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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση ενός
ερωτηµατολογίου για τη µέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία του νοσηλευτικού
προσωπικού που εργάζεται στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Έτσι
δηµιουργήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 52 ερωτήσεων ύστερα από ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και µέσα από συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες του χώρου της υγείας. Το κλειστού
τύπου ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε πεντάβαθµη κλίµακα έντασης τύπου Likert και
απαντήθηκε συνολικά από 215 νοσηλευτές του νοσοκοµείου (ποσοστό συµµετοχής στην
έρευνα 48,97%). Στη συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων και
διενεργήθηκαν έλεγχοι για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Τα συµπεράσµατα στα
οποία κατέληξε η έρευνα αυτή ήταν η γενική δυσαρέσκεια των νοσηλευτών σε θέµατα κυρίως
οικονοµικών απολαβών και συνθηκών εργασίας καθώς και η µεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού
προσωπικού και η επιτακτική ανάγκη για στελέχωση του νοσοκοµείου µε επιπλέον άτοµα.
Όσον αφορά την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου βρέθηκε ικανοποιητική ως προς κάποιες
κλίµακες όπως οι σχέσεις µεταξύ συναδέλφων, οι σχέσεις µε τον προϊστάµενο και οι συνθήκες
εργασίας ενώ όσον αφορά τις αποδοχές τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά και χρήζουν
περαιτέρω βελτίωσης. Τέλος ως προς την εγκυρότητα θα πρέπει να γίνουν ορισµένες
επεµβάσεις στον τρόπο διατύπωσης αλλά και στο περιεχόµενο κάποιων ερωτήσεων
προκειµένου να αποτυπώσουν πλήρως την έννοια της επαγγελµατικής ικανοποίησης.
Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση, Νοσηλευτές, Ερωτηµατολόγιο, Αξιοπιστία,
Εγκυρότητα.
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1. Εισαγωγή
«Πλήρωσε τους ανθρώπους καλά και δίκαια και µετά προσπάθησε να τους βοηθήσεις
να ξεχάσουν για τα χρήµατα» (Alfie Cohn)
«Αν θέλεις οι άνθρωποι να έχουν κίνητρα για µια ικανοποιητική εργασία, δεν έχεις
παρά να τους τη δώσεις» (Frederick Herzberg)
Οι παραπάνω φράσεις αφορούν σε οδηγίες προς τους εργοδότες για την εφαρµογή
χρήσιµων πρακτικών management, ώστε να αυξήσουν την επαγγελµατική ικανοποίηση των
υπαλλήλων τους. Σε τι συνίσταται όµως η έννοια της επαγγελµατικής ικανοποίησης και τι ρόλο
παίζει στη ζωή των εργαζοµένων στη σηµερινή κοινωνία;
Ο Spector (1997) ορίζει την επαγγελµατική ικανοποίηση ως «µια συναισθηµατική
αντίδραση στην εργασία ή σε διάφορες όψεις της εργασίας». Έχει αναφερθεί ότι η
επαγγελµατική ικανοποίηση συνίσταται στις θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις που έχουν οι
άνθρωποι στις εργασίες τους. Γίνεται έτσι κατανοητό, ότι η ικανοποίηση που αντλεί το άτοµο
από την εργασία του, αποτελεί στην ουσία µία συµπεριφορά ή στάση η οποία συνδέεται µε
άλλες σηµαντικές συµπεριφορές ή στάσεις στο χώρο εργασίας.
Έρευνες, τις οποίες θα µελετήσουµε στη συνέχεια, δείχνουν ότι η επαγγελµατική
ικανοποίηση από τη µεριά των εργαζοµένων φαίνεται να συνδέεται µε το µισθό και τις
γενικότερες παροχές από την εργασία, το προφίλ των συνεργατών, το είδος της εποπτείας
που ασκείται στον εργαζόµενο, το περιβάλλον εργασίας, τις προοπτικές εξέλιξης και το
αντικείµενο της θέσης εργασίας. Τα αίτια ή καλύτερα οι παράγοντες που συντελούν στην
επαγγελµατική ικανοποίηση ενός ατόµου µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο κατηγορίες: τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή τις εξωτερικές επιδράσεις που το άτοµο δέχεται από το
περιβάλλον εργασίας του και τους ατοµικούς παράγοντες, δηλαδή τα εσωτερικά κίνητρα του
ατόµου και τα προσωπικά του βιώµατα που φέρνει µαζί του στην εργασία. Ο Spector
αναφέρει ότι τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της εργασίας που συνδέονται µε την
επαγγελµατική ικανοποίηση του ατόµου αφορούν στα δοµικά χαρακτηριστικά του
οργανισµού, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον εργασίας και τις σχέσεις µε τους συναδέρφους,
καθώς και τους ρόλους που έχουν οι εργαζόµενοι σε έναν οργανισµό. Εδώ τονίζεται ιδιαίτερα
το πόσο σηµαντικό είναι να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
επιχείρησης, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις που προκαλεί η σύγχυση και αµφισηµία
των ρόλων. Άλλα τέτοια χαρακτηριστικά είναι το στρες, δηλαδή η πίεση που συχνά υφίστανται
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τα άτοµα στο χώρο εργασίας τους και η δυνατότητα συνδυασµού επαγγελµατικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων. Και σε αυτό το σηµείο, τονίζεται η ευεργετική επίδραση που
έχουν πολιτικές του οργανισµού όπως η ευελιξία στο ωράριο, άδειες, δοµές για τη φύλαξη
παιδιών κλπ.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι µέσα στους µύθους που υπάρχουν για την επαγγελµατική
ικανοποίηση είναι και η άποψη που κυριαρχεί για τις γυναίκες ότι δηλαδή εγκαταλείπουν την
εργασία τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ στην ουσία όπως µια σύµβουλος
εργασίας αναφέρει «εξαιτίας της δυσαρέσκειάς τους από την εργασία, οι γυναίκες
αποφασίζουν πως ήρθε η στιγµή να κάνουν οικογένεια». Μελέτη του Κέντρου Ερευνών για τα
Θέµατα Ισότητας (2001), αναφέρει ότι ειδικά οι γυναίκες αντιµετωπίζουν την εργασία ως µια
απαραίτητη συνθήκη και αναγκαία προϋπόθεση για την προσωπική αυτονοµία και
αξιοπρέπεια και αυτό φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε τον χαρακτηρισµό της εργασίας ως την
κατεξοχήν ανθρώπινη δραστηριότητα που διαµορφώνει την ατοµική και κοινωνική ταυτότητα.
Για πολλά χρόνια και υπό της επίδραση της σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων
(Mayo,1927), µέσα από την προοπτική του “ανθρωποκεντρικού” management, η
επαγγελµατική ικανοποίηση µονοπωλούσε σχεδόν το ενδιαφέρον των ειδικών. Από το 1980
και µετά, τόσο οι συνθήκες στην αγορά εργασίας (αύξηση ανεργίας, οικονοµική ύφεση) όσο
και η σύνδεση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µε άλλες στάσεις και συµπεριφορές στην
εργασία, οδήγησαν στην αποδυνάµωση της κυριαρχίας της έννοιας, στις δηµοσιεύσεις και τις
µελέτες της οργανωτικής ψυχολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων. Η αλλαγή αυτή πλεύσης
φαίνεται να σχετίζεται και µε τις γενικότερες εξελίξεις στον ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό
χώρο, αλλά και µε πολιτισµικές αλλαγές στο επίπεδο της εργασιακής κουλτούρας, σε
ζητήµατα όπως για παράδειγµα ο διαχωρισµός εργασιακού και ελεύθερου χρόνου, δηµόσιου
και ιδιωτικού βίου. Οι κοινωνικές εξελίξεις έτσι, οδήγησαν σε µια επανεκτίµηση της αξίας και
του ρόλου της εργασίας, η οποία επαναπροσδιορίστηκε αναφορικά µε την αξία και το ρόλο
του ελεύθερου χρόνου στη ζωή του σύγχρονου εργαζόµενου.
Ως αποτέλεσµα το θέµα της ικανοποίησης που αντλεί ο άνθρωπος από την εργασία
του , εξετάζεται πλέον, όχι στο πλαίσιο της συνολικής (global) ικανοποίησης που λαµβάνει,
αλλά των επιµέρους συνιστωσών της ικανοποίησης (facet) που αφορούν, τόσο στις
διαφορετικές όψεις της εργασίας του, όσο και στον τρόπο ζωής κάθε ατόµου. Επίσης, το
πέρασµα από την αντίληψη της εργασίας ως αυτοσκοπού στην άποψη της εργασίας ως
παιχνιδιού και δηµιουργικής ενασχόλησης, η εµφάνιση της «εργασιοµανίας» και η ανάγκη
επίλυσης του προβλήµατος συνδυασµού επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, είχαν ως
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αποτέλεσµα να τεθεί το ζήτηµα της επαγγελµατικής ικανοποίησης σε νέες βάσεις, χωρίς όµως
να χάσει την άµεση σχέση του µε τις θεωρίες κινήτρων για την εργασία.
Η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί λοιπόν και σήµερα, ένα από τα
σηµαντικότερα θέµατα στην οργανωτική και βιοµηχανική ψυχολογία, αφού θεωρείται πως
συνδέεται τόσο µε το άτοµο- εργαζόµενο και τη ψυχική του υγεία, όσο και µε τη διαχείριση
ανθρώπινου δυναµικού στις επιχειρήσεις. Η απαγκίστρωση της εργασίας από τη σφαίρα της
οικονοµικής αναγκαιότητας και η µετουσίωσή της σε ένα µέσο ατοµικής και κοινωνικής
αυτοπραγµάτωσης, ξαναφέρνει το ζήτηµα της επαγγελµατικής ικανοποίησης στο προσκήνιο
της σύγχρονης ατοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας.
Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των
εργαζοµένων αποτελεί συχνά τη βάση των πρακτικών managers στη διαδικασία της
οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της IBM,
όπου κάθε χρόνο διενεργεί έρευνες σχετικές µε την επαγγελµατική ικανοποίηση του
προσωπικού της. Επιπλέον, επιχειρησιακές στρατηγικές µάνατζµεντ, όπως η παροχή bonus,
ή το µοίρασµα των κερδών (profit sharing) ή ακόµη και στο επίπεδο των συνθηκών εργασίας η
προσφορά παροχών, όπως ευελιξία ωραρίου, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, κ.α
πραγµατοποιούνται στις σύγχρονες εταιρείες, µε στόχο την ενδυνάµωση και µεγιστοποίηση
των κινήτρων για εργασία, του προσωπικού. Η καθιέρωση προγραµµάτων κινήτρων και
συστηµάτων πληρωµών αποτελεί µια προσφιλή τακτική των διαχειριστών ανθρώπινου
δυναµικού, στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Ένα από τα αποτελέσµατα των κινήτρων πληρωµής είναι το φαινόµενο «χρυσές
χειροπέδες», όπου το άτοµο πληρώνεται τόσο καλά, που ακόµη κι αν δεν είναι ικανοποιηµένο
από την εργασία του, δεν µπορεί να φύγει. Μια άλλη διάσταση του φαινόµενου σχετίζεται µε
τη δέσµευση (commitment) που καλλιεργείται στους εργαζόµενους από την εταιρεία, ώστε ο
κάθε εργαζόµενος να θεωρεί την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ως «οικογένειά του» και να
ταυτίζει τους προσωπικούς του στόχους µε τους στόχους της εταιρείας. Τέλος, συχνά
παρατηρείται το φαινόµενο, οι εργαζόµενοι να «χρεώνουν» την επιτυχία στη δική τους
προσπάθεια, όταν οι συνθήκες εργασίας τους είναι καλές, όταν όµως τα πράγµατα δεν πάνε
καλά, έχουν τη τάση να χρεώνουν τη διοίκηση της εταιρείας για αυτό.
Είναι γεγονός ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό
δείκτη για τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο διαχειρίζεται τις καταστάσεις, σε ένα σηµαντικό
τοµέα της ζωής του. Η µη ικανοποίηση από την εργασία συχνά αποτελεί ένδειξη προβληµάτων
στην ατοµική ή επαγγελµατική ζωή. Για έναν οργανισµό αντίστοιχα, είναι πολύ σηµαντικό να
έχει ικανοποιηµένους συνεργάτες ώστε να διατηρεί την οµαλή λειτουργία του. Ένα θέµα που
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πρέπει, όµως εδώ να επισηµάνουµε, είναι η καλλιέργεια απατηλών προσδοκιών των
εργαζοµένων από τη µεριά της διοίκησης. Οι τυχόν δεσµεύσεις του οργανισµού για παροχέςσε υλικό ή ηθικό επίπεδο- στους εργαζόµενους πρέπει να είναι φειδωλές, ώστε να µην
οδηγούν σε υπερβολικές προσδοκίες εκ µέρους των υπαλλήλων ή συνεργατών του. Κάτι τέτοιο
θα οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσµατα, όπως υποπαραγωγικότητα και αποχωρήσεις. Οι
οργανισµοί και η εργοδοσία έχουν την ηθική υποχρέωση να φέρονται µε συνέπεια και
υπευθυνότητα στους εργαζόµενους, κάτι που δυστυχώς δεν τηρείται σε µεγάλο βαθµό στην
ελληνική πραγµατικότητα, αλλά και σε άλλες κοινωνίες και πολύ περισσότερο στο επίπεδο
των άτυπων εργασιακών σχέσεων. Για αυτόν το λόγο, η παρουσία εργασιακών / οργανωτικών
ψυχολόγων στις επιχειρήσεις έχει στις µέρες µας αναδειχθεί, ως µια αυξανόµενη ανάγκη για
την οµαλή λειτουργία της εκάστοτε οργανωτικής δοµής και του ανθρώπινου δυναµικού
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2. Επαγγελµατική Ικανοποίηση
2.1. Ορισµός και φύση της επαγγελµατικής ικανοποίησης
Είναι γεγονός ότι η εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελµατικής ικανοποίησης
δυσχεραίνεται από την ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού ορισµού. Ο πιο γνωστός και ίσως ο
καλύτερος κατά κάποιους συγγραφείς, ορισµός της επαγγελµατικής ικανοποίησης είναι αυτός
που δόθηκε από τον Locke το 1976. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, η επαγγελµατική
ικανοποίηση ορίζεται ως η θετική συναισθηµατική ανταπόκριση του ατόµου προς το
συγκεκριµένο έργο που ασκεί, η οποία πηγάζει από την εκτίµηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση ή
επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόµου. Η αξία αναφέρεται στον τρόπο
δράσης του ατόµου µε στόχο να αποκτήσει ή να διατηρήσει κάτι. Οι αξίες είναι υποκειµενικές
και σταθερές στο συνειδητό ή στο ασυνείδητο του ατόµου, είναι επίκτητες και ταξινοµηµένες
κατά σηµαντικότητα αφού αντιπροσωπεύουν την ιεράρχηση αξιών.
Κινούµενος στα ίδια πλαίσια ο Cavanagh ορίζει ότι η ικανοποίηση πηγάζει από την
υποκειµενική αξιολόγηση της εργασίας του ατόµου σε σχέση µε την εκπλήρωση
συγκεκριµένων επαγγελµατικών αξιών, ενώ ο Vroom αναφέρει ότι η ικανοποίηση αποτελεί
συνάρτηση της υποκειµενικής αντίληψης του ατόµου σε σχέση µε την ελκυστικότητα που
ασκεί η συγκεκριµένη εργασία, όταν του εξασφαλίζει ορισµένα επιθυµητά αποτελέσµατα
(Χαραλαµπίδου, 1996).
Η επαγγελµατική ικανοποίηση θεωρείται ως µια στάση του ατόµου προς την εργασία
του (Baron, 1986). Οι ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν ως προς το ότι η επαγγελµατική
ικανοποίηση είναι µια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, χωρίς όµως να αρνούνται και
την ύπαρξη µιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την εργασία (Perie et al., 1997).
Επίσης, θα µπορούσαµε να ορίσουµε την επαγγελµατική ικανοποίηση ως τα
αισθήµατα που έχει ένας εργαζόµενος για τη δουλειά του ή τις εµπειρίες του από τη δουλειά
του σχέση µε προηγούµενες εµπειρίες του, µε τρέχουσες προσδοκίες ή πιθανές εναλλακτικές
(Balzer et al., 1997).
Κατά τις Price & Mueller η επαγγελµατική ικανοποίηση κρίνεται ως ο βαθµός θετικής
στάσης και προσανατολισµού του εργαζόµενου προς την εργασία του, ενώ ο Alderfer
χαρακτηρίζει την ικανοποίηση ως εσωτερική υποκειµενική κατάσταση εξαιτίας διαφόρων
γεγονότων που συµβαίνουν ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον εργασίας του και θεωρείται
συνώνυµη µε την εκπλήρωση. Τέλος, οι Wanous & Lawler ορίζουν ότι το άτοµο οδηγείται στην
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ικανοποίηση όταν οι ανάγκες του, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες εργασίας συµπίπτουν,
µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το χάσµα που ενδεχόµενα να υπάρχει µεταξύ των προσδοκιών
του και της εργασιακής πραγµατικότητας (Χαραλαµπίδου, 1996).

2.2. Σηµασία της επαγγελµατικής ικανοποίησης
Η απάντηση στο ερώτηµα πόσο σηµαντική είναι η επαγγελµατική ικανοποίηση, άρα
και η µέτρησή της, φαίνεται καταρχήν να είναι προφανής. Ο σύγχρονος άνθρωπος ξοδεύει
περίπου 86.000 ώρες της ζωής του στην εργασία του, όπως αναφέρουν οι Reardom et al.
(2000). Η επαγγελµατική ικανοποίηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της ψυχικής υγείας του
ατόµου (Smith et al., 1969). Λογικό είναι ότι ένας ευχαριστηµένος εργαζόµενος είναι και ένας
καλύτερος εργαζόµενος, γεγονός που κατά κανόνα µεταφράζεται σε έναν περισσότερο
παραγωγικό εργαζόµενο. Άλλωστε υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην υψηλή εργασιακή
ικανοποίηση και την υψηλή παραγωγικότητα. Τέλος µελέτες έδειξαν ότι η εργασιακή
ικανοποίηση συσχετίζεται και επηρεάζει την αποδοτικότητα του εργαζόµενου, την απουσία
από την εργασία, την εναλλαγή εργασίας καθώς και άλλες πτυχές της απόδοσής του.

