,0 24,0 24,0 

Διαφωνώ 53 35,3 35,3 59,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 42 28,0 28,0 87,3 

Συμφωνώ 16 10,7 10,7 98,0 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 68: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 3.20 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 25 16,7 16,7 16,7 

Διαφωνώ 39 26,0 26,0 42,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 66 44,0 44,0 86,7 

Συμφωνώ 17 11,3 11,3 98,0 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 69: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 4.1 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 31 20,7 20,7 20,7 

Διαφωνώ 58 38,7 38,7 59,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 46 30,7 30,7 90,0 

Συμφωνώ 13 8,7 8,7 98,7 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 70: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 4.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 50 33,3 33,3 33,3 

Διαφωνώ 55 36,7 36,7 70,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 28 18,7 18,7 88,7 

Συμφωνώ 15 10,0 10,0 98,7 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 71: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 4.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 9 6,0 6,0 6,0 

Διαφωνώ 35 23,3 23,3 29,3 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 72 48,0 48,0 77,3 

Συμφωνώ 29 19,3 19,3 96,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 72: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 4.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 10 6,7 6,7 6,7 

Διαφωνώ 21 14,0 14,0 20,7 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 62 41,3 41,3 62,0 

Συμφωνώ 51 34,0 34,0 96,0 

Συμφωνώ απόλυτα 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Πίνακας 73: Συχνότητες απαντήσεων της ερώτησης QWL 4.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,0 2,0 2,0 

Διαφωνώ 3 2,0 2,0 4,0 

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 31 20,7 20,7 24,7 

Συμφωνώ 79 52,7 52,7 77,3 

Συμφωνώ απόλυτα 34 22,7 22,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 74: Μέση τιμή των τομέων Σωματική Υγεία και Ψυχολογική Υγεία 

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ 

N 
Valid 150 150 

Missing 0 0 

Mean 62,23 63,44 

Median 63,00 69,00 

Std. Deviation 18,887 15,593 

Minimum 6 0 

Maximum 94 94 

 

 

 

 

Πίνακας 75: Μέση τιμή των τομέων Κοινωνικές Σχέσεις και Περιβάλλον 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

N 
Valid 150 150 

Missing 0 0 

Mean 72,56 55,61 

Median 75,00 56,00 

Std. Deviation 19,885 15,521 

Minimum 6 19 

Maximum 100 100 

 

 

 

 

 Πίνακας 76: Μέση τιμή Ποιότητας ζωής 

N 
Valid 150 

Missing 0 

Mean 63,46 

Median 64,25 

Std. Deviation 13,996 

Minimum 24 

Maximum 93 
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Πίνακας 77: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 1- Σωματική Υγεία  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

6 1 ,7 ,7 ,7 

13 1 ,7 ,7 1,3 

19 1 ,7 ,7 2,0 

25 3 2,0 2,0 4,0 

31 6 4,0 4,0 8,0 

38 10 6,7 6,7 14,7 

44 17 11,3 11,3 26,0 

50 6 4,0 4,0 30,0 

56 14 9,3 9,3 39,3 

63 21 14,0 14,0 53,3 

69 19 12,7 12,7 66,0 

75 13 8,7 8,7 74,7 

81 21 14,0 14,0 88,7 

88 14 9,3 9,3 98,0 

94 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 78: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 2- Ψυχολογική Υγεία  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 ,7 ,7 ,7 

19 2 1,3 1,3 2,0 

31 3 2,0 2,0 4,0 

38 3 2,0 2,0 6,0 

44 13 8,7 8,7 14,7 

50 13 8,7 8,7 23,3 

56 21 14,0 14,0 37,3 

63 17 11,3 11,3 48,7 

69 35 23,3 23,3 72,0 

75 15 10,0 10,0 82,0 

81 18 12,0 12,0 94,0 

88 7 4,7 4,7 98,7 

94 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 79: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 3- Κοινωνικές Σχέσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

6 1 ,7 ,7 ,7 

25 3 2,0 2,0 2,7 

31 5 3,3 3,3 6,0 

44 10 6,7 6,7 12,7 

50 7 4,7 4,7 17,3 

56 13 8,7 8,7 26,0 

69 25 16,7 16,7 42,7 

75 22 14,7 14,7 57,3 

81 27 18,0 18,0 75,3 

94 22 14,7 14,7 90,0 

100 15 10,0 10,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

 Πίνακας 80: Συχνότητες βαθμολογιών Τομέα 4- Περιβάλλον  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

19 4 2,7 2,7 2,7 

25 2 1,3 1,3 4,0 

31 10 6,7 6,7 10,7 

38 9 6,0 6,0 16,7 

44 16 10,7 10,7 27,3 

50 25 16,7 16,7 44,0 

56 20 13,3 13,3 57,3 

63 22 14,7 14,7 72,0 

69 19 12,7 12,7 84,7 

75 16 10,7 10,7 95,3 

81 5 3,3 3,3 98,7 

88 1 ,7 ,7 99,3 

100 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Πίνακας 81: Συχνότητες βαθμολογιών συνολικής Ποιότητας Ζωής  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