2.3. Ρόλος νοσηλευτή
Ο νοσηλευτής διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ποιότητας των
νοσοκοµειακών και υγειονοµικών υπηρεσιών γενικότερα, λόγω του πολυδιάστατου έργου του
και της στενής και συχνής επαφής του µε τον ασθενή. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Κώδικα Ηθικής
των διπλωµατούχων νοσηλευτών/τριών, η βασική ευθύνη τους επεκτείνεται σε τέσσερις
τοµείς: την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την αποκατάσταση της υγείας
και την ανακούφιση του πόνου (Ανδριώτη, 1989)
Προς ανταπόκριση και εκπλήρωση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού
απαιτείται, κατά τους Oechsle & Landry, συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη γνώσεων και παροχή
αντίστοιχων ανταµοιβών µε την εργασία τους (Χαραλαµπίδου, 1996).
Από την παραπάνω περιγραφή του νοσηλευτικού έργου προκύπτει ότι ο νοσηλευτής
αποτελεί απαραίτητο και ισότιµο µέλος της οµάδας φροντίδας υγείας. Πιο συγκεκριµένα, στη
διεπιστηµονική οµάδα υγείας ο γιατρός έχει την ευθύνη για τη διάγνωση και τη θεραπεία, ενώ
ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη της παροχής συνολικής φροντίδας µέσω της επικέντρωσης των
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ενεργειών του στον ασθενή ως άτοµο, µε βάση τις ψυχοκοινωνικές και πνευµατικές του
ανάγκες (Ανδριώτη, 1989).
Τέλος, ως αποτέλεσµα της φύσης του, το νοσηλευτικό επάγγελµα είναι ιδιαίτερα
αγχογόνο και συναισθηµατικά απαιτητικό. Ως ιδιαίτερα αγχογόνα θεωρούνται τα επαγγέλµατα
εκείνα τα οποία συνεπάγονται σχέσεις µε ανθρώπους, απαιτούν ταχύτητα στη λήψη
αποφάσεων ή οι αποφάσεις που λαµβάνονται είναι δυνατό να έχουν σοβαρές οικονοµικές,
κοινωνικές ή άλλου είδους συνέπειες. Σε αυτά τα επαγγέλµατα, σύµφωνα µε τους Cooper και
Eaker, περιλαµβάνονται τα επαγγέλµατα υγείας και ειδικότερα οι γιατροί / χειρουργοί και οι
νοσηλευτές (Κάντας, 1995).

2.4. Σηµασία της επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού
προσωπικού
Η ικανοποίηση αποτελεί εγγενή ενότητα της εργασίας των νοσηλευτών και θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική και ποιοτική άσκηση του επαγγελµατικού
τους έργου, το οποίο διακρίνεται για την ένταση και την ποικιλία του, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Stillwaggon. ∆ηλαδή η ικανοποίηση στο βαθµό που αντανακλά το κατά πόσο οι
ίδιοι οι νοσηλευτές βλέπουν την εργασία τους ενδιαφέρουσα και αν τους δίνονται ευκαιρίες
αξιοποίησης των ικανοτήτων τους, επιδρά, σύµφωνα µε τους Henrich & Killen, στο βαθµό και
το επίπεδο παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας προς τους ασθενείς. Εποµένως η µέτρησή
της αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφόρησης προς τους οργανισµούς υγείας αναφορικά µε
την απόδοση των εργαζοµένων, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν και τις στρατηγικές
που θα ακολουθήσουν για τυχόν ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση τους.
Υπάρχει αιτιώδης σχέση µεταξύ επαγγελµατικής ικανοποίησης και επαγγελµατικής
κινητικότητας, όπως αναφέρουν οι Price & Mueller, ενώ στη σχέση αυτή σηµαντικό ρόλο
παίζουν οι απουσίες που συνδέονται µε την µειωµένη ικανοποίηση. Κατά τον Clegg, όταν η
ικανοποίηση είναι αυξηµένη εµφανίζεται µειωµένος ο δείκτης απουσιών. Ο Wakefield ορίζει
την επαγγελµατική κινητικότητα των νοσηλευτών, ως την εθελούσια διακοπή της σχέσης
εργασίας και την αποχώρησή τους από το επάγγελµα, ιδιαίτερα όταν απασχολούνται σε
νοσοκοµεία, και κυρίως σε τµήµατα, όπου αναπτύσσεται σωµατική και ψυχολογική φόρτιση.
Για παράδειγµα ο Williams και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν µε το φαινόµενο των
παραιτήσεων στις ΗΠΑ και βρήκαν ότι το ποσοστό αποχωρήσεων µεταξύ των νοσηλευτών
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των νοσοκοµείων κυµαίνεται στο 60% ενώ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας άγγιζε το 100%
(Χαραλαµπίδου, 1996). Επιπλέον, όπως είναι λογικό, οι παραιτήσεις και γενικά η τάση του
νοσηλευτικού προσωπικού να αποµακρύνεται από έναν συγκεκριµένο οργανισµό, αφενός
επιβαρύνει το οικονοµικό κόστος λειτουργίας αυτού και αφετέρου µειώνει την ποιότητα στην
παρεχόµενη προς τους ασθενείς φροντίδα.
Η ύπαρξη του προβλήµατος της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία
και η αύξηση των αναγκών των υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ρυθµό µεγαλύτερο από την
στελέχωση τους, δηµιουργούν την ανάγκη οι ήδη υπάρχοντες νοσηλευτές να αισθάνονται
ικανοποίηση από την εργασία τους, προκειµένου να ακούν αποτελεσµατικά και ποιοτικά τα
καθήκοντα τους. Μάλιστα, η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική, καθώς τα αίτια που
δηµιουργούν το συγκεκριµένο πρόβληµα (πχ χαµηλές αµοιβές, κυκλικό ωράριο, έλλειψη
κοινωνικής αναγνώρισης, παραγνώριση του θεµελιώδους ρόλου του νοσηλευτή από την
πολιτεία) είναι επίσης προσδιοριστικοί παράγοντες της επαγγελµατικής ικανοποίησης.
Οι συνέπειες της απουσίας επαγγελµατικής ικανοποίησης, όπως είδαµε, δεν
περιορίζονται µόνο στο χώρο της εργασίας και την ποιότητα του παραγόµενου έργου, αλλά
συνδέονται άµεσα µε την ψυχολογική και σωµατική κατάσταση του εργαζόµενου, τη
γενικότερη στάση του προς τη ζωή, την οικογένεια και τον εαυτό του.

2.5. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού έχει αποτελέσει τις
τελευταίες δεκαετίες αντικείµενο διερεύνησης στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο κανένα άλλο
επάγγελµα του τοµέα της υγείας. Η διερεύνηση αυτή εξηγείται, σύµφωνα µε τους Blegen,
Braito & Caston, από τη συνύπαρξη συγκυριών τόσο στο χώρο του επαγγέλµατος όσο και στο
ευρύτερο κοινωνικό σύστηµα ως αποδέκτη των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Κεντρικά σηµεία
του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν η εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση µε τις απουσίες από την
εργασία (absenteeism), την ποιότητα ζωής στην εργασία και την ποιότητα της παρεχόµενης
προς τους ασθενείς φροντίδας (Χαραλαµπίδου. 1996).
Η πρώτη χρονικά νοσηλευτική µελέτη µε αντικείµενο την επαγγελµατική ικανοποίηση
πραγµατοποιήθηκε στο Σικάγο το 1940 και αφορούσε τους νοσηλευτές που εργαζόταν στα
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της κοινότητας µε σκοπό τη µέτρηση της ικανοποίησής τους
σε σχέση µε τις προσδοκίες του επαγγέλµατος. Το ερευνητικό ενδιαφέρον, σύµφωνα µε τον
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MacPhail, κορυφώνεται την περίοδο 1960-1970 και εστιάζεται στις απουσίες και αποχωρήσεις
των νοσηλευτών από τους χώρους εργασίας τους, Επίσης οι αντίστοιχες µελέτες στη Μεγάλη
Βρετανία, σύµφωνα µε τους Austin & Redfern, διερεύνησαν τους τρόπους αµοιβών, ενώ
µεταγενέστερα είχαν αντικείµενο και άλλες µεταβλητές που σχετίζονται µε την εκτίµηση της
ικανοποίησης. Γενικά µε βάση τις εκτιµήσεις του Hale η αργοπορηµένη διερεύνηση της
επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού, οφειλόταν στο γεγονός ότι η
νοσηλευτική θεωρείτο ως λειτούργηµα ανθρωπιστικού τύπου και όχι ως βιοποριστικό
επάγγελµα (Χαραλαµπίδου, 1996). Πάντως στην αύξηση του αριθµού των συγκεκριµένων
ερευνών έχει συντελέσει τα τελευταία χρόνια και το γεγονός όλες οι µεγάλες κλίµακες
µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να µπορούν να
εφαρµοστούν και στο νοσηλευτικό προσωπικό, για το οποίο επιπλέον έχουν δηµιουργηθεί και
αποκλειστικές κλίµακες µέτρησης της ικανοποίησής του.
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της µέτρησης της επαγγελµατικής
ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού εστιάζεται στο προσωπικό που εργάζεται σε
νοσοκοµεία, καθώς τα τελευταία αποτελούν χώρους επίπονης εργασίας και βίωσης
δυσαρέσκειας, ενώ σε συγκεκριµένα τµήµατα τους, όπως οι µονάδες εντατικής θεραπείας και
το τµήµα επειγόντων περιστατικών, το νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει αυξηµένο στρες και
υπάρχουν επιπλέον αυξηµένες ανάγκες για παροχή φροντίδας. Επίσης, το πρόβληµα της
έλλειψης και της αποχώρησης των δυσαρεστηµένων νοσηλευτών από τα νοσοκοµεία έχει
άµεση επίδραση στην αποτελεσµατική και ποιοτική λειτουργία τους, καθιστώντας έτσι τη
µέτρηση της ικανοποίησης επιτακτικότερη.
Στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει αρκετές µελέτες για τη µέτρηση της
εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια και
στα πλαίσια διπλωµατικών εργασιών µεταπτυχιακών φοιτητών, έγιναν ορισµένες
προσπάθειες µέτρησης µε τη χρήση ερωτηµατολογίων της ικανοποίησης του νοσηλευτικού
προσωπικού σε δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µας, σε συνδυασµό κάποιες φορές µε την
µέτρηση ταυτοχρόνως της οργανωτικής κουλτούρας, της σύγκρουσης ρόλων ή και της
επαγγελµατικής εξουθένωσης (burn-out). Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών αποτελούν η
µέτρηση της ικανοποίησης των νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο του Πειραιά και το
Ν.Γ.Ν. Κορίνθου (Νικολάου., 2005), η µέτρηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης και του
στρες σε γιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας µας (Antoniou, Davidson, Cooper,
2003) καθώς και η µέτρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης των νοσηλευτών σε δηµόσια
νοσοκοµεία του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας (Γούλας, 2004, Λαχανά., 2003). Τα συµπεράσµατα
όλων των παραπάνω είναι ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση των νοσηλευτών που εργάζονται
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στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της
έλλειψης προσωπικού, τις οικονοµικές απολαβές και τον φόρτο εργασίας αλλά και την έλλειψη
καθηκοντολογίου.

2.6. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επαγγελµατικής ικανοποίησης
Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επαγγελµατική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια και
οι οποίοι αποδίδονται και µε τον όρο “πηγές ικανοποίησης” (Evans, 1999), σχετίζονται είτε µε
το περιεχόµενο της εργασίας είτε µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή παρέχεται. Τέτοιοι
παράγοντες είναι, για παράδειγµα, οι αποδοχές, η αυτονοµία και οι σχέσεις µε τους
συναδέλφους (Rice, Gentile, & McFarlin, 1991). Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται επίσης σε
“ενδογενείς” και σε “εξωγενείς” σε σχέση µε την εργασία. Ορισµένοι ερευνητές, όπως ο
Herzberg (1968), αποδίδουν τους ενδογενείς παράγοντες και µε τον όρο “κίνητρα”. Ο Herzberg
εντόπισε πέντε παράγοντες που αποτελούν πηγές κινήτρων ή επαγγελµατικής ικανοποίησης.
Οι παράγοντες αυτοί είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, η εργασία καθαυτή, η
υπευθυνότητα και η δυνατότητα ανέλιξης. Οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι, όταν
απουσιάζουν, αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι αποδοχές, οι διαπροσωπικές
σχέσεις, η πολιτική του οργανισµού και ο τρόπος διοίκησης, η εποπτεία και οι συνθήκες
εργασίας.
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία και τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την
εξήγηση της έννοιας της εργασιακής ικανοποίησης (όπως το µοντέλο των Hackman και
Oldham, η θεωρία του Maslow για την ιεράρχηση των αναγκών, η θεωρία του Alderfer, η
θεωρία των δύο παραγόντων, της ισότητας, της προσδοκίας και της στοχοθέτησης) υπάρχουν
έντεκα παράγοντες στους οποίους συγκλίνουν όλες οι παραπάνω θεωρίες που περιγράφουν
επαρκώς όλες τις πτυχές της έννοιας της ικανοποίησης από την εργασία. Αυτοί είναι οι
ακόλουθοι: το περιεχόµενο της εργασίας (ποικιλία δεξιοτήτων, πολυπλοκότητα, πρόκληση,
ασάφεια ρόλων, ρουτίνα), αυτονοµία (υπευθυνότητα, έλεγχος στη λήψη αποφάσεων),
ανάπτυξη (εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη), οικονοµικές ανταµοιβές (µισθός, πρόσθετες
παροχές), προαγωγή (πιθανότητα εξέλιξης της καριέρας), επίβλεψη (υποστήριξη από τον
προϊστάµενο, αναγνώριση, σεβασµός), επικοινωνία, συνάδελφοι (σχέσεις µε συναδέλφους,
επάρκεια προσωπικού), σπουδαιότητα επαγγέλµατος, φόρτος εργασίας (πίεση χρόνου στην
εκτέλεση της εργασίας, στρες) και οι απαιτήσεις του επαγγέλµατος (ανασφάλεια, δέσµευση,
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ανάγκη για υπερωρίες). Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν το
περιεχόµενο της εργασιακής ικανοποίησης (Van Saane et al., 2003).
Προκειµένου να έχουµε µια πρώτη συνολική εικόνα του θέµατος για την περίπτωση
των νοσηλευτών, µπορούµε να πούµε ότι όλο το πλαίσιο της επαγγελµατικής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού έχει δοθεί, σε γενικές γραµµές από τους Best & Thurston και
είναι το ακόλουθο (Best, Thurston 2004 σελ.285):