24 1 ,7 ,7 ,7 

25 1 ,7 ,7 1,3 

31 1 ,7 ,7 2,0 

33 1 ,7 ,7 2,7 

39 1 ,7 ,7 3,3 

42 1 ,7 ,7 4,0 

42 5 3,3 3,3 7,3 

44 2 1,3 1,3 8,7 

45 3 2,0 2,0 10,7 

46 2 1,3 1,3 12,0 

47 1 ,7 ,7 12,7 

47 4 2,7 2,7 15,3 

49 5 3,3 3,3 18,7 

49 2 1,3 1,3 20,0 

50 2 1,3 1,3 21,3 

52 2 1,3 1,3 22,7 

52 2 1,3 1,3 24,0 

53 2 1,3 1,3 25,3 

55 2 1,3 1,3 26,7 

56 3 2,0 2,0 28,7 

57 3 2,0 2,0 30,7 

58 1 ,7 ,7 31,3 

58 4 2,7 2,7 34,0 

59 2 1,3 1,3 35,3 

60 7 4,7 4,7 40,0 

60 1 ,7 ,7 40,7 

61 3 2,0 2,0 42,7 

61 2 1,3 1,3 44,0 

63 6 4,0 4,0 48,0 

63 1 ,7 ,7 48,7 

64 1 ,7 ,7 49,3 

64 5 3,3 3,3 52,7 

65 1 ,7 ,7 53,3 

66 2 1,3 1,3 54,7 

66 6 4,0 4,0 58,7 

67 4 2,7 2,7 61,3 

69 4 2,7 2,7 64,0 
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69 2 1,3 1,3 65,3 

71 5 3,3 3,3 68,7 

72 1 ,7 ,7 69,3 

72 3 2,0 2,0 71,3 

74 4 2,7 2,7 74,0 

74 3 2,0 2,0 76,0 

75 2 1,3 1,3 77,3 

75 2 1,3 1,3 78,7 

77 3 2,0 2,0 80,7 

78 2 1,3 1,3 82,0 

78 3 2,0 2,0 84,0 

80 1 ,7 ,7 84,7 

80 5 3,3 3,3 88,0 

81 4 2,7 2,7 90,7 

82 2 1,3 1,3 92,0 

83 1 ,7 ,7 92,7 

83 2 1,3 1,3 94,0 

85 4 2,7 2,7 96,7 

86 1 ,7 ,7 97,3 

88 1 ,7 ,7 98,0 

91 1 ,7 ,7 98,7 

93 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

 

Πίνακας 82: Μέση τιμή διαστάσεων ποιότητας εργασιακής ζωής 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΖΩΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

N 
Valid 150 150 150 150 

Missing 0 0 0 0 

Mean 16,25 31,58 62,96 14,38 

Median 16,00 32,00 64,00 14,00 

Std. Deviation 2,878 4,588 10,735 2,646 

Minimum 8 20 26 5 

Maximum 23 43 98 23 
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Πίνακας 83: Μέση τιμή ποιότητας εργασιακής ζωής 

 

N 
Valid 150 

Missing 0 

Mean 125,17 

Median 125,00 

Std. Deviation 16,990 

Minimum 72 

Maximum 167 

 

 
Πίνακας 84: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-φύλου 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Mann-Whitney U 1068,500 

Wilcoxon W 1204,500 

Z -,021 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,983 

a. Grouping Variable: ΦΥΛΟ 

 

 

Πίνακας 85: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-ηλικίας 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 3,248 

df 4 

Asymp. Sig. ,517 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

Πίνακας 86: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-εκπαίδευσης 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 3,645 

df 4 

Asymp. Sig. ,456 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Πίνακας 87: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-οικογενειακής κατάστασης 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 10,607 

df 5 

Asymp. Sig. ,060 

a. Kruskal Wallis Test 

b.Grouping Variable:  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Πίνακας 88: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 1,853 

df 5 

Asymp. Sig. ,869 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ ETH APASXOLHSHS_NOSOKOMEIO 

 

Πίνακας 89: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-προϋπηρεσίας στο τμήμα 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 5,141 

df 5 

Asymp. Sig. ,399 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ ETH_APASXOLHSHS_TMHMA 

 

 

Πίνακας 90: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-Νοσηλευτικού Τομέα 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Chi-Square 4,369 

df 2 

Asymp. Sig. ,113 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ NOSHLEYTIKOS_TOMEAS 
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Πίνακας 91: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής-φύλου 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Mann-Whitney U 965,500 

Wilcoxon W 10010,500 

Z -,649 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,517 

a. Grouping Variable: ΦΥΛΟ 

 

 

Πίνακας 92: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής-ηλικίας 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 6,989 

df 4 

Asymp. Sig. ,136 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

Πίνακας 93: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής-εκπαίδευσης 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 9,921 

df 4 

Asymp. Sig. ,042 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

Πίνακας 94: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής-οικογενειακής κατάστασης 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 5,849 

df 5 

Asymp. Sig. ,321 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 



 

140 

 

Πίνακας 95: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής- προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 2,971 

df 5 

Asymp. Sig. ,704 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ ETH_APASXOLHSHS_NOSOKOMEIO 

 

Πίνακας 96: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής- προϋπηρεσίας στο τμήμα 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 9,843 

df 5 

Asymp. Sig. ,080 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ ETH_APASXOLHSHS_TMHMA 

 

Πίνακας 97: Συσχέτιση ποιότητας εργασιακής ζωής- Νοσηλευτικού Τομέα 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Chi-Square 2,101 

df 2 

Asymp. Sig. ,350 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping VariableQ NOSHLEYTIKOS_TOMEAS 

 

Πίνακας 98: Συσχέτιση ποιότητας ζωής-ποιότητας εργασιακής ζωής 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Spearman's rho 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Correlation Coefficient 1,000 ,637
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 150 150 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Correlation Coefficient ,637
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 99: Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου WHOQOL-BREF 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,841 ,862 26 

 

 

Πίνακας 100: Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ποιότητας εργασιακής ζωής 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,895 ,892 40 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
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