Γραφηµα 1.: Μοντέλο επαγγελµατικής ικανοποίησης νοσηλευτών των Best & Thurston
Βλέπουµε δηλαδή ότι µε βάση το παραπάνω µοντέλο, οι παράγοντες που συντελούν
στην επαγγελµατική ικανοποίηση χωρίζονται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: τους
εργασιακούς, τους οργανωτικούς, τους ψυχολογικούς και τους ατοµικούς.
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2.6.1. Εργασιακοί παράγοντες
Οι εργασιακοί παράγοντες αναφέρονται στις οικονοµικές απολαβές, τον εργασιακό
φόρτο, τις συνθήκες εργασίας, τη ρουτίνα εργασίας, το κυκλικό ωράριο, τη σαφήνεια του
επαγγελµατικού ρόλου και το µοντέλο ηγεσίας.
Η βασική µεταβλητή που επηρεάζει την προσφορά εργασίας του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος, όπως και κάθε επαγγέλµατος, είναι ο µισθός (Νιάκας 1994, σελ.32). Ο µισθός
αξιολογείται ως σηµαντικός παράγοντας στη ζωή του ατόµου, επειδή µέσω αυτού
ικανοποιούνται οι βασικές και άλλες ανάγκες του, ενώ συνδέεται άµεσα µε την επαγγελµατική
ικανοποίηση, αφού οι εργαζόµενοι συχνά τον υπολογίζουν, ως ενδεικτικό παράγοντα
αναγνώρισης των υπηρεσιών τους (Χαραλαµπίδου, 1996).
Ο φόρτος εργασίας συνδέεται µε την ανεπαρκή στελέχωση των νοσοκοµείων σε
νοσηλευτικό προσωπικό, τη µη ορθολογική κατανοµή του στα διάφορα τµήµατα, τη µη
αποτελεσµατική οργάνωση της εργασίας (όταν κυρίως αφιερώνεται αρκετός χρόνος και
προσωπικό σε διοικητικά θέµατα), αλλά και την έλλειψη υποδοµών. Αποτέλεσµα είναι η
επιφόρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού µε τη διεκπεραίωση υπερβολικού έργου. Ο
υπερβολικός φόρτος εργασίας, συνδεόµενος µε το στρες και την έλλειψη συναδερφικής
υποστήριξης, οδηγεί όχι µόνο στη δυσαρέσκεια αλλά απειλεί και την επαγγελµατική
ακεραιότητα των νοσηλευτών, περιορίζει τον επαγγελµατικό τους ρόλο, ενώ σχετίζεται µε την
επαγγελµατική εξουθένωση και γενικά επηρεάζει αρνητικά τη σωµατική και ψυχική υγεία τους.
Στην κατηγορία των κακών συνθηκών εργασίας υπάγονται οι ανιαρές ή απάνθρωπες
συνθήκες εργασίας, ακόµα και η αρχιτεκτονική διαρρύθµιση του χώρου. Για παράδειγµα, από
µια έρευνα που έγινε σε νοσοκοµεία, βρέθηκε ότι ο µονότονος τεχνητός φωτισµός και ο κακός
αερισµός προκαλούσαν αισθήµατα κλειστοφοβίας στο νοσηλευτικό προσωπικό (Κάντας,
1995)
Η αυξηµένη ρουτίνα, δηλαδή ο τρόπος επανάληψης ενός έργου ή ο βαθµός στον
οποίο επαναλαµβάνεται η ίδια η εργασία, οδηγεί στη µείωση της ικανοποίησης, στο στρες και
την αποχώρηση από την εργασία, σύµφωνα µε τους Price & Mueller ύστερα από έρευνα που
έκαναν στο νοσηλευτικό προσωπικό (Χαραλαµπίδου, 1996).
Το κυκλικό ωράριο είναι άλλο ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
νοσηλευτές. Η εναλλαγή των διαστηµάτων ηµέρας και νύχτας κατά τα οποία διεξάγεται η
εργασία έχει σωµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Οι αλλαγές στη βάρδια
έχουν επιπλέον επίδραση στη θερµοκρασία του σώµατος, στο ρυθµό µεταβολισµού, στα
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επίπεδα σακχάρου στο αίµα, στη νοητική απόδοση αλλά και στα κίνητρα των εργαζοµένων.
Πέρα όµως από τις σωµατικές επιπτώσεις, οι αλλαγές βάρδιας έχουν και κοινωνικές
συνέπειες γιατί διαταράσσουν την οικογενειακή και κοινωνική ζωή του εργαζόµενου. Το
πρόβληµα εντείνεται επιπλέον και για το λόγο ότι το νοσηλευτικό επάγγελµα ασκείται κυρίως
από γυναίκες, που έχουν να αντιµετωπίσουν, εκτός από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και
αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις (Νιάκας, 1994).
Σύµφωνα µε τον Brief, από οργανωτική άποψη, ο ρόλος αναφέρεται σε ένα πλέγµα
προσδοκιών προσαρµοσµένο στην αναγκαιότητα µιας ιδιαίτερης κατάστασης και αποτελεί το
όριο µεταξύ του ατόµου και του οργανισµού, συνδέοντας το άτοµο µε τον οργανισµό και τον
οργανισµό µε το άτοµο. Οι εργαζόµενοι συνεχώς εκτίθενται σε µία ποικιλία προσδοκιών στο
εργασιακό περιβάλλον, η οποία µπορεί να επηρεάσει την αντίληψή τους ως προς το ρόλο
τους. Όταν αυτές οι προσδοκίες γίνονται αντιληπτές ως ανακόλουθες, ασαφείς ή υπερβολικές
τότε θα υπάρξει µείωση του επιπέδου ικανοποίησης, κατά τον Kahn (Αναστασίου, 2004).
Επιπλέον, στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν υπάρχει σαφής καθορισµός των καθηκόντων
του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο πλήττεται από την έλλειψη αυτή, λόγω των
πολλαπλών επιπέδων εκπαίδευσής του, άρα και των διαφορετικών καθηκόντων καθενός,
αλλά και της συνάφειας του έργου του µε το ιατρικό ή άλλο προσωπικό. Η ανεπάρκεια
προσωπικού αλλά και η κακή πολλές φορές οργάνωση της εργασίας, έχει ως αποτέλεσµα οι
νοσηλευτές να ασκούν δραστηριότητες ξένες µε τη νοσηλευτική (όπως π.χ. διοικητικές
εργασίες). Όλα αυτά τους δηµιουργούν αίσθηµα ασάφειας του ρόλου τους, τους επιφορτίζουν
µε πρόσθετα καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί και τελικά τους οδηγούν στη
δυσαρέσκεια (Αναστασίου, 2004).
Ανάµεσα σε πολλούς οργανωτικούς παράγοντες το µοντέλο ηγεσίας αποτελεί έναν
σηµαντικό παράγοντα που προσδιορίζει την επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού
προσωπικού. Όσον αφορά ακριβώς τη σχέση ηγεσίας και επαγγελµατικής ικανοποίησης του
νοσηλευτικού προσωπικού και τους παράγοντες που συµβάλλουν στην τελευταία, έρευνα
κατέδειξε τους ακόλουθους παράγοντες: η διοίκηση του νοσοκοµείου να έχει ξεκάθαρες και
κατάλληλες προτεραιότητες και να ενδιαφέρεται για το προσωπικό και ιδιαίτερα για την
παραµονή του στην εργασία του, ενώ ο άµεσος προϊστάµενος πρέπει να έχει τις ίδιες
προτεραιότητες, να έχει ξεκάθαρους στόχους για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης µονάδας, να
έχει γνώση της δουλειάς του προσωπικού του και να απαιτεί από αυτό γνώσεις και δεξιότητες
και τέλος, να παρέχει την υποστήριξη και ενθάρρυνση που έχει ανάγκη το προσωπικό
(Krogstad & Veenstra, 2001) Επιπλέον µε τη σειρά της η επαγγελµατική ικανοποίηση του
προσωπικού οδηγεί στην ικανοποίηση των ασθενών για την οργάνωση του νοσοκοµείου.
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2.6.2. Οργανωτικοί παράγοντες
Οι οργανωτικοί ή κοινωνικοί παράγοντες αναφέρονται στην ποιότητα των σχέσεων
που αναπτύσσουν τα µέλη ενός οργανισµού, τόσο µεταξύ τους, µέσω της συνεργασίας και της
επικοινωνίας, όσο και µε τα άτοµα µε τα οποία έρχονται σε επαφή και στα οποία προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους.
Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας εργασίας επιδρά άµεσα στην
επαγγελµατική ικανοποίηση, επειδή υπηρετεί ως πρωταρχική πηγή υποστήριξης,
συµπαράστασης και βοήθειας προς τον εργαζόµενο. Έτσι, ο Haywood και οι συνεργάτες του
διαπίστωσαν σε έρευνά τους ότι οι νοσηλευτές καθορίζουν ως κυριότερο παράγοντα
ικανοποίησης τη θετική ατµόσφαιρα στη νοσηλευτική µονάδα (Χαραλαµπίδου, 1996).
Αντιθέτως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Price, οι προβληµατικές αλληλεπιδράσεις µε
άλλους εργαζόµενους είναι τα κύρια αίτια στη δηµιουργία δυσαρέσκειας. Το νοσηλευτικό
επάγγελµα κυριολεκτικά «δηλητηριάζεται» από την ελλιπή επικοινωνία και τις κακές
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των ίδιων των νοσηλευτών, αλλά και την έλλειψή σεβασµού
που δείχνουν αρκετά µέλη του ιατρικού προσωπικού (Μόνος, 1994).
Ο όρος «επικοινωνία στο χώρο εργασίας», κατά τις Price & Mueller, αναφέρεται στο
βαθµό ροής πληροφοριών από τον εργοδότη στον εργαζόµενο και αντίστροφα, προκειµένου
να γίνονται γνωστοί οι επιδιωκόµενοι σκοποί και να µειώνονται οι πιθανότητες ασάφειας
αναφορικά µε τους ρόλους των εργαζοµένων. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου επικοινωνίας
συµβάλλει στη σαφή γνώση του ρόλου των ατόµων και ενισχύει και διασφαλίζει ένα καλό
επίπεδο ανατροφοδότησης (Χαραλαµπίδου, 1996)
Η επικοινωνία µε προϊσταµένους και συνεργάτες συντελεί στην ανάπτυξη θετικών
κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων, στην αλληλοκατανόηση και οδηγεί στην
επαγγελµατική ικανοποίηση και στην αποτελεσµατική άσκηση του έργου του προσωπικού.
Όταν οι νοσηλευτές στερούνται του δικαιώµατος της ανοιχτής επικοινωνίας και δεν
αντιµετωπίζονται µε ευαισθησία και ανάλογη υποστήριξη, αισθάνονται αδύναµοι και
αποµονωµένοι µέσα στην ιεραρχία του οργανισµού, όπως έδειξαν έρευνες από τους Bronstein
& Walker καθώς και την Townsend, στις οποίες ένα µεγάλο ποσοστό νοσηλευτών αναφερόταν
στη δυσαρέσκειά του από τον τρόπο επικοινωνίας (Χαραλαµπίδου, 1996).
Οι σχέσεις των νοσηλευτών µε τους ασθενείς αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα
που συµβάλλει στην επαγγελµατική ικανοποίησή τους, λόγω και της ιδιαίτερης µορφής που
αποκτάει αυτή η σχέση καθώς αρκετοί νοσηλευτές «δένονται» συναισθηµατικά µε τους
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ασθενείς τους και θεωρούν κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό τους υπεύθυνο για αυτούς.
Εποµένως η δυνατότητα παροχής κατάλληλης και ποιοτικής φροντίδας, η οποία περιλαµβάνει
την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και συνοδεύεται από αίσθηµα επιτυχίας, οδηγεί
στην ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού.
Έτσι, σε έρευνα του Haywood και των συνεργατών του, οι νοσηλευτές καθόρισαν ως
σπουδαιότερους παράγοντες της εργασίας τους τις σχέσεις µε τους ασθενείς, την παροχή
φροντίδας και τη συναισθηµατική υποστήριξη αυτών. Επίσης, σε µελέτη της Williams, οι
νοσηλευτές επεσήµαναν ως ανταµοιβές που οδηγούν στην ικανοποίηση, την καθιέρωση
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων µε τους ασθενείς και συγγενείς (Χαραλαµπίδου, 1996).

2.6.3. Ψυχολογικοί παράγοντες
Στους ψυχολογικούς παράγοντες περιλαµβάνονται οι ανάγκες των νοσηλευτών για
εκτίµηση, σεβασµό και αναγνώριση της προσφοράς τους από τους συναδέλφους, τους
προϊσταµένους και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, καθώς και οι ανάγκες αυτοπραγµάτωσης
όπως αντιπροσωπεύονται από τις ευκαιρίες που τους δίνονται για προσωπική ανάπτυξη µέσα
από την επαγγελµατική εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους και τη συµµετοχή τους στη
λήψη αποφάσεων.
Είναι σηµαντικό για τους νοσηλευτές να αναγνωρίζεται από όλους το έργο τους, το
οποίο γενικά θεωρείται δύσκολο, γιατί το αίσθηµα της επιτυχίας που πηγάζει από την
προσφορά προς τον άνθρωπο και την εκτίµηση από τους συνεργάτες συµβάλλει σηµαντικά
στην ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο CroninStubbs (Χαραλαµπίδου, 1996).
Κατά τον Locke, ο προϊστάµενος ως άτοµο πρέπει να διευκολύνει την προαγωγή
αξιών µεταξύ των εργαζοµένων. Η κάθε µορφής προσέγγιση του να έχει χαρακτήρα
συνδροµής και συµπάθειας προς αυτούς και η αξιολόγηση του να είναι αντικειµενική στην
εξέταση της αποδιδόµενης εργασίας (Χαραλαµπίδου, 1996).
Ωστόσο, στην ευρύτερη κοινωνία οι νοσηλευτές βιώνουν αρνητικές εµπειρίες ως προς
το θέµα της εκτίµησης. Πράγµατι, αν και αναγνωρίζεται ότι το νοσηλευτικό δυναµικό αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους συντελεστές της παραγωγής υπηρεσιών υγείας και εποµένως
κυρίαρχη συνιστώσα της διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας του πληθυσµού,
εντούτοις η προσφορά του δεν τυγχάνει µεγάλης αποδοχής, καθώς, όπως έχει µάλιστα η
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κατάσταση στη χώρα µας η νοσηλευτική δεν χαίρει κοινωνικής καταξίωσης µε συνακόλουθο
αλυσιδωτές αντιδράσεις (Ανδριώτη κ.α., 1994).
Η επιστηµονική καλλιέργεια και ανάπτυξη µέσα στα νοσοκοµεία επιτυγχάνονται µε
τον προγραµµατισµό διαφόρων εκπαιδευτικών – επιµορφωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
εκλαµβάνονται από τους εργαζόµενους ως δυνατότητα για ενίσχυση των ικανοτήτων και
ανάπτυξη των γνώσεών τους, καθώς η συνεχής πρόοδος της νοσηλευτικής επιστήµης απαιτεί
από τους επαγγελµατίες τη δια βίου εκπαίδευση, αλλά και ως ευκαιρία για επαγγελµατική
εξέλιξη. Κατά τους Cross & Failon, η ποικιλία στην εργασία, οι δυνατότητες ανάπτυξης και η
καθιέρωση νέων ευκαιριών κατάρτισης, συνδέονται άµεσα µε τη θετική ανταπόκριση στο
εργασιακό περιβάλλον και την ικανοποίηση (Αναστασίου, 2004).
Η προαγωγή, κατά την Price, αναφέρεται στην περίπτωση της ανέλιξης του
εργαζόµενου στον επόµενο βαθµό θέσης εργασίας µέσα στον οργανισµό (Χαραλαµπίδου,
1996). Αυτή είναι δυνατό να προέρχεται από τα χρόνια υπηρεσίας στο χώρο εργασίας ή να
προκύψει ως συνέπεια της επιτυχηµένης παρουσίας και απόδοσης του εργαζόµενου.
Σύµφωνα µε τους Steers & Porter, η κάθε ευκαιρία επαγγελµατικής ανάπτυξης έχει το
χαρακτήρα αµοιβής και είναι ιδιαίτερα σηµαντική στα άτοµα µε επαγγελµατικές αναζητήσεις,
διότι συµβάλει στην αύξηση της επαγγελµατικής αυτοπεποίθησης, αφού αποτελεί συνεχή
πηγή ανταµοιβής. Επίσης, οι ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη ενισχύουν την
«αυτοεκτίµηση» του εργαζοµένου.
Βέβαια, δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η κλίµακα προαγωγών µέσα στα
νοσοκοµεία είναι περιορισµένη, αφού η ιεραρχία ανερχόµενη στενεύει σε αριθµούς θέσεων.
Επιπλέον, καθώς η προαγωγή ακολουθεί κατά κύριο λόγο τα χρόνια υπηρεσίας και όχι τα
κριτήρια απόδοσης και κατάρτισης ως συνέπεια αρκετοί νοσηλευτές παραµένουν στην ίδια
θέση εργασίας το µεγαλύτερο διάστηµα της εργασιακής τους απασχόλησης, µε αποτέλεσµα οι
ανάγκες τους για ανάπτυξη να µην καλύπτονται και να οδηγούνται στη δυσαρέσκεια, όσοι
τουλάχιστον δεν ικανοποιούνται από την εσωτερική ανταµοιβή της παροχής φροντίδας υγείας
σε ασθενείς (Αναστασίου, 2004).
Η δυνατότητα και τα περιθώρια ελέγχου στο χώρο εργασίας αντανακλούν το βαθµό
επιρροής των εργαζοµένων στην οργάνωση και την εκτέλεση της εργασίας τους. Η συµµετοχή
τους στη λήψη αποφάσεων του οργανισµού εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα και παράλληλα
καθιστά σαφέστερους και αποτελεσµατικότερους τους µηχανισµούς εφαρµογής της
απόφασης, καθώς αυτή θα έχει ήδη γίνει αποδεκτή.
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Όµως οι χώροι των νοσοκοµείων, ως κεντρικά συστήµατα, προσφέρουν ελάχιστες
ευκαιρίες στους νοσηλευτές για αυτονοµία και συµµετοχή στις αποφάσεις, αφού µε τη
σηµερινή οργανωτική τους δοµή, η παραδοσιακή οµάδα επιρροής είναι κυρίως οι γιατροί.
Ερευνητικές µελέτες αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές βιώνουν µεγαλύτερο εργασιακό
στρες σε σύγκριση µε άλλα επαγγέλµατα και είναι πιο επιρρεπείς στην επαγγελµατική
εξουθένωση εξαιτίας της ελλιπούς εκπαιδευτικής προετοιµασίας στην αντιµετώπιση του
συναισθηµατικού άγχους (Λαχανά, 2003).
Οι έρευνες για την επαγγελµατική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως
αναφέρει ο Brown, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται από το 1978, όταν ανέκυψε η ανησυχία
για την επίδραση που είχε το σύνδροµο στους νοσηλευτές και τη φροντίδα των ασθενών, και
έκτοτε αποτελεί σηµαντικό θέµα τόσο για τους νοσηλευτές όσο και για τις νοσηλευτικές
διοικήσεις (Λαχανά, 2003). Από αρκετές έρευνες έχει βρεθεί η επαγγελµατική ικανοποίηση του
«εξουθενωµένου» νοσηλευτικού προσωπικού να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα.

2.6.4. Ατοµικοί παράγοντες
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να γίνει επίσης αναφορά στα δηµογραφικά και
ατοµικά χαρακτηριστικά του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και αυτά συντελούν στην
επαγγελµατική ικανοποίηση.
Παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η
προϋπηρεσία συµβάλουν και αυτοί, έστω µε µειωµένη συσχέτιση στη διαµόρφωση του
βαθµού της επαγγελµατικής ικανοποίησης όπως εξάλλου αναδείχθηκε σε µια µετά-ανάλυση
48 µελετών από την Blegen (Χαραλαµπίδου, 1996).
Ερευνητικές µελέτες συνηγορούν στη θετική σχέση ανάµεσα στην επαγγελµατική
ικανοποίηση και την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας όπως αναφέρουν οι Braito & Caston
(Χαραλαµπίδου, 1996). Ένας λόγος είναι ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν αποδεχτεί την
εξουσία στο χώρο εργασίας και αναµένουν λιγότερα πλέον από την εργασία τους, ενώ έχουν
επίσης καλύτερες θέσεις και περισσότερα προσόντα από τους νεότερους (Spector, 1997).
Έτσι, όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα εργασίας των εργαζοµένων τόσο λιγότερη
σηµασία

δίνεται

στην

επαγγελµατική

ικανοποίηση

δια

των

παραγόντων

της

αυτοπραγµάτωσης, ενώ αυξάνουν οι απαιτήσεις για υψηλές αποδοχές. Επίσης, σύµφωνα µε
τον Herzberg, η ικανοποίηση συνδέεται µε τη µεγαλύτερη ηλικία επειδή τα άτοµα
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προσαρµόζονται στην εργασία και τις περιστάσεις της ζωής, ενώ κατά τον Grunemberg, οι
διαφορές ικανοποίησης σε σχέση µε την ηλικία ίσως να εξηγούνται από τις διαφορές αξιών
που ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο, λόγω εµπειριών της ζωής. Τέλος, ο Luthans αναφέρει, ότι
οι νέοι εργαζόµενοι είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι γιατί έχουν υψηλές προσδοκίες που δεν
εκπληρώνονται καθώς η ίδια η εργασία δεν περιέχει τα στοιχεία του ενδιαφέροντος για
αυτούς. Οι νέοι προσέρχονται στο επάγγελµα µε πολλά προσόντα, αµείβονται µε χαµηλές
αποδοχές, κατέχουν χαµηλού επιπέδου επαγγελµατική ιδιότητα, δεν έχουν εξουσία και έλεγχο
πάνω στην εργασία, µε αποτέλεσµα να ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις των προϊσταµένων
και έτσι να οδηγούνται στην αποθάρρυνση και τη δυσαρέσκεια (Χαραλαµπίδου, 1996)
Το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει την επαγγελµατική ικανοποίηση, καθώς από
διάφορες έρευνες διαφαίνεται ότι οι υψηλού επιπέδου γνώσεις συνδέονται µε τη δυσαρέσκεια
και την αποµάκρυνση από την εργασία. Αυτό ίσως εξηγείται, κατά τις Price & Mueller, όταν
υπάρχουν περιορισµοί στην ανάπτυξη, τη χρήση των γνώσεων και ικανοτήτων των
νοσηλευτών µέσα στα νοσοκοµεία, οπότε η ανώτατη εκπαίδευση και η εξειδίκευση
καταλήγουν σε χαµηλά επίπεδα ικανοποίησης.
Η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει µε πολλούς τρόπους το επίπεδο εργασιακής
ικανοποίησης των νοσηλευτών, ενώ συγκεκριµένα κάποιες έρευνες έδειξαν ότι σχετίζεται µε
την ικανοποίηση από τις οικονοµικές αποδοχές. Επίσης, ιδιαίτερες συνθήκες της εργασίας,
όπως το ωράριο και το πρόγραµµα εργασίας δηµιουργούν περισσότερη δυσαρέσκεια σε
όσους έχουν οικογένεια, καθώς πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα στις εργασιακές και
οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι παράγοντες της επαγγελµατικής ικανοποίησης του
νοσηλευτικού προσωπικού απασχόλησαν πολλούς µελετητές εξαιτίας γεγονότων όπως οι
απουσίες και οι αποχωρήσεις από το επάγγελµα αλλά και γιατί το έργο των νοσηλευτών
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους στη διαµόρφωση της ποιότητας και
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών υγείας.
Έτσι µε βάση τα όσα είδαµε, οι εργασιακοί παράγοντες οδηγούν κυρίως στη
δυσαρέσκεια, ενώ οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες φάνηκαν να αποτελούν τους
ουσιαστικούς παράγοντες αισθήµατος πληρότητας των νοσηλευτών στο έργο τους. Επίσης
διάφοροι ατοµικοί, κοινωνικοί και επαγγελµατικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η οικογενειακή
κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και ο χρόνος υπηρεσίας επηρεάζουν το βαθµό
ικανοποίησης από την εργασία.
Γενικά πάντως για τους παράγοντες που συντελούν στην επαγγελµατική ικανοποίηση,
από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε νοσηλευτές νοσοκοµείων έχει προκύψει ότι οι
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εξωγενείς ανταµοιβές ήταν οι βασικοί παράγοντες δυσαρέσκειας, ενώ οι ενδογενείς αποτελούν
τους ουσιαστικούς παράγοντες αισθήµατος πληρότητας των νοσηλευτών από το έργο τους
(Χαραλαµπίδου, 1996).
Τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα τους δούµε και παρακάτω, καθώς
αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση των ερωτηµάτων όλων των εργαλείων µέτρησης της
εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών που θα αναλύσουµε στη συνέχεια.

3. Αξιοπιστία & Εγκυρότητα
Ένα πρόβληµα που προκύπτει συχνά µε τις έρευνες είναι η ευκολία µε την οποία
καταλήγουν να είναι αναξιόπιστες, µε µη έγκυρο τρόπο σχεδιασµού και µε ανακριβή
αποτελέσµατα (Ξανθοπούλου, 2002). Σε όλες θα πρέπει να τίθεται το ερώτηµα για το πόσο
βάσιµα και εποικοδοµητικά είναι τα αποτελέσµατα. Ο λόγος είναι ότι κάθε έρευνα αποσκοπεί
στην απόρροια σωστών αποτελεσµάτων, αφού όταν οι προτάσεις και τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν

είναι λανθασµένα, τότε οι προτεινόµενες ενέργειες αντί να επιλύσουν τα

υπάρχοντα προβλήµατα, επιφέρουν αρνητικά επακόλουθα (Ανδριώτης, 2003).
Οι έρευνες µέτρησης ικανοποίησης είναι ατελή εργαλεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα,
τα συµπεράσµατα τέτοιων ερευνών να µην είναι αξιόπιστα και έγκυρα γιατί περιέχουν
σφάλµατα µέτρησης. Τα σφάλµατα αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τυχαία και σταθερά ή
συστηµατικά. Τα τυχαία σφάλµατα µέτρησης προκαλούνται από τις διαδικασίες µέτρησης, το
περιβάλλον ή την ψυχική κατάσταση και διάθεση του ατόµου την ώρα που συµπληρώνει ένα
ερωτηµατολόγιο. Αυτά µεταβάλλονται από τη µία µέτρηση στην άλλη παρόλο που ο βαθµός
ικανοποίησης του ατόµου δεν έχει αλλάξει και καταλήγουν σε έλλειψη εσωτερικής συνοχής
ανάµεσα σε επαναληπτικές µετρήσεις. Τα συστηµατικά σφάλµατα µέτρησης από την άλλη
επηρεάζουν συνεχώς τη διαδικασίας µέτρησης το χαρακτηριστικό που µετράται (π.χ.
ικανοποίηση). Για παράδειγµα η τάση των ανθρώπων να συµφωνούν µε κάποια δήλωση
άσχετα από το περιεχόµενο της ή να παρουσιάζουν µια βελτιωµένη εικόνα του εαυτού τους
επηρεάζουν την µέτρηση της ικανοποίησης µε τον ίδιο τρόπο ακόµα και εάν επαναλάβουµε τις
µετρήσεις (Krowinski & Steiber, 1996).
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου που απαντά σε ένα ερωτηµατολόγιο όπως
το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης, η κοινωνική θέση, η ευφυΐα και άλλα µπορούν να
επηρεάσουν τον τρόπο που απαντά στις ερωτήσεις. Για παράδειγµα, τα λιγότερα µορφωµένα
άτοµα πιθανόν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση περίπλοκων ερωτήσεων ή
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ερωτήσεων που περιέχουν επιστηµονική ορολογία ή αφηρηµένες έννοιες µε αποτέλεσµα να
µαντεύουν τη σωστή απάντηση ή να µην απαντούν καθόλου. Κάποιο άλλοι τείνουν να
συµφωνούν µε ερωτήσεις που χρησιµοποιούν την κλίµακα Likert στην απάντηση ανεξάρτητα
από το περιεχόµενο της. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε αθροιστική κλίµακα ενός
ερωτηµατολογίου να περιλαµβάνει τον ίδιο αριθµό θετικά και αρνητικά διατυπωµένων
ερωτήσεων προκειµένου να αποφευχθεί αυξηµένος βαθµός ικανοποίησης που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα (Krowinski & Steiber, 1996).
Εξάλλου ο χρόνος κατά τον οποίο συµπληρώνει κανείς ένα ερωτηµατολόγιο είναι
πολύ σηµαντικός από την άποψη της διάθεσης, της υγείας, της κούρασης ή των
παρενοχλήσεων που µπορεί να υπάρχουν και να επηρεάσουν τις απαντήσεις. Αλλαγές στον
τρόπο (προφορικά ή γραπτά) τον χρόνο και τον τόπο όπου γίνονται οι ερωτήσεις µπορούν
επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα συνήθως δίνονται πιο ευνοϊκές
απαντήσεις όταν οι ερωτήσεις είναι προφορικές (LeVois and others, 1981).
Όταν οι ερωτήσεις είναι διατυπωµένες µε ασάφεια ή αναφέρονται ταυτόχρονα σε
πολλά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγχυση στους ερωτώµενους µε
αποτέλεσµα να µην δώσουν ορθές απαντήσεις. Τέλος, είναι δυνατό κάποιες ερωτήσεις να
είναι διατυπωµένες µε τέτοιο τρόπο που να προκαλούν µεροληψία στον ερωτώµενο καθώς
επίσης είναι πιθανό να µην περιλαµβάνονται ερωτήσεις που να καλύπτουν όλους τους
παράγοντες που περιγράφουν την έννοια της ικανοποίησης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και προκειµένου να µπορέσει ο ερευνητής να
µειώσει στο ελάχιστο τα σφάλµατα µέτρησης θα πρέπει να προβεί σε ελέγχους αξιοπιστίας
και εγκυρότητας του εργαλείου µέτρησης της ικανοποίησης το οποίο χρησιµοποίησε.
Οι έρευνες θα πρέπει να έχουν αξιοπιστία. Η αξιοπιστία (reliability) υπολογίζει το
βαθµό στον οποίο ένα εργαλείο παράγει συνεπή ή σταθερά αποτελέσµατα (Krowinski &
Steiber, 1996). Είναι ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατα που αποκοµίζονται από µια
µελέτη, είναι τα ίδια, αν αυτή διενεργηθεί για δεύτερη φορά. Αντιπροσωπεύεται µε το βαθµό
επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων µε διαφορετικά εργαλεία ή σε διαφορετικές
καταστάσεις. Επίσης µετράει την εσωτερική συνέπεια του εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε
(Ξανθοπούλου, 2002).
Εγκυρότητα (validity) καλείται ο βαθµός στον οποίο τα συλλεχθέντα στοιχεία,
πραγµατικά αντανακλούν το φαινόµενο που ερευνάται. Σύµφωνα µε τον Veal (1997) η
κοινωνική έρευνα παρουσιάζει τις περισσότερες φορές µεγάλες δυσκολίες για τον καθορισµό
της εγκυρότητάς της, γιατί συνήθως ασχολείται µε τη διερεύνηση της συµπεριφοράς και της
γνώµης των ατόµων. Συνεπώς, ο ερευνητής βασίζεται στις απαντήσεις κάθε ατόµου, συνήθως
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µε τη χρήση ερωτηµατολογίου και συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των
ερωτηµάτων. Η εγκυρότητα υπολογίζει το βαθµό στον οποίο ένα εργαλείο µετράει αυτό που
σκοπεύει να µετρήσει (Krowinski & Steiber, 1996).
Η εγκυρότητα µετράει δύο διαστάσεις: το εάν ένα ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει όλους
εκείνους τους παράγοντες που θεωρούνται καθοριστικοί για το υπό µελέτη αντικείµενο, και αν
προσδιορίζει την έκταση µέσα στην οποία παράγει αποτελέσµατα τα οποία ανταποκρίνονται
σε πραγµατικές αξίες.
Η αξιοπιστία διαχωρίζεται από την εγκυρότητα, επειδή η εγκυρότητα ασχολείται µε το
εάν το εργαλείο της έρευνας µετράει αυτό που υποτίθεται ότι µετράει, ενώ η αξιοπιστία
ασχολείται µε τη συνέπεια των αποτελεσµάτων. Εάν µια µέτρηση είναι έγκυρη, είναι επίσης
και αξιόπιστη, ενώ εάν µια µέτρηση είναι αξιόπιστη δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι και
έγκυρη, για το λόγο ότι κάποιος µπορεί να µετράει κάτι άλλο από αυτό που σκόπευε να
µετρήσει (Singleton, Straits & Straits, 1993).
Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα µε αντικείµενο την ικανοποίηση των ασθενών
είναι στην πλειονότητα τους αναξιόπιστες και αυτό είναι απόρροια της πλήρους έλλειψης
αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων. Μερικά από τα προβλήµατα των
ελληνικών ερευνών µέτρησης ικανοποίησης είναι τα ακόλουθα:
¾ Η χρήση µη αξιόπιστων και έγκυρων ερωτηµατολογίων, που τις περισσότερες φορές
αποτελούνται από αµάλγαµα ερωτήσεων προερχόµενων από ερωτηµατολόγια και
κλίµακες που έχουν εντοπισθεί στην ξένη βιβλιογραφία.
¾ Τα αποτελέσµατα των µελετών περιλαµβάνουν µόνο στοιχεία περιγραφικής
στατιστικής, δηλαδή γίνεται µια απλή αναφορά ποσοστών σε κάποιες ερωτήσεις,
λαµβάνοντας έτσι την αφελή µορφή ενός γκάλοπ.
¾ Οι ερευνητές µένουν αδιάφοροι στα χαµηλά ποσοστά ανταπόκρισης των µελετών
τους.
¾ Τα αποτελέσµατα των ερευνών τις περισσότερες φορές δεν είναι χρήσιµα για τους
manager των νοσοκοµείων.
¾ Οι έρευνες αυτές χαρακτηρίζονται από µη έγκυρο τρόπο συλλογής δεδοµένων
(Ξανθοπούλου, 2002).
Υπάρχουν τρία είδη αξιοπιστίας τα οποία αναλύονται αµέσως παρακάτω:
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3.1. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής
Η σηµαντικότερη ερώτηση που πρέπει να τεθεί σχετικά µε την αξιοπιστία ενός
ερωτηµατολογίου, είναι το σε ποιο βαθµό όλες οι ερωτήσεις του υπολογίζουν το ίδιο πράγµα,
κατά πόσο δηλαδή το ερωτηµατολόγιο έχει εσωτερική συνοχή ή συνέπεια (internal consistency
reliability). Η καλύτερη και συνηθέστερη φόρµα υπολογισµού της εσωτερικής συνοχής σε ένα
ερωτηµατολόγιο µε πολλαπλές κλίµακες είναι ο συντελεστής Cronbach alpha (1951). Υψηλός
συντελεστής άλφα (από 0,80 ή 0,70 και πάνω) υποδεικνύει ότι οι ερωτήσεις έχουν κοινό
πυρήνα (Krowinski & Steiber, 1996).

3.2. Αξιοπιστία ελέγχου – επανελέγχου
Ο καθορισµός της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων είναι αναγκαία, αλλά όχι και
επαρκής συνθήκη απόδειξης της αξιοπιστίας µιας κλίµακας ικανοποίησης. Η αξιοπιστία δεν
είναι ιδιότητα µόνο του ερωτηµατολογίου, αλλά και του συγκεκριµένου δείγµατος στο οποίο
αυτό διανεµήθηκε το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η αξιοπιστία ελέγχου – επανελέγχου
(test – retest reliability) χρησιµοποιείται για να δείξει πόσο δεκτική είναι µια κλίµακα σε
εξωγενείς παράγοντες από τη µία διανοµή στην άλλη. Η σταθερότητα του ερωτηµατολογίου
φαίνεται από το κατά πόσο επιτυγχάνονται τα ίδια αποτελέσµατα σε διαφορετικές διανοµές
του. Ο ερευνητής υπολογίζει τη σταθερότητα των αποτελεσµάτων διανέµοντας το
ερωτηµατολόγιο δύο φορές στην ίδια οµάδα ανθρώπων, µε διαφορά µία ή δύο εβδοµάδων. Ο
Hemstadter (1964) θεωρεί ένα συντελεστή αξιοπιστίας ελέγχου επανελέγχου περίπου στο 0,50
ή περισσότερο δεκτικός σε συγκρίσεις (Krowinski & Steiber, 1996).

3.3. Αξιοπιστία διαφορετικού ερευνητή
Όταν η ικανοποίηση µετράται µε τηλεφωνικό ερωτηµατολόγιο είναι σηµαντικό να
καθοριστεί η ισοτιµία των πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικούς ερευνητές. Ο
µόνος τρόπος να καθοριστεί ο βαθµός αυτών των διαφορών είναι η εφαρµογή µιας έρευνας
αξιοπιστίας από διαφορετικό ερευνητή (interrater reliability). Αυτή η µέθοδος απαιτεί κάθε
συµµετέχων να ερωτηθεί δύο φορές σε διάστηµα µικρότερο της µίας εβδοµάδας
χρησιµοποιώντας το ίδιο ερωτηµατολόγιο αλλά από διαφορετικούς ερευνητές. Σε αυτή τη
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µέθοδο ο συντελεστής συσχέτισης αναµένεται να φτάσει το 0,80 τουλάχιστον (Krowinski και
Steiber, 1996).
Είδαµε ότι ένα ερωτηµατολόγιο είναι έγκυρο όταν όντως µετρά αυτό για το οποίο
σχεδιάστηκε. Υπάρχουν εξάλλου τέσσερα είδη εγκυρότητας τα οποία θα αναλύσουµε αµέσως
παρακάτω.

3.4. Επιφανειακή εγκυρότητα
Η επιφανειακή εγκυρότητα (face validity) µετρά εάν ένα ερωτηµατολόγιο γίνεται
αποδεκτό ως ένα έγκυρο εργαλείο µέτρησης της ικανοποίησης. Ασχολείται µε άλλα λόγια µε το
κατά πόσο τόσο τα άτοµα που συµπληρώνουν το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο όσο και οι
manager του οργανισµού (π.χ. διοικητές νοσοκοµείων) όπου γίνεται η έρευνα της
ικανοποίησης θεωρούν ότι το ερωτηµατολόγιο είναι όντως έγκυρο και πρόκειται να
µελετήσουν τα αποτελέσµατα στα οποία θα καταλήξει (Krowinski & Steiber, 1996). Εάν στο
δικό µας παράδειγµα, οι εργαζόµενοι νοσηλευτές δεν πιστέψουν ότι το ερωτηµατολόγιο µετρά
την εργασιακή ικανοποίηση ή από την άλλη ο διοικητής του νοσοκοµείου θεωρήσει ότι το
συγκεκριµένο εργαλείο µετρά κάτι άλλο πέρα από την εργασιακή ικανοποίηση τότε οι πρώτοι
θα είναι διστακτικοί στη συµπλήρωσή του και ο τελευταίος δεν θα ασχοληθεί µε τα
συµπεράσµατα της έρευνας.

3.5. Εγκυρότητα περιεχοµένου
Η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) αναφέρεται στην αντιπροσωπευτικότητα
και δειγµατοληπτική επάρκεια των ερωτήσεων – στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση της ικανοποίησης σε ένα ερωτηµατολόγιο. Θεωρητικά, υπάρχουν άπειρες ερωτήσεις
που θα µπορούσαν να µετρούν την ικανοποίηση. Ωστόσο στην πραγµατικότητα, µόνο ένα
δείγµα από τις ερωτήσεις αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα εργαλείο µέτρησης.
Συνεπώς, πρέπει να παρθεί µια απόφαση από τον ερευνητή σχετικά µε το πλήθος και το είδος
των στοιχείων που πρέπει να συµπεριλάβει στο ερωτηµατολόγιο προκειµένου να πετύχει την
επάρκεια αλλά και την αντιπροσωπευτικότητά τους (Krowinski & Steiber, 1996).
Εξάλλου, η ίδια η φύση της εργασιακής ικανοποίησης είναι πολυδιάστατη µε
αποτέλεσµα να πρέπει να τηρηθεί µια αναλογία ανάµεσα στο είδος των ερωτήσεων και τη
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συνεισφορά της κάθε πτυχής της ικανοποίησης που αυτές περιγράφουν στο σύνολο του
ερωτηµατολογίου.
Καταρχήν, η εγκυρότητα περιεχοµένου µοιάζει να είναι µια κριτική διαδικασία όπου
κάθε στοιχείο – ερώτηση µελετάται για τη σχετικότητά του µε την έννοια της ικανοποίησης έτσι
όπως αυτή έχει ορισθεί. Εποµένως, πριν από τη διενέργεια του ελέγχου εγκυρότητας
περιεχοµένου είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει προσδιορισθεί η φύση της ικανοποίησης.
Παρόλο που η εγκυρότητα περιεχοµένου παρουσιάζεται ως ένα ξεχωριστό είδος εγκυρότητας,
θα µπορούσε να αποτελέσει τµήµα της εγκυρότητας του δηµιουργήµατος (construct validity)
που θα δούµε στη συνέχεια (Krowinski & Steiber, 1996).

3.6. Εγκυρότητα δηµιουργήµατος
Η εγκυρότητα δηµιουργήµατος (construct validity) είναι µια πολύπλοκη διαδικασία
που όµως αποτελεί σηµαντικό και αναπόσπαστο τµήµα της κατασκευής εργαλείων µέτρησης
της ικανοποίησης. Αν και αρκετοί ερευνητές φαίνεται να αποφεύγουν την θεωρητική έρευνα, η
µέτρηση πάντα βασίζεται σε θεωρητικές υποθέσεις σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά.
Στην πραγµατικότητα, είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς µε την ανθρώπινη συµπεριφορά
χωρίς να χρησιµοποιήσει έννοιες δανεισµένες από διάφορες θεωρίες (Krowinski & Steiber,
1996).
Η εγκυρότητα δηµιουργήµατος αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο µία κλίµακα
ερωτήσεων µετρά το θεωρητικό πλαίσιο ή δηµιούργηµα το οποίο σχεδιάστηκε να µετρά. Όσον
αφορά την εργασιακή ικανοποίηση, η εγκυρότητα δηµιουργήµατος προϋποθέτει τον ορισµό
του τι περιλαµβάνει η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης δηλαδή ποιοι παράγοντες την
επηρεάζουν και πως περιγράφονται οι ικανοποιηµένοι και δυσαρεστηµένοι εργαζόµενοι όσον
αφορά τα πιστεύω τους, τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά τους.
Μετά από αυτή τη θεωρητική προσέγγιση, οι ερευνητές καταλήγουν σε υποθέσεις που
προβλέπουν σχέσεις και συµπεριφορές. Για παράδειγµα, οι καλά αµειβόµενοι εργαζόµενοι θα
είναι πιο ικανοποιηµένοι από τους χαµηλόµισθους ή οι εργαζόµενοι σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον θα είναι λιγότερο δυσαρεστηµένοι από εκείνους που εργάζονται κάτω από
άσχηµες συνθήκες. Εάν η θεωρητική προσέγγιση είναι σωστή και το εργαλείο µέτρησης είναι
αξιόπιστο και έγκυρο, θα πρέπει οι περισσότερες από τις αναµενόµενες συµπεριφορές να
αποδειχθούν εµπειρικά.
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Κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας δηµιουργήµατος ενός εργαλείου µέτρησης ο
ερευνητής ελέγχει δύο υποθέσεις: τη σχέση ανάµεσα σε µεµονωµένα στοιχεία που µετράνε την
έννοια της ικανοποίησης καθώς και τη σχέση ανάµεσα στην έννοια της ικανοποίησης και
άλλες έννοιες συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων σχέσεων που θα έπρεπε ή όχι να υπάρχουν.
Η πρώτη υπόθεση έχει να κάνει µε την οµοιογένεια των στοιχείων που συνιστούν την έννοια
της ικανοποίησης. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία µιας αθροιστικής κλίµακας βρεθούν να
συσχετίζονται ελάχιστα ή και καθόλου µε τα υπόλοιπα στοιχεία της τότε η αρχική υπόθεση ότι
υπάρχει σχέση ανάµεσα σε όλα αυτά τα στοιχεία συνολικά είναι αβάσιµη. Εάν η έννοια της
ικανοποίησης υποτεθεί ότι είναι πολυδιάστατη τότε η κλίµακα της ικανοποίησης θα πρέπει να
αποτελείται από υποκλίµακες, καθεµιά από τις οποίες θα πρέπει να σχετίζεται µε τις
υπόλοιπες όπως υπαγορεύει η θεωρία. Συνήθως ο ερευνητής χρησιµοποιεί τη µέθοδο της
ανάλυσης παραγόντων (Factor Analysis), την οποία θα αναλύσουµε στη συνέχεια της
παρούσας εργασίας για την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων µας (Krowinski & Steiber,
1996).
Η εγκυρότητα σύγκλισης (convergent validity) αναφέρεται στην ύπαρξη συσχέτισης
µιας κλίµακας στοιχείων ικανοποίησης µε άλλα στοιχεία όπως είχε αρχικά υποτεθεί. Η
εγκυρότητα διάκρισης (divergent validity) από την άλλη αναφέρεται στην απουσία συσχέτισης
ανάµεσα σε µία κλίµακα στοιχείων και σε άσχετες µε αυτήν έννοιες. Οι Campell & Fiske
(1959) δηµιούργησαν µία πολύ χρήσιµη µέθοδο εκτίµησης της εγκυρότητας σύγκλισης και
διάκρισης µε τον πίνακα πολλαπλών χαρακτηριστικών, την οποία θα εφαρµόσουµε αργότερα
(Krowinski & Steiber, 1996).

4. Όργανα µέτρησης εργασιακής ικανοποίησης νοσηλευτικού προσωπικού
Η µέτρηση της ικανοποίησης από την εργασία γίνεται διεθνώς µε τη χρήση
ερωτηµατολογίων που περιλαµβάνουν ερωτήσεις από τους παράγοντες που περιγράφουν την
έννοια της ικανοποίησης, όπως είδαµε προηγούµενα. Μελέτη των Van Saane et al. (2003)
αναφέρει ότι υπάρχουν 29 τέτοια εργαλεία µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης µερικά
από τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί και στην περίπτωση των νοσηλευτών. Από αυτά µόλις
επτά θεωρούνται αξιόπιστα και έγκυρα. Αυτά είναι τα ακόλουθα : το Job In General Scale, το
Job Satisfaction Survey, το Emergency Physician Job Satisfaction, το McCloskey / Mueller
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Satisfaction Scale, το Measure of Job Satisfaction, το Nurse Satisfaction Scale και το Andrew &
Withey Satisfaction Questionnaire, τα οποία και θα περιγράψουµε αµέσως παρακάτω.

4.1. ∆είκτης συνολικής ικανοποίησης από την εργασία - Job In
General Index (JIG)
Το εργαλείο αυτό αποτελεί επέκταση του Job Descriptive Index (JDI) που στηρίζεται
στη θεωρία των Smith, Kendall & Hulin (1969) και µετρά την εργασιακή ικανοποίηση
εκτιµώντας πέντε βασικές όψεις της εργασίας, οι οποίες και περιέχονται ως παράγοντες στο
συγκεκριµένο εργαλείο: την ικανοποίηση από την ίδια την εργασία (π.χ. «η εργασία µου είναι
ικανοποιητική»), την ικανοποίηση από το µισθό (π.χ. «ο µισθός µου είναι µικρότερος από
αυτό που µου αξίζει»), την ικανοποίηση από τις προαγωγές (π.χ. «το σύστηµα των
προαγωγών είναι άδικο»), την ικανοποίηση από την επίβλεψη (π.χ. «δεν υπάρχει αρκετή
επίβλεψη») και την ικανοποίηση από τους συναδέλφους (π.χ. «οι συνάδελφοί µου είναι
υπεύθυνοι»). Το JDI αποτελείται από 72 ερωτήσεις που καλύπτουν διαφορετικές
προβληµατικές περιοχές σε έναν οργανισµό. Υπάρχει µία πιο σύντοµη εκδοχή του (Stanton
et al, 2001), µε τους ίδιους παράγοντες να περιλαµβάνουν από πέντε ερωτήσεις ο καθένας.
Οι ερωτήσεις είναι περιγραφικές και οι απαντήσεις δίνονται σε τριβάθµια κλίµακα («Ναι»,
«∆εν είµαι σίγουρος/η» ή «Όχι»). Θεωρείται από τα πιο δηµοφιλή εργαλεία µέτρησης της
επαγγελµατικής ικανοποίησης και έχει χρησιµοποιηθεί από εκατοντάδες οργανισµούς.
Το Job In General Index µετράει την ολική ικανοποίηση και διαφέρει από το
προηγούµενο εργαλείο στο ότι καλύπτει κάποιες περιοχές ικανοποίησης που µπορεί να είναι
σηµαντικές για ένα άτοµο αλλά δεν καλύπτονται από το προηγούµενο εργαλείο (π.χ.
ικανοποίηση νοσηλευτών από τους ασθενείς, από την εκπαίδευση, κτλ). Η ολική ικανοποίηση
διαφέρει από τις πλευρές ικανοποίησης που µετράει το JDI, γιατί το δεύτερο περιέχει µόνο
περιγραφικές ερωτήσεις ή συνδυασµό περιγραφικών ερωτήσεων και ερωτήσεων εκτίµησης,
ενώ γενικά θεωρείται ότι οι ερωτήσεις εκτίµησης απεικονίζουν καλύτερα την γενική
ικανοποίηση και έχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία ως παράγοντες πρόβλεψης συµπεριφοράς.
Επίσης οι ερωτήσεις του JIG, αφορούν σε αισθήµατα διαρκείας (longterm feelings), ενώ του
JDI σε βραχυπρόθεσµα, καθηµερινά (π.χ. «Σε γενικές γραµµές, µου αρέσει να εργάζοµαι
εδώ»). Είναι σηµαντικό λοιπόν να συµπεριλαµβάνονται µετρήσεις και για τα δύο είδη
αισθηµάτων αν πρόκειται να τα συνδέσουµε µε τη συµπεριφορά. Το JIG σχεδιάστηκε ως
συµπληρωµατικό στο πιο αναλυτικό JDI και αποτελείται από 18 γενικές ερωτήσεις εκτίµησης.
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Ο σχεδιασµός του είναι ίδιος µε του JDI (τριβάθµια κλίµακα, µε πιθανές απαντήσεις: Ναι,
Όχι, ∆εν είµαι σίγουρος/η). Η συνυπάρχουσα εγκυρότητα (concurrent validity) του JIG σε
σχέση µε άλλα εργαλεία που µετρούν γενική ικανοποίηση κυµάνθηκε από 0,66 έως 0,80 και ο
συντελεστής άλφα του Cronbach που µετρά την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής κυµάνθηκε
από 0,91 έως 0,95 (Ironson et al, 1989). Το JIG µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε
κάποιο άλλο εργαλείο. Από µόνο του µπορεί µόνο να δείξει τη γενική ικανοποίηση σε
εκτεταµένο χρονικό πλαίσιο. Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε προβλήµατα ή να
επιλέξουµε λύσεις (απώτερος στόχος ενός εργαλείου) θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και
άλλους παράγοντες.

4.2. Έρευνα ικανοποίησης από την εργασία - Job Satisfaction
Survey (JSS)
Το JSS του Spector (1985) φαίνεται να στηρίζεται και αυτό στην προγενέστερη
δουλειά των Smith et al (1969). Αποτελείται από τους πέντε παράγοντες του JDI (ικανοποίηση
από µισθό, προαγωγές, επίβλεψη, συναδέλφους και την ίδια την εργασία) και τέσσερις
επιπλέον (ικανοποίηση από τη λειτουργία του οργανισµού, τα επιδόµατα, την αναγνώριση και
την επικοινωνία). Περιέχει δε 36 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων είναι σε εξαβάθµια
κλίµακα Likert (από 1 = διαφωνώ απόλυτα έως 6=συµφωνώ απόλυτα). Παραδείγµατα
ερωτήσεων αυτού του οργάνου µέτρησης της ικανοποίησης είναι : «Νιώθω ικανοποιηµένος
µε τις ευκαιρίες που έχω να αυξήσω το µισθό µου» (µισθός), «είµαι ικανοποιηµένος/η µε τις
ευκαιρίες που έχω για προαγωγή» (προαγωγή), «ο προϊστάµενός µου είναι ικανός στη
δουλειά του» (επίβλεψη), «περνάω καλά µε τους συναδέλφους µου» (συνάδελφοι), «νιώθω
περήφανος για τη δουλειά µου» (φύση της εργασίας), «πολλές από τις τακτικές και τα
στάνταρντς του συλλόγου µου δυσκολεύουν κάποιον να κάνει καλά τη δουλειά του»
(λειτουργία του οργανισµού), «τα επιδόµατα που παίρνουµε είναι το ίδιο καλά όπως και σε
άλλους οργανισµούς (επιδόµατα), «δε νιώθω να ανταµείβονται οι προσπάθειές µου όπως θα
έπρεπε (αναγνώριση), «οι στόχοι του συλλόγου αυτού, δε µου φαίνονται ξεκάθαροι
(επικοινωνία). Η εσωτερική συνοχή του JSS υπολογίσθηκε περίπου ίση µε 0,91 και ο
συντελεστής αξιοπιστίας ελέγχου επανελέγχου ήταν περίπου 0,71. Σε σχέση µε την
εγκυρότητα, οι παράγοντες του JSS παρουσίασαν καλή συσχέτιση µε τους παράγοντες του
JDI (0,61 – 0,80).
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4.3. Κλίµακα ικανοποίησης από την εργασία παθολόγων σε
επείγοντα περιστατικά - Emergency Physician Job Satisfaction Scale
(EPJSS)
Το ερωτηµατολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για την µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης
των γιατρών στα επείγοντα περιστατικά και αποτελείται από έξι παράγοντες που είναι η
διοικητική αυτονοµία, η ιατρική αυτονοµία, η πρόκληση του επαγγέλµατος, οι σχέσεις µε
άλλους, ο τρόπος ζωής και οι συνθήκες εργασίας. Περιέχει 79 ερωτήσεις καθώς και έναν
επιπλέον παράγοντα που αναφέρεται στη συνολική ικανοποίηση από την εργασία και
περιλαµβάνει 11 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις ακολουθούν επταβάθµια κλίµακα Likert (3=διαφωνώ απόλυτα έως 3=συµφωνώ απόλυτα). Όσον αφορά την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου αυτού, ο συντελεστής άλφα αξιοπιστίας εσωτερικής
συνοχής είναι 0,81 ενώ ο συντελεστής αξιοπιστίας ελέγχου επανελέγχου είναι 0,83, ιδιαίτερα
ικανοποιητικοί και οι δύο. Σε σχέση µε την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου οι παράγοντες
παρουσίασαν αρκετά καλή συσχέτιση µε αυτούς του GJS (0,58-0,69).

4.4. Κλίµακα ικανοποίησης των McCloskey / Mueller - McCloskey /
Mueller Satisfaction Scale (MMSS)
Το ερωτηµατολόγιο αυτό σχεδιάστηκε από τους McCloskey και Mueller και
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών σε
νοσοκοµεία. Αποτελείται από οκτώ παράγοντες που είναι οι ανταµοιβές (π.χ. µισθός,
διακοπές), ο σχεδιασµός και τα προγράµµατα (π.χ. ευέλικτο ωράριο εργασίας), η ισορροπία
ανάµεσα στην οικογένεια και την εργασία, η αναγνώριση, οι συνάδελφοι, οι ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης, οι ευκαιρίες ανάπτυξης (π.χ. συµµετοχή σε έρευνα), και ο έλεγχος και η
υπευθυνότητα. Περιέχει 31 ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων είναι εκφρασµένες σε
κλίµακα Likert πέντε βαθµών (1=πολύ δυσαρεστηµένος, 5=πολύ ικανοποιηµένος). Όσον
αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου αυτού, ο συντελεστής άλφα
αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής είναι 0,89, ιδιαίτερα ικανοποιητικός ενώ σε σχέση µε την
εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου οι παράγοντες παρουσίασαν αρκετά καλή συσχέτιση µε
αυτούς του JDS (0,41-0,75).
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4.5. Μέτρηση εργασιακής ικανοποίησης - Measurement of Job
Satisfaction (MJS)
Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για την µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης των
νοσηλευτών και οι κλίµακες της επαγγελµατικής ικανοποίησης που µετράει είναι πέντε : η
ικανοποίηση από το προσωπικό, ο φόρτος εργασίας, η υποστήριξη σε εργασιακά θέµατα, ο
µισθός και οι προοπτικές ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Περιλαµβάνει 38 ερωτήσεις µε βασική
την ερώτηση «πόσο ικανοποιηµένος είστε από αυτή την πτυχή της εργασίας σας ;» Οι
απαντήσεις µετρούνται σε κλίµακα ικανοποίησης πέντε βαθµών (από 1= πολύ ικανοποιηµένος
έως 5= πού δυσαρεστηµένος). Όσον αφορά την αξιοπιστία του συγκεκριµένου εργαλείου, η
εσωτερική συνοχή είναι πολύ ικανοποιητική καθώς είναι περίπου ίση µε 0,93, όπως εξάλλου
και αυτή του ελέγχου επανελέγχου που φτάνει το 0,89. Σε σχέση µε την εγκυρότητά του, οι
παράγοντες συσχετίζονται µµεταξύ τους όπως προβλέπεται από τη θεωρία στην οποία
στηρίχτηκε το εργαλείο, αλλά και µε εξωτερικά κριτήρια (καλή συσχέτιση 0,83 µε τους
αντίστοιχους παράγοντες ενός εργαλείου µέτρησης της ικανοποίησης της εταιρίας Price
Waterhouse).

4.6. Κλίµακα ικανοποίησης νοσηλευτών - The Nurse Satisfaction
Scale (NSS)
Το ερωτηµατολόγιο αυτό για να µετρά την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών.
Αποτελείται και αυτό από επτά παράγοντες, την διοίκηση, τους συναδέλφους, την καριέρα, την
φροντίδα των ασθενών, τις σχέσεις µε τον προϊστάµενο, την εκπαίδευση των νοσηλευτών και
την επικοινωνία. Περιλαµβάνει 24 ερωτήσεις ενώ οι απαντήσεις µετρούνται µε επτάβαθµη
κλίµακα (1= συµφωνώ απόλυτα και 7=διαφωνώ απόλυτα). Τόσο η αξιοπιστία (συντελεστής
άλφα ίσος µε 0,84 και συντελεστής ελέγχου επανελέγχου ίσος µε 0,75) όσο και η εγκυρότητα
(βαθµός εγκυρότητας σύγκλισης ίσος µε 0,64) είναι ικανοποιητικές.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί γίνεται µία ανασκόπηση των ερωτηµατολογίων που
µόλις αναλύσαµε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους, ενώ στον Πίνακα 2
φαίνεται ποιους από τους 11 παράγοντες, που περιγράφουν την εργασιακή ικανοποίηση
σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, περιλαµβάνει καθένα από τα ανωτέρω ερωτηµατολόγια.
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Πίνακας 1. Επισκόπηση ερωτηµατολογίων µέτρησης εργασιακής ικανοποίησης
Ερωτηµατολόγιο
Job In General Index (JIG)
Job Satisfaction Survey
(JSS)
Emergency Physician Job
Satisfaction Scale (EPJSS)
McCloskey

/

Mueller

Satisfaction Scale (MMSS)
Measurement

of

Job

Satisfaction (MJS)
The

Nurse

Satisfaction

Scale (NSS)

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Εσωτερικής

Ελέγχου

Συνοχής

Επανελέγχου

0,91

-

0,66-0,80

0,91

0,71

0,61-0,80

0,81

0,83

0,58-0,69

0,89

-

0,41-0,75

0,93

0,89

0,83

0,84

0,75

0,64

Εγκυρότητα
∆ηµιουργήµατος

Πίνακας 2. Παράγοντες που περιλαµβάνονται στα ερωτηµατολόγια µέτρησης ικανοποίησης
Ερωτηµατολόγια µέτρησης εργασιακής

Παράγοντες που µετρούν την
εργασιακή ικανοποίηση

ικανοποίησης
JSS

EPJS

MMSS

MJS

NSS

Αυτονοµία

-

+

+

+

+

Περιεχόµενο εργασίας

+

+

-

+

+

Επικοινωνία

+

-

+

+

+

Οικονοµικές ανταµοιβές

+

+

+

+

-

Ανάπτυξη

-

-

-

+

+

Προαγωγή

+

-

+

+

+

Συνάδελφοι

+

+

+

+

+

Σπουδαιότητα επαγγέλµατος

+

-

-

+

-

Προϊστάµενος / Αναγνώριση

+

+

+

+

+

Φόρτος Εργασίας

+

+

+

+

-

Απαιτήσεις του επαγγέλµατος

+

+

+

+

+
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5. Ταυτότητα & σύντοµο ιστορικό του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Nοσοκοµείο Θεσσαλονίκης AXEΠA ιδρύθηκε το 1951 από
τους ΑΧΕΠΑΝΣ σε συνεργασία µε τη νέα Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου. Ξεκίνησε να
λειτουργεί το 1953 µε 120 διαθέσιµες κλίνες, ενώ διέθετε τρεις (3) χειρουργικές κλινικές, µία
(1) Παθολογική Κλινική και τα αντίστοιχα εξωτερικά τους ιατρεία, και τέσσερα (4) Εργαστήρια
(Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Βιολογικής Χηµείας και Παθολογοανατοµικό). Από το 1951
έως και το 1995 προστίθενται συνεχώς νέες πτέρυγες αυξάνοντας τη δύναµη κλινών του
νοσοκοµείου. Σήµερα το νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ έχει αναπτυγµένα συνολικά 728 κρεβάτια και
λειτουργούν, σύµφωνα µε διυπουργικές αποφάσεις των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και
τον Οργανισµό του Νοσοκοµείου, µόνο Πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια τόσο
δευτεροβάθµιας όσο και τριτοβάθµιας κυρίως περίθαλψης.
Πιο συγκεκριµένα στο Νοσοκοµείο Α.Χ.Ε.Π.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες ΚλινικέςΤµήµατα:
Κλινικές


Α' Παθολογική Κλινική



Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική



Α' Καρδιολογική Κλινική



Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων



Α' Νευρολογική Κλινική



Β' Νευρολογική Κλινική



Β' Παιδιατρική Κλινική



Μονάδα Νεογνών – Προώρων



Μονάδα Τεχνητού Νεφρού



Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης



Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας



Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας



Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας



Γ' Χειρουργική Κλινική



Νευροχειρουργική Κλινική



Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Β΄ ΜΕΘ



Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική



Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης ΠΡΧ
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Καρδιοχειρουργική Κλινική



Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΚΧ



Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική



Οφθαλµολογική Κλινική



Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογίας (ΜΕΘΑ)



Τµήµα Αναισθησιολογίας



Γ' Ψυχιατρική Κλινική

Εργαστήρια – Τµήµατα


Kέντρο Αιµοδοσίας



Μικροβιολογικό



Βιοχηµικό



Παθολογοανατοµικό



Κυτταρολογικό



Ακτινοθεραπευτικό



Ακτινολογίας



Μαγνητικός Τοµογράφος



Αξονικός Τοµογράφος



Tµήµα Πυρηνικής Ιατρικής



Αιµοδυναµικό



Τµήµα Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων



Τµήµα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων



Χειρουργείο Γενικό



Χειρουργείο ΩΡΛ



Χειρουργείο ΟΦΘ



Χειρουργείο ΚΧ



Επιστηµονική Επιτροπή
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5.1.Προσωπικό Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
Το νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ σήµερα απασχολεί 1712 µόνιµους υπαλλήλους (Πίνακας 3). Το
µόνιµο προσωπικό κατανέµεται στις διάφορες κατηγορίες ως ακολούθως:
Πίνακας 3. Στοιχεία Προσωπικού του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
Ιατρικό
Νοσηλευτικό
∆ιοικητικό
Τεχνικό
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Πανεπιστηµιακοί
ιατροί (έµµισθοι)
Ειδικευόµενοι
(άµισθοι)

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΣΤΙΣ 15/12/2006

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΛΥΨΗΣ

647

518

80%

1197
720
140
2.704

719
361
73
1.712

62%
50%
52%
63%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
31%
44%
21%
4%
100%

175
41

Στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκοµείου εκτός από τους νοσηλευτές
συνυπολογίζονται

και άλλες ειδικότητες όπως

Θαλάµων, Τραυµατιοφορείς,

Επισκέπτριες Υγείας,

Μαίες, Βοηθοί

Σαβανωτές και Φύλακες Ασθενών. Η κατανοµή του

νοσηλευτικού προσωπικού δίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί.
Πίνακας 4. Κατανοµή νοσηλευτικού προσωπικού
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

Άτοµα

ΠΕ Νοσηλευτές
ΤΕ Νοσηλευτές
∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
Σύνολο νοσηλευτών
ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
ΤΕ Μαίες
ΥΕ Βοηθοί θαλάµων
ΥΕ Τραυµατιοφορείς
ΥΕ Σαβανωτές
ΥΕ Φύλακες Ασθενών

4
288
291
583
5
12
44
56
2
3

Σύνολο νοσηλευτικού προσωπικού

705
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6. Μεθοδολογία έρευνας
6.1. ∆ιαµόρφωση ερωτηµατολογίου έρευνας
Η διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου της έρευνας έγινε ύστερα από συστηµατική
ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία των θεωρητικών και εµπειρικών µελετών που
αφορούσαν την ικανοποίηση από την εργασία, σε συνεργασία µε την µεταπτυχιακή φοιτήτρια
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καραθάνου Αναστασίας. Οι λέξεις κλειδιά που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν «ικανοποίηση», «εργασία», «ερωτηµατολόγιο», «νοσηλευτές»,
«νοσοκοµείο», «αξιοπιστία» και «εγκυρότητα» στον τίτλο ή την περίληψη των άρθρων. Η
ανασκόπηση αφορούσε κυρίως σε µελέτες που δηµοσιεύτηκαν το χρονικό διάστηµα από το
1994 ως το 2006, αφενός για να περιοριστεί ο αριθµός των άρθρων και αφετέρου για να
χρησιµοποιηθούν πρόσφατα εµπειρικά ευρήµατα. Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η αξιοπιστία και
εγκυρότητα του δηµιουργήµατος των ερωτηµατολογίων βάσει των αποτελεσµάτων των
ερευνών, καθώς και η εγκυρότητα του περιεχοµένου.
Τελικά από την αναζήτηση αυτή καταλήξαµε σε 17 έρευνες που αναφέρονταν στην
µέτρηση της ικανοποίησης νοσηλευτών στο εξωτερικό και δύο στην Ελλάδα µε τη χρήση
ερωτηµατολογίων: Best & Thurston (2004), Bodur (2002), Castle (2006), Chen-Chung et al.
(2003), Duldt-Battey (2004),

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

Kalliath & Morris (2002), Lloyd et al. (1994), Murrels et al. (2005), Oi-ling S (2002), Paleologou
et al. (2006), van Saane et al. (2003), Shu-Chiung et al. (2002), Spector (1997), Tourangeau
et al. (2006), Tzeng et al. (2002), Νικολάου (2005), Πιερράκος και συν. (2005). Στη συνέχεια
µελετήσαµε τα αποτελέσµατα των ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων
που χρησιµοποιήθηκαν στις παραπάνω έρευνες. Από αυτές επιλέξαµε εκείνες τα
ερωτηµατολόγια των οποίων αποδείχθηκαν να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Προτιµήσαµε να
µην µεταφράσουµε ένα αυτούσιο ερωτηµατολόγιο αλλά να συνθέσουµε ένα νέο µε ερωτήσεις
από τα ακόλουθα εργαλεία µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης: το McCloskey / Mueller
Satisfaction Scale, το Emergency Physician Job Satisfaction Scale, το Job satisfaction Survey,
το Home Healthcare Nurses’ Job Satisfaction Scale, το Job Communication- SatisfactionImportance Questionnaire, το Measurement of Job Satisfaction καθώς και ένα ελληνικό που
χρησιµοποιήθηκε στην µελέτη του Νικολάου (2005) για την µέτρηση της επαγγελµατικής
ικανοποίησης νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά και το Ν.Γ.Ν. Κορίνθου.
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Τα ερωτηµατολόγια και οι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν στις παραπάνω έρευνες
αποτέλεσαν τη βάση για τη δοµή του ερωτηµατολογίου της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα
χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις, αφού πρώτα µεταφράστηκαν και προσαρµόστηκαν στην
ελληνική κουλτούρα, από τα 7 πιο αξιόπιστα και έγκυρα ερωτηµατολόγια που εκτιµούν την
ικανοποίηση από την εργασία σε νοσοκοµειακό περιβάλλον.
Έτσι ως όργανο µέτρησης επινοήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 44 συνολικά
προτάσεων-ερωτήσεων αποτελούµενο από δύο µέρη. Το πρώτο περιλάµβανε 43 κλειστές
ερωτήσεις (close ended) και 1 ανοικτή (open ended) σχετικά µε τη στάση του νοσηλευτικού
προσωπικού σε ζητήµατα που άπτονται της ικανοποίησής του από την εργασία.
Τα πλεονεκτήµατα των κλειστών ερωτήσεων είναι ότι εξοικονοµούν χώρο, είναι
οµοιόµορφες και συµπληρώνονται γρήγορα επειδή είναι εύκολες στην αποµνηµόνευση των
κλιµάκων, οπότε ο ερωτώµενος µένει µόνο να συγκεντρωθεί στις προτάσεις που διαβάζει.
Επίσης αυξάνουν την επιθυµία για συµµετοχή, αυξάνουν την αντικειµενικότητα και είναι πιο
εύκολο να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν ποσοτικά. Τα µειονεκτήµατα των κλειστών
ερωτήσεων είναι ότι µπορεί οι ερωτώµενοι να µην καταβάλλουν καµία προσπάθεια να
απαντήσουν και ότι παίρνουν περισσότερο χρόνο στην προετοιµασία τους. Επίσης φαίνεται
ότι βιάζουν µια απάντηση από τον ερωτώµενο, ακόµη και αν αυτός δεν την έχει (Krowinski &
Steiber, 1996).
Οι ανοικτές ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκαν γιατί δίνουν στους ερωτώµενους τη δυνατότητα
ελεύθερης έκφρασης και ενισχύουν τη δηµιουργία ποιοτικών απαντήσεων. Επειδή η ποικιλία
αυτή των απαντήσεων δηµιουργεί προβλήµατα στη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων,
στη δεύτερη ανοικτή ερώτηση δηµιουργήθηκαν κατηγορίες απαντήσεων και κωδικοποιήθηκαν
για να γίνει πιο εύκολα η καταχώρησή τους.
Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις 1-42 αφορούσαν την ικανοποίηση των νοσηλευτών από
εργασιακούς παράγοντες καθώς και τη συνολική τους ικανοποίηση από το επάγγελµά τους.
Οι παράγοντες ικανοποίησης που υποστηρίζουν τη θεωρητική διάσταση του θέµατος και
λάβαµε υπόψη κατά τη διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου είναι:
-

Μισθός και Πρόσθετες παροχές (4 ερωτήσεις)

-

Συνεργασία και Σχέσεις µε συναδέλφους (6 ερωτήσεις)

-

Προϊστάµενος (5 ερωτήσεις)

-

Εκπαίδευση και Ευκαιρίες ανάπτυξης-προαγωγής (5 ερωτήσεις)

-

Συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις)

-

∆ιοίκηση Νοσοκοµείου και Οργανωτικές διαδικασίες (4 ερωτήσεις)

-

Αυτονοµία και Ευελιξία (3 ερωτήσεις)
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-

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

-

Συνολική ικανοποίηση (4 ερωτήσεις)

Η µέτρηση της ικανοποίησης υπολογίστηκε µε τη χρήση της κλίµακας Likert. Αυτή
θεωρείται το προσφορότερο εργαλείο για τέτοιου είδους µετρήσεις (Likert, Steiber, Ware),
καθώς επιτρέπει τη δηµιουργία µιας οµοιόµορφης δοµής που µπορεί εύκολα να εµπεδωθεί
από τον ερωτώµενο, αφού έχει όµοιες ενδεχόµενες απαντήσεις. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις
κλίµακες ικανοποίησης, οι οποίες τείνουν να δίνουν µεγάλο αριθµό θετικών απαντήσεων, οι
κλίµακες τύπου Likert αποφεύγουν αυτού του είδους την µεροληψία, καθώς επιτρέπουν την
ύπαρξη και αρνητικά διατυπωµένων ερωτήσεων. Η διαβάθµιση της κλίµακας Likert ήταν πέντε
σηµείων και περιλάµβανε τις εξής απαντήσεις:
1= «Συµφωνώ απόλυτα»,
2= «Συµφωνώ»,
3= «Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ / είµαι ουδέτερος»,
4= «∆ιαφωνώ» και
5= «∆ιαφωνώ απόλυτα».
Στις απαντήσεις συµπεριλήφθηκε και η επιλογή 6=«∆εν ξέρω / δεν απαντώ».
Η ερώτηση 43 είναι µια ανοικτή ερώτηση και αναφέρεται στους τρεις πιο σηµαντικούς
παράγοντες που συµβάλουν στην ευχαρίστηση των νοσηλευτών από την εργασία τους. Η
ερώτηση αυτή είναι εµπνευσµένη από την Φινλανδική ερεύνα για την Ποιότητα της
Εργασιακής Ζωής (QWLS 1997) που παρέχει µια ενδιαφέρουσα µεθοδολογική προσέγγιση
στην ικανοποίηση από την εργασία. Αντί να ρωτούνται οι συµµετέχοντες αν είναι
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους και σε τι βαθµό, ζητείται η γνώµη τους σχετικά µε
παράγοντες που κάνουν την εργασία τους περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστη. Αυτή η
προσέγγιση επιτρέπει στους ερευνητές να µελετήσουν και να συµπεράνουν ποιοί παράγοντες
αυξάνουν ή µειώνουν την ικανοποίηση από την εργασία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας των Lehto & Sutela (2005), το 74% των ανδρών πιστεύει ότι ο παράγοντας που κάνει
περισσότερο ευχάριστη την εργασία τους είναι η αυτονοµία στην εργασία, ενώ το 71% των
γυναικών θεωρεί το µισθό.
Η ερώτηση 44 είναι µια κλειστή ερώτηση που δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να
προτείνουν κάποιες αλλαγές για τη βελτίωση και αναβάθµιση του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος. ∆ίνεται µια κατηγορία απαντήσεων από την οποία έχουν την ελευθερία να
επιλέξουν τις τρεις πιο σηµαντικές αλλαγές ή να προτείνουν κάποια άλλη που δεν
περιλαµβάνεται στις πιθανές απαντήσεις. Οι κατηγορίες και η κωδικοποίηση των απαντήσεων
στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι οι εξής:
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1= Βελτίωση παρεχόµενης εκπαίδευσης
2= Αύξηση οικονοµικών αποδοχών
3= Βελτίωση συνθηκών εργασίας
4= Αύξηση αριθµού νοσηλευτών /τριών
5= Μη άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στα αµιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα
6= Απόκτηση εξειδίκευσης
7= Συνεχιζόµενη εκπαίδευση µε την παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων
8= Μεγαλύτερη συµµετοχή των νοσηλευτών /τριών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
9= Κοινωνική καταξίωση
10= Άλλο
Το δεύτερο µέρος περιλάµβανε µια οµάδα ερωτήσεων σχετικά µε τα δηµογραφικά,
κοινωνικά και επαγγελµατικά στοιχεία του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως το φύλο, η
ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, η προϋπηρεσία, η θέση, το τµήµα
εργασίας και τα κίνητρα επιλογής του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Τα δηµογραφικά και
επαγγελµατικά στοιχεία τοποθετήθηκαν στο τέλος του ερωτηµατολογίου, καθώς δεν είναι
πάντοτε ξεκάθαρος ο τρόπος µε τον οποίο αυτά σχετίζονται µε τον σκοπό της έρευνας. Γι΄
αυτόν το λόγο εξηγήθηκε στους ερωτώµενους η αναγκαιότητα των συγκεκριµένων ερωτήσεων
και τους δόθηκε η δυνατότητα να µην απαντήσουν σε κάποιες.
Η δοµή του ερωτηµατολογίου και η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε σύµφωνα µε τη
διεθνή βιβλιογραφία ώστε να αποφευχθούν πηγές συστηµατικού σφάλµατος. Πιο
συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν όσο το
δυνατόν, λάθη διατύπωσης όπως διπλές αρνήσεις, πολύ γενικές ή ασαφείς ερωτήσεις,
ερωτήσεις που θέτουν ταυτόχρονα πολλά ερωτήµατα, τεχνική ορολογία και συντµήσεις χωρίς
επεξήγηση, ερωτήσεις που προκαλούν ενστάσεις και µεροληπτικές ερωτήσεις ή διαθέσιµες
απαντήσεις. Επίσης, οι ερωτήσεις ήταν εναλλάξ θετικά και αρνητικά διατυπωµένες ώστε να
µην δηµιουργείται µεροληψία.
Οι απαντήσεις υπό τη µορφή κλίµακας τοποθετήθηκαν κάτω από την ερώτηση σε
οριζόντια διάταξη και αριθµήθηκαν για να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η επιλογή της
απάντησης από τον ερωτώµενο, αλλά και η εισαγωγή των δεδοµένων στο λογισµικό
πρόγραµµα από τον ερευνητή.

41

6.2. Προέλεγχος ερωτηµατολογίου
Μόλις ετοιµαστεί ένα ερωτηµατολόγιο, θα πρέπει να δοκιµαστεί (pretesting) σε 15-20
άτοµα, για να διαπιστωθεί αν είναι εύκολα κατανοητό. Ο συστηµατικός έλεγχος ή προέλεγχος
ενός ερωτηµατολογίου είναι κεντρικής σηµασίας για το σχεδιασµό µιας αξιόπιστης και
έγκυρης έρευνας, για αυτό και δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται. Ο προέλεγχος είναι κρίσιµος
για την αναγνώριση προβληµάτων στο ερωτηµατολόγιο (American Statistical Association,
1997).
Προβλήµατα µπορεί να προκύψουν, τόσο όσον αφορά τους ερωτώµενους όσο και τους
συνεντευκτές, σχετικά µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων, το σχεδιασµό και την οµαδοποίηση.
Προβλήµατα στο περιεχόµενο των ερωτήσεων περιλαµβάνουν παρανόηση όλου του νοήµατος
καθώς επίσης και παρερµήνευση όρων και ιδεών. Προβλήµατα µεταφοράς από ερώτηση σε
ερώτηση µπορεί να οδηγήσουν σε χάσιµο δεδοµένων και απογοήτευση και για τον ερωτώντα
και για τους ερωτώµενους (American Statistical Association, 1997).
Όπως

και

στην

περίπτωση

της

επιτόπιας

έρευνας,

επιλέγεται

ένα

µικρό

αντιπροσωπευτικό δείγµα 15-20 ατόµων και στη συνέχεια αυτή εφαρµόζεται δοκιµαστικά. Οι
νοσηλευτές πρέπει εκτός από το να δώσουν απαντήσεις, να κρίνουν το κατά πόσο οι
ερωτήσεις είναι κατάλληλες και σωστά διατυπωµένες. Η συνέντευξη µπορεί µε την άδεια του
ερωτώµενου να ηχογραφηθεί. Μετά το τέλος της συνέντευξης ο ερευνητής µπορεί να ρωτήσει
το νοσηλευτή, εάν κατάλαβε τι εννοεί η ερώτηση και αν µπορεί να την επαναλάβει µε δικά του
λόγια. Επίσης, µπορεί να του ζητήσει να απαντήσει στην ερώτηση για δεύτερη φορά, ώστε να
συγκρίνει την πρώτη µε τη δεύτερη απάντηση. Θα πρέπει να γίνουν ερωτήσεις και σχετικά µε
τη συναισθηµατική αντίδραση στις ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά θέµατα και για το
πώς νοιώθουν που καλούνται να απαντήσουν σε τέτοιου είδους θέµατα. Μερικές φορές οι
άνθρωποι διστάζουν να δώσουν πληροφορίες για προσωπικά τους ζητήµατα ή να ασκήσουν
αρνητική κριτική για ένα συγκεκριµένο φορέα. Σε περίπτωση δισταγµού, ίσως να χρειάζεται
κάποια αλλαγή στη διατύπωση ή κάποια επιπλέον εξήγηση. Αυτές και άλλες αναδροµικές
µέθοδοι χρησιµοποιούνται στην διερεύνηση του πόσο οι ερωτώµενοι αντιλαµβάνονται το
σωστό νόηµα µιας ερώτησης ή αν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ερευνητή τους έχουν
επηρεάσει (Krowinski & Steiber, 1996).
Καθώς οι νοσηλευτές δίνουν απαντήσεις για αυτά τα θέµατα, ο ερευνητής κρατάει
σηµειώσεις, τις οποίες θα επεξεργαστεί µετά το πέρας της διαδικασίας. Ιδιαίτερη σηµασία
πρέπει να δοθεί σε παράγοντες όπως ο χρόνος που έκανε ο ερωτώµενος να απαντήσει. Μία
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αδικαιολόγητη παύση µπορεί να σηµαίνει υπερπροσπάθεια του ερωτώµενου να απαντήσει.
Ακόµη, µπορεί οι ερωτώµενοι να απαντήσουν στην ερώτηση µε ερώτηση, γεγονός που
σηµαίνει ότι ίσως δεν κατάλαβαν και δυσκολεύονται να απαντήσουν. Η απάντηση θα πρέπει
να είναι σχετική µε την ερώτηση και να ανταποκρίνεται στην ίδια κλίµακα που αυτή
αναφέρεται. Εάν διαπιστωθεί ωστόσο ότι η απάντηση είναι άσχετη, τότε πιθανόν υπάρχει
πρόβληµα στις οδηγίες ή τη διατύπωση.
Ο προέλεγχος είναι µια ευρεία έννοια που περιλαµβάνει διαφορετικές µεθόδους ή
συνδυασµούς µεθόδων. Οι τεχνικές προελέγχου διακρίνονται σε πεδίου και προ-πεδίου. Οι
προ-πεδίου χρησιµοποιούνται στα πρώιµα στάδια ανάπτυξης του ερωτηµατολογίου και
περιλαµβάνουν τις «οµάδες – στόχο ερωτώµενων νοσηλευτών» (focus groups) και τις
«γνωστικές συνεντεύξεις εργαστηρίου» (American Statistical Association, 1997).
Οι «οµάδες – στόχος ερωτώµενων νοσηλευτών» µπορούν να βοηθήσουν στη συλλογή
πληροφοριών για ένα θέµα, πριν την κατασκευή του ερωτηµατολογίου, για παράδειγµα, να
µάθουν το πώς οργανώνουν τη σκέψη τους γύρω από ένα θέµα, την αντίληψή τους γύρω από
συγκεκριµένη ορολογία και τις γνώµες τους για την ευαισθησία ή τη δυσκολία των ερωτήσεων.
Επίσης, βοηθούν στην αναγνώριση της ποικιλίας στη γλώσσα, την ορολογία και τις
δυνατότητες απάντησης. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα τέλος των οµάδων –στόχου είναι η
δυνατότητα παρατήρησης της αλληλεπίδρασης γύρω από ένα θέµα σε µικρό χρονικό
διάστηµα. ∆εν αποτελούν όµως καλή µέθοδο προελέγχου της ίδιας της διαδικασίας
συνέντευξης ενώ οι ερευνητές δεν έχουν αρκετό έλεγχο πάνω στη διαδικασία, όπως σε άλλες
µεθόδους.
Οι «γνωστικές συνεντεύξεις» χρησιµοποιούνται επίσης νωρίς στη διαδικασία
ολοκλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου. Αποτελούνται από συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο,
όπου χρησιµοποιείται ένα σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο, στο οποίο τα άτοµα που απαντούν
περιγράφουν τις σκέψεις τους, ενώ συµµετέχουν στην έρευνα. Κάποιοι από τους ερωτώµενους
αυτό το πράττουν κάθε φορά που τους γίνεται κάποια ερώτηση (concurrent, think aloud
method) ενώ άλλοι αφού έχει προηγηθεί η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (retrospective
method) και έχει µετρηθεί ο χρόνος που χρειαζόταν για να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο,
έχει γίνει κατανοητή η δυναµική της συνέντευξης, έχει εκτιµηθεί η ροή του ερωτηµατολογίου και
κάποια επιµέρους ακόµη στοιχεία.
Έτσι, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδοµένων, έγινε προέλεγχος του
ερωτηµατολογίου σε 20 νοσηλευτές µε τη µέθοδο των γνωστικών συνεντεύξεων (“think aloud”
cognitive interviews). Η τεχνική αυτή συνίσταται στην κατά πρόσωπο συνέντευξη του
ερωτώµενου από τον ερωτώντα µε τη χρήση του δοµηµένου ερωτηµατολογίου και κατά την
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οποία ο ερωτώµενος περιγράφει τις σκέψεις του δυνατά, καθώς απαντά στις ερωτήσεις της
έρευνας. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να αναλύσουν το νόηµα κάθε ερώτησης, να
σχολιάσουν την διατύπωσή της, αν είναι σαφής και κατανοητή, καθώς επίσης να
επαναλάβουν την ερώτηση µε δικά τους λόγια ή να εξηγήσουν τον τρόπο που επέλεγαν τις
απαντήσεις τους, Αυτό σε κάποιους ερωτώµενους έγινε κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης του
ερωτηµατολογίου (concurrent method), ενώ σε κάποιους άλλους αφού είχαν ήδη
συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο (retrospective method) και είχε χρονοµετρηθεί ο χρόνος που
απαιτείται για τη συµπλήρωση του, ο οποίος δεν ξεπερνούσε τα 15 λεπτά. Με αυτή τη
διαδικασία έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και ακρίβεια των ερωτήσεων, αλλά
και να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, δηλαδή αν τα µηνύµατα που
προσλαµβάνουν οι ερωτώµενοι είναι ταυτόσηµα µε αυτά που ζητά η έρευνα.
Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της διανοµής «καρτελών – ερωτήσεων» σε
νοσηλευτές, ζητήθηκε δηλαδή από τους συµµετέχοντες µε τη χρήση καρτών να δηλώσουν
ποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου θεωρούν πολύ σηµαντικές, σηµαντικές,
λιγότερο σηµαντικές, ασήµαντες ή καθόλου σηµαντικές, αλλά και να προτείνουν σηµαντικές γι΄
αυτούς ερωτήσεις που δεν είχαν συµπεριληφθεί στο ερωτηµατολόγιο. Η διαδικασία αυτή
έδειξε ότι οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν σηµαντικές ή πολύ σηµαντικές. Λιγότερο
σηµαντικές ήταν οι ερωτήσεις 8,16,17,23,24,25,28,29,30,36. Ενώ ένα άτοµο έκρινε την
ερώτηση 24 καθόλου σηµαντική. Ωστόσο το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια
αυτούσιο χωρίς να αφαιρεθούν οι παραπάνω ερωτήσεις
Μετά τη διαδικασία του προελέγχου έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές στο
αρχικό ερωτηµατολόγιο και έτσι διαµορφώθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το
οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα.

6.3. Πληθυσµός, ∆είγµα, ∆ειγµατοληψία
Για να είναι σωστή µια έρευνα µέτρησης ικανοποίησης, θα πρέπει να ρωτάει τις
σωστές ερωτήσεις στους σωστούς ανθρώπους, µε άλλα λόγια να επιλέξει ένα
αντιπροσωπευτικό δείγµα (Krowinski & Steiber, 1996). ∆είγµα είναι ένας µικρόκοσµος του
πληθυσµού της ερευνητικής µελέτης και πληθυσµός µιας µελέτης είναι όλα τα µέλη της οµάδας
που θα µελετηθεί, τα οποία ικανοποιούν ορισµένα κριτήρια.
Μερικές φορές είναι χρήσιµο να γίνεται διάκριση ανάµεσα σε πληθυσµό – στόχο και
σε προσβάσιµο πληθυσµό. Ο πληθυσµός – στόχος είναι όλος ο πληθυσµός για τον οποίο
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ενδιαφέρεται ο ερευνητής. Ο προσβάσιµος πληθυσµός αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις
που συµµορφώνονται µε τα κριτήρια επιλογής και που είναι προσβάσιµες στον ερευνητή ως
δεξαµενή υποκειµένων για τη µελέτη. Οι ερευνητές σχεδόν πάντα παίρνουν δείγµα από τον
προσβάσιµο πληθυσµό.
Η δειγµατοληψία (sampling) αποτελεί ένα εξαιρετικά σπουδαίο βήµα της ερευνητικής
διεργασίας, αφού η µέθοδος µε την οποία επιτελείται είναι καθοριστική για το αν το δείγµα θα
αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσµό και αν, εποµένως, ο ερευνητής θα είναι σε θέση να
συµπεράνει ότι τα αποτελέσµατα της µελέτης µπορούν να γενικευτούν σε όλο τον πληθυσµό.
Η επιλογή δείγµατος, όταν γίνεται σωστά, συγκεντρώνει ποιοτικές πληροφορίες για τις
απόψεις των ερωτώµενων. Ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, όπου οι έρευνες ικανοποίησης
εργαζοµένων χρησιµοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, τα δείγµατα θα
πρέπει να επιλέγονται µε τις πιο ακριβείς µεθόδους (Krowinski & Steiber, 1996).
Το στατιστικό πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που
εργαζόταν στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» κατά τους µήνες
∆εκέµβριο του 2006 και Ιανουάριο του 2007. Ως κριτήρια επιλογής του δείγµατος των
νοσηλευτών ορίστηκαν τα εξής:
1. Να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό του νοσοκοµείου
2. Να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία στο νοσοκοµείο τουλάχιστον 6 µήνες. Το ελάχιστο όριο
προϋπηρεσίας των έξι µηνών εξασφαλίζει τη δυνατότητα στα µέλη του νοσηλευτικού
προσωπικού να µπορούν να εκφράσουν την άποψή τους σε σχέση µε την ελάχιστη
εµπειρία που διαθέτουν, καθώς αυτό είναι βιβλιογραφικά τεκµηριωµένο από τους Price et
al (Χαραλαµπίδου, 1996)
3. Να µην απουσιάζουν από την εργασία τους µε άδειες (εκπαιδευτικές, αναρρωτικές,
κύησης- λοχείας, ανατροφής τέκνου κανονικές)
Ο κύριος λόγος που επιλέχτηκε το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ ήταν
η εργασιακή σχέση της µίας από της ερευνήτριες µε το συγκεκριµένο νοσοκοµείο και το
ενδιαφέρον του ∆ιοικητή του νοσοκοµείου για τέτοιου είδους έρευνες. Επίσης η φήµη, το
µέγεθος, η πανεπιστηµιακή ιδιότητα του νοσοκοµείου, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί σε αυτό άλλες έρευνες ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία
τους, συνέβαλαν στην επιλογή του ως αντικείµενο µελέτης.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από 15 ∆εκεµβρίου του 2006 έως 15 Ιανουαρίου του 2007
και το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 439 νοσηλευτές. Από τους 588 µόνιµους νοσηλευτές
που εργάζονται στο νοσοκοµείο, 143 νοσηλευτές δεν συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της
έρευνας είτε γιατί απουσίαζαν από την εργασία τους το χρονικό διάστηµα της έρευνας µε
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άδειες, είτε γιατί το τµήµα τους υφίστανται ανακαίνιση όπως στην Οφθαλµολογική κλινική και
το Χειρουργείο της.
Τα ερωτηµατολόγια τοποθετήθηκαν µέσα σε ατοµικούς φακέλους, ώστε να παραδοθούν
προσωπικά στον καθένα και να εξασφαλιστεί έτσι όσο το δυνατό µεγαλύτερη συµµετοχή.
Μέσα στον φάκελο συµπεριλήφθηκε και ένα ενηµερωτικό γράµµα, όπου προσκαλούνταν οι
νοσηλευτές να συµµετάσχουν στην έρευνα, εξηγούνταν ο σκοπός της έρευνας, δίνονταν
οδηγίες και τονιζόταν η εθελοντική συµµετοχή και ανωνυµία των συµµετεχόντων. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τις προϊστάµενες νοσηλεύτριες των τµηµάτων, όπου τους
εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας, τους ζητήθηκε ο αριθµός των εργαζοµένων του τµήµατος
που πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί και τέλος σε συνεργασία µε τις προϊσταµένες
πραγµατοποιήθηκε η διανοµή και συλλογή των ερωτηµατολογίων.
Στους επόµενους πίνακες αναφέρεται η κατανοµή των ερωτηµατολογίων και το ποσοστό
συµµετοχής τόσο στο σύνολο του νοσοκοµείου, αλλά και ανά τµήµα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Κατανοµή ερωτηµατολογίων στο νοσηλευτικό προσωπικό και ποσοστά
επιστροφής τους
∆ΟΘΗKAN

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΗ

ΕΓΚΥΡΑ

ΑΚΥΡΑ

ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

439

100

215

48,97

160

36,44

65

%
14,80

Παρατηρούµε ότι ο αριθµός των έγκυρων ερωτηµατολογίων που επιστράφηκαν
έφτασε τα 215 από τα 439 που µοιράστηκαν, δηλαδή το ποσοστό συµµετοχής στην έρευνα
(response rate) ήταν 48,97%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των άκυρων
ερωτηµατολογίων που επιστράφηκαν ήταν µεγάλο (36,44%). Θα πρέπει όµως να
διευκρινίσουµε ότι από τα 160 άκυρα ερωτηµατολόγια µόνο τα 6 ήταν πραγµατικά άκυρα,
δηλαδή είχαν συµπληρώθηκαν µόνο οι µισές ή κάποιες από τις ερωτήσεις, ενώ τα υπόλοιπα
154 δεν είχαν ανοιχθεί καθόλου, γεγονός που δηλώνει ότι οι νοσηλευτές ή δεν ενηµερώθηκαν
για τη διεξαγωγή της έρευνας ή αδιαφόρησαν ή λόγω φόρτου εργασίας δεν πρόλαβαν να
συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Τέλος, για τους 65 νοσηλευτές που δεν επέστρεψαν τα
ερωτηµατολόγια τους, δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για τα δηµογραφικά τους
στοιχεία, παρόλο που ζητήθηκε από τους µη συµµετέχοντες να δηλώσουν µόνο τα
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δηµογραφικά τους στοιχεία, και έτσι δεν µπορούµε να ξέρουµε αν διαφέρουν µε κάποιο
συστηµατικό τρόπο από τους συµµετέχοντες.
Το µικρό ποσοστό συµµετοχής πιθανώς να οφείλεται αφενός στον περιορισµένο
χρόνο που είχαµε στη διάθεσή µας για την έρευνα, αφετέρου στην περίοδο κατά τον οποία
διεξήχθη η έρευνα, η οποία συνέπεσε µε την περίοδο των γιορτών (ΧριστούγενναΠρωτοχρονιά) και κατά την οποία το µισό νοσηλευτικό προσωπικό απουσίαζε. Το γεγονός
αυτό επισηµάνθηκε από πολλές προϊστάµενες κατά τις επιτόπιες επισκέψεις µας πριν, κατά
και µετά τη διάρκεια των εορτών. Γι΄ αυτό δόθηκε παράταση της έρευνας κατά µια εβδοµάδα.
Στον πίνακα 6 δίνεται η κατανοµή των ερωτηµατολογίων ανά τµήµα και τα ποσοστά
επιστροφής των έγκυρων ερωτηµατολογίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.Κατανοµή ερωτηµατολογίων ανά τµήµα και ποσοστά επιστροφής έγκυρων
ερωτηµατολογίων
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΚΥΡΑ

%

Α' Παθολογική

16

6

37,5

Προπαιδευτική Παθολογική

16

7

43,7

Α' Καρδιολογική

15

5

33,3

Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων

17

7

41,1

Α' Νευρολογική

12

5

41,6

Β' Νευρολογική

11

3

27,2

Β' Παιδιατρική & Μονάδα Νεογνών

16

4

25

Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας

11

5

45,4

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

18

12

66,6

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

8

4

50

Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας

5

5

100

Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας

13

8

61,5

Γ' Χειρουργική

10

5

50

Νευροχειρουργική

15

10

66,6

Β΄ ΜΕΘ

14

5

35,7

Προπαιδευτική Χειρουργική

18

7

38,8

ΜΕΘ ΠΡΧ

15

7

46,6

Καρδιοχειρουργική

15

6

40

ΜΕΘ ΚΧ

18

14

77,7

ΩΡΛ

10

4

40

ΜΕΘΑ

27

26

96,2

Αναισθησιολογικό

13

2

15,3

Γ' Ψυχιατρική

12

7

58,3

Αιµοδοσία

12

4

33,3

Αιµοδυναµικό

8

3

37,5

ΤΕΠ

22

10

45,4

ΤΕΙ

25

9

36

Χειρουργείο Γενικό

22

10

45,4

Χειρουργείο ΩΡΛ

6

5

83,3

Χειρουργείο ΚΧ

12

8

66,6

Γραφείο Νοσ/κής ∆ιοίκησης

7

2

28,5

ΣΥΝΟΛΟ

439

48

215

48,97

Παρατηρούµε ότι τα ποσοστά συµµετοχής στην έρευνα διαφέρουν από τµήµα σε
τµήµα. Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στην έρευνα έχουν η Μονάδα Μεσογειακής
Αναιµίας (100%), η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογικού (96,2%), το Χειρουργείο
ΩΡΛ (83,3%) και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Καρδιοχειρουργικής (77,7 %), ενώ τη
µικρότερη ανταπόκριση είχαν το Αναισθησιολογικό τµήµα (15%) και η Παιδιατρική κλινική µε
τη Μονάδα Νεογνών (25%). Η µικρή ανταπόκριση στα διάφορα τµήµατα οφείλεται είτε στο
φόρτο εργασίας που αντιµετωπίζουν οι νοσηλευτές είτε στη µη ενηµέρωση τους για τη
διεξαγωγή της έρευνας λόγω της απουσίας τους κατά την περίοδο των εορτών. Υπήρξαν όµως
και περιπτώσεις νοσηλευτών που αδιαφορούσαν ή εξέφραζαν δυσπιστία για τα
αποτελέσµατα τέτοιων ερευνών, καθώς πίστευαν ότι ακόµη και αν πουν τη γνώµη τους, κανείς
δεν θα τη λάβει υπόψη και επιπλέον ότι δεν θα ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της
έρευνας.
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7. Στατιστική ανάλυση δεδοµένων ερωτηµατολογίου
7.1. Στοιχεία ερωτηµατολογίου
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται, όπως είδαµε, συνολικά από 52 ερωτήσεις από τις
οποίες οι πρώτες 43 είναι κλειστού τύπου ερωτήσεις εκφρασµένες σε 5-βαθµη κλίµακα
έντασης τύπου Likert. Η ερώτηση 43 είναι µία ανοικτή ερώτηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα
ελεύθερης έκφρασης στους συµµετέχοντες αναφορικά µε τους παράγοντες που συµβάλουν
περισσότερο στην ευχαρίστηση από την εργασία. Τέλος η ερώτηση 44 δίνει τη δυνατότητα
στους συµµετέχοντες νοσηλευτές να προτείνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες κατά τη γνώµη
τους θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη νοσηλευτική δραστηριότητα και να επιδράσουν µε αυτό
τον τρόπο στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος του νοσηλευτή.
Να σηµειωθεί επίσης ότι το ερωτηµατολόγιο εµπεριείχε στο τέλος τις ερωτήσεις 45-52
οι οποίες αναφέρονται σε γενικά στοιχεία της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής
προσωποτυπίας (profile) των νοσηλευτών.
Για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και τη στατιστική ανάλυση των
αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS v.14. Για την κωδικοποίηση των
ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιοι αριθµοί µε τη µορφή της σειράς µε την οποία τέθηκαν
στους ερωτώµενους και έχουν στο ερωτηµατολόγιο που παρατίθεται στο παράρτηµα της
παρούσας εργασίας.
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7.2. ∆ηµογραφικά στοιχεία
Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των δηµογραφικών και επαγγελµατικών στοιχείων του
δείγµατος µας, που αποτελείται από 215 νοσηλευτές.
Πίνακας 7. Συνοπτική παρουσίαση δηµογραφικών στοιχείων δείγµατος
∆ηµογραφικά Στοιχεία
Φύλο

Ηλικία

Οικογενειακή
Κατάσταση

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

Άνδρες
Γυναίκες

28
187

13,00%
87,00%

20-29 ετών
30-39 ετών
40-49 ετών

12
122
71

5,60%
56,70%
33,00%

50+ ετών

10

4,70%

Άγαµος
Έγγαµος
∆ιαζευγµένος

44
158
11

20,50%
73,50%
5,10%

2

0,9%

∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
ΠΕ
ΤΕ

1
5
3
117

0,50%
2,30%
1,40%
54,40%

∆Ε
Τοµεάρχης

89
2

41,40%
0,90%

Προϊστάµενος

8

3,70%

114

53,00%

90

41,90%

Χήρος

Επίπεδο Σπουδών

Θέση που κατέχει
στο Νοσοκοµείο

Νοσηλευτής
Αδελφών
Νοσοκόµων

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών του δείγµατός µας είναι γυναίκες
(87%), γεγονός που ανταποκρίνεται και στην πραγµατική σύνθεση του νοσηλευτικού
προσωπικού των νοσοκοµείων, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελµα ήταν γυναικοκρατούµενο
για πολλά χρόνια. Από το σύνολο των νοσηλευτών το 56% είναι ηλικίας 30-39 ετών και το
33% είναι ηλικίας 40-49, ενώ ηλικίας 20-29 είναι µόνο το 5%, γεγονός που ανταποκρίνεται στη
θεωρία ότι το νοσηλευτικό προσωπικό γερνάει. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση,
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παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτών είναι έγγαµοι (73,5%) ή υπήρξαν έγγαµοι
(6%), ενώ µόνο το 20,5% είναι άγαµοι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο σπουδών των
νοσηλευτών όπου το µεγαλύτερο ποσοστό είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης (54,4%) και
διετούς εκπαίδευσης (41,4%), ενώ µόνο το 4,2% είναι νοσηλευτές µε ανώτατη εκπαίδευση ή
κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Όσον αφορά τη θέση που κατείχαν οι νοσηλευτές του
δείγµατός µας, το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζόταν στη θέση του νοσηλευτή (53%) ή του
βοηθού νοσηλευτή (41,9%), ενώ µόνο το 4,6% κατείχε ανώτερη θέση (προϊστάµενος ή
τοµεάρχης).
Στους πίνακες 8, 9 και 10 που ακολουθούν παρουσιάζονται η κατανοµή του δείγµατος ως
προς το τµήµα εργασίας του, την προϋπηρεσία στο νοσηλευτικό επάγγελµα και τους λόγους
που το οδήγησαν στο νοσηλευτικό επάγγελµα.
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Πίνακας 8. Κατανοµή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς το τµήµα εργασίας
Συχνότητα
Ν

%

Προπαιδευτική Παθολογική
Α' Καρδιολογική
Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων

6
7
5
7

2,8
3,3
2,3
3,3

Α' Νευρολογική

5

2,3

Β' Νευρολογική
Β' Παιδιατρική & Μονάδα Νεογνών

3

1,4

4

1,9

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

12

5,6

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

4

1,9

Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας

5

2,3

Μονάδα Άσηπτης Νοσηλείας
Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας

8
5

3,7
2,3

Γ' Χειρουργική

5

2,3

Νευροχειρουργική

10

4,7

Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

5
7
7
6
14

2,3
3,3
3,3
2,8
6,5

ΜΕΘΑ
Αναισθησιολογικό

4
26
2

1,9
12,1
,9

Γ' Ψυχιατρική

7

3,3

Αιµοδοσία

4

1,9

Αιµοδυναµικό

3

1,4

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

10
9
10
5
8

4,7
4,2
4,7
2,3
3,7

2

,9

215

100,0

Τµήµα
Α' Παθολογική

Προπαιδευτική Χειρουργική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΡΧ
Καρδιοχειρουργική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΚΧ
ΩΡΛ

Τµήµα Εξωτερικών Ιατρείων
Χειρουργείο Γενικό
Χειρουργείο ΩΡΛ
Χειρουργείο ΚΧ
Νοσ/κή ∆ιοίκηση
Σύνολο
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Παρατηρούµε ότι από το σύνολο των νοσηλευτών του δείγµατος (Ν=215), το µεγαλύτερο
ποσοστό προέρχεται από τις µονάδες (43,4%) και τις κλινικές του νοσοκοµείου (32,3%), ενώ
21,4% προέρχεται από τα χειρουργεία και τα τµήµατα του νοσοκοµείου και µόνο 3,3% από τα
εργαστήρια.
Πίνακας 9. Συνολικά έτη προϋπηρεσίας νοσηλευτικού προσωπικού
Προϋπηρεσία
Έτη
Σύνολο

Αριθµός νοσηλευτών
214
214

Ελάχιστη Μέγιστη
1
28

Αριθµητικός µέσος
15,20

Παρατηρούµε ότι ο µέσος χρόνος προϋπηρεσίας των νοσηλευτών του δείγµατός µας στο
νοσηλευτικό επάγγελµα είναι τα 15,20 έτη, µε µικρότερη προϋπηρεσία το 1 έτος και
µεγαλύτερη τα 28 έτη. Οι τρεις επικρατέστερες τιµές στο δείγµα ήταν τα 16, 10 και 20 έτη.
Πίνακας 10. Κίνητρα επιλογής νοσηλευτικού επαγγέλµατος
Συχνότητα
Ν

%

50

23,30

Η αυξηµένη πιθανότητα για
επαγγελµατική αποκατάσταση

92

42,80

Οι επιρροές που δέχτηκα από
το περιβάλλον µου

8

3,70

Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το
επάγγελµα

64

29,8

1

0,5

215

100,00

Κίνητρα
Η επιθυµία µου να βοηθάω
ανθρώπους

Άλλο
Σύνολο

Τέλος, παρατηρούµε ότι το βασικότερο κίνητρο των νοσηλευτών για την επιλογή του
επαγγέλµατος τους ήταν κυρίως η αυξηµένη πιθανότητα για επαγγελµατική αποκατάσταση
(42,80%) και η επιθυµία τους να βοηθούν ανθρώπους (23,30%). Εξάλλου αξιοσηµείωτο είναι
το γεγονός ότι το 29,80% των νοσηλευτών βρέθηκε τυχαία στο νοσηλευτικό επάγγελµα.
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Μεγαλύτερη ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος καθώς και συγκρίσεις
όσον αφορά το βαθµό ικανοποίησης κάθε υποοµάδας µπορεί να αναζητηθεί στη διπλωµατική
εργασία της µεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Καραθάνου
Αναστασίας µε την οποία συνεργαστήκαµε στην διαµόρφωση, διανοµή και συλλογή των
ερωτηµατολογίων.
Στον πίνακα 11 που ακολουθεί παρατίθενται οι ερωτήσεις ικανοποίησης που
αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, µε τη χρήση αθροιστικών κλιµάκων, που θα εξηγηθούν
στη συνέχεια.
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Πίνακας 11 : Στοιχεία ερωτηµατολογίου για τα οποία µετρήθηκε η ικανοποίηση
Αρίθµηση
στοιχείου στο

Περιγραφή στοιχείου - ερώτησης

ερωτηµατολόγιο
1

Μισθός

2

Πρόσθετες απολαβές και επιδόµατα

3

Επιβράβευση της καλής απόδοσης από τη διοίκηση

4

Αυξήσεις στο µισθό

5

Συνεργασία και οµαδικότητα προσωπικού

6

Συχνότητα καβγάδων και διαπληκτισµών

7

Αναγνώριση προσπαθειών από ασθενείς

8

Επικοινωνία µε γιατρούς

9

Εκτίµηση της εργασίας από τους συναδέλφους

10

Σχέσεις µε συναδέλφους

11

Ενηµέρωση από προϊστάµενο για τα καθήκοντα

12

Επικοινωνία µε προϊστάµενο

13

Ικανότητα προϊσταµένου

14

Σεβασµός από τον προϊστάµενο

15

Ο προϊστάµενος υπολογίζει τη γνώµη µου στη λήψη αποφάσεων

16

Ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσεων

17

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

18

Αξιοποίηση των δεξιοτήτων

19

Πιθανότητες προαγωγής

20

Χρηµατοδότηση προγραµµάτων κατάρτισης προσωπικού

21

Αριθµός και εναλλαγή υπηρεσιών

22

Συνθήκες εργασίας

23

Επάρκεια χρόνου για εκτέλεση εργασίας

24

Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού

25

Κατάσταση των χώρων εργασίας και των µηχανηµάτων

26

Φόρτος εργασίας

27

Επικοινωνία µε ανώτερη διοίκηση

28

Παρέµβαση διοίκησης στην επίλυση προβληµάτων

29

Συµµετοχή σε σχεδιασµό λειτουργικών διαδικασιών

30

Οργάνωση τµήµατος

31

Ευκαιρίες παρέµβασης σε θέµατα εκτέλεσης ή συνθηκών εργασίας

32

Ανάθεση ευθυνών

33

Εκτέλεση εργασιών αντίθετα µε την προσωπική επαγγελµατική κρίση

34

Ποιότητα ζωής

35

Επιρροή των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων

36

Κοινωνική αναγνώριση

37

Ψυχική και σωµατική εξάντληση από την εργασία

38

Κατανόηση από οικογένεια και φίλους

39

Ικανοποίηση / ∆υσαρέσκεια από τη συγκεκριµένη θέση εργασίας

40

Επιλογή επαγγέλµατος

41

Αλλαγή θέσης εργασίας
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Ξεκινώντας τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µας, οι θετικά διατυπωµένες
απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν αντιστρόφως προκειµένου να υπάρχει µια κοινή κλίµακα. Στη
συνέχεια υπολογίστηκαν οι αριθµητικοί µέσοι των απαντήσεων οι οποίοι και παρουσιάζονται
στον πίνακα 12.
Πίνακας 12. Μέσοι όροι απαντήσεων δείγµατος
Ερώτηση

Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο

Αριθ. Μέσος

Τυπική Απόκλιση

Ερώτηση 1

215

1

5

1,56

0,752

Ερώτηση 2

214

1

5

1,74

1,152

Ερώτηση 3

206

1

5

1,58

0,797

Ερώτηση 4

215

1

5

1,40

0,709

Ερώτηση 5

211

1

5

3,12

1,104

Ερώτηση 6

209

1

5

2,91

1,110

Ερώτηση 7

206

1

5

3,08

1,130

Ερώτηση 8

215

1

5

3,09

1,066

Ερώτηση 9

199

1

5

3,36

0,969

Ερώτηση 10

213

1

5

3,96

0,961

Ερώτηση 11

207

1

5

3,24

1,207

Ερώτηση 12

212

1

5

3,74

0,996

Ερώτηση 13

203

1

5

3,42

1,168

Ερώτηση 14

210

1

5

4,21

0,868

Ερώτηση 15

200

1

5

3,35

1,015

Ερώτηση 16

210

1

5

2,43

1,193

Ερώτηση 17

204

1

5

2,31

1,132

Ερώτηση 18

208

1

5

2,03

0,995

Ερώτηση 19

213

1

5

2,18

1,255

Ερώτηση 20

178

1

5

2,02

1,047

Ερώτηση 21

212

1

5

2,04

1,172

Ερώτηση 22

214

1

5

2,07

1,059

Ερώτηση 23

213

1

5

2,25

1,094

Ερώτηση 24

214

1

5

1,51

0,780

Ερώτηση 25

213

1

5

2,22

1,033

Ερώτηση 26

215

1

5

1,63

0,743

Ερώτηση 27

207

1

5

2,11

1,060

Ερώτηση 28

204

1

5

2,39

1,237

Ερώτηση 29

199

1

5

2,59

1,054

Ερώτηση 30

211

1

5

2,78

1,101

Ερώτηση 31

209

1

5

2,31

0,948

Ερώτηση 32

213

1

5

2,16

0,909

Ερώτηση 33

213

1

5

2,38

1,015

Ερώτηση 34

214

1

5

1,96

1,038

Ερώτηση 35

215

1

5

1,64

0,890

Ερώτηση 36

212

1

5

1,92

0,992

Ερώτηση 37

215

1

5

1,55

0,806

Ερώτηση 38

213

1

5

3,32

1,234

Ερώτηση 39

206

1

5

2,98

1,111

Ερώτηση 40

198

1

5

2,28

1,259

Ερώτηση 41

202

1

5

3,07

1,182
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Παρατηρούµε καταρχήν ότι οι νοσηλευτές που απάντησαν στην ερώτηση 20 «Η
υπηρεσία χρηµατοδοτεί τη συµµετοχή µου σε προγράµµατα κατάρτισης» ήταν µόλις 173
δηλαδή ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του δείγµατος δεν την απάντησε, γεγονός που µας
οδηγεί στην απόφαση να την αποκλείσουµε από περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Ο λόγος που
δεν απαντήθηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων ενδεχοµένως να είναι η άγνοια ορισµένων
για το εάν όντως το νοσοκοµείο χρηµατοδοτεί προγράµµατα κατάρτισης για τους
εργαζοµένους, πιθανότατα διότι δεν είχαν αντίστοιχη εµπειρία. Λύση στο πρόβληµα αυτό θα
µπορούσε να δώσει µια ερώτηση διχοτοµηµένη ακριβώς πριν την ερώτηση 20 που θα
ρωτούσε τους νοσηλευτές αν ποτέ συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης.
Με µια πρώτη µατιά στους µέσους όρους των απαντήσεων του δείγµατος
παρατηρούµε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο όσον αφορά θέµατα οικονοµικών
απολαβών και συνθηκών εργασίας όσο και οργάνωσης και φόρτου εργασίας. Τα πράγµατα
βελτιώνονται λίγο στον τοµέα των σχέσεων µε τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους
χωρίς ωστόσο ο µέσος όρος των απαντήσεων να ξεπερνά σε καµία περίπτωση το 3, µε
µεγαλύτερη τιµή το 4,21 στην ερώτηση 14 που αναφέρεται στο σεβασµό µε τον οποίο
συµπεριφέρεται ο προϊστάµενος προς τους υφισταµένους του.
Τέλος η ερώτηση 42 του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στη συνολική ικανοποίηση των
νοσηλευτών από την εργασία τους και εµφανίζει µέσο όρο απαντήσεων 2,86. Αποκαλύπτει µε
άλλα λόγια έντονη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από το επάγγελµα τους, γεγονός που θα
πρέπει να προβληµατίσει την ανώτερη διοίκηση του νοσοκοµείου. Αυτό απεικονίζεται και στο
γράφηµα 2 που ακολουθεί όπου φαίνεται ότι το ποσοστό των ικανοποιηµένων από την
εργασία τους νοσηλευτών είναι 36% ενώ το ποσοστό των δυσαρεστηµένων 42% και των
ουδέτερων 22%.
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12%

5%

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

31%

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΕΙΜΑΙ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ

30%

∆ΙΑΦΩΝΩ
∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

22%

Γράφηµα 2. Συνολική ικανοποίηση από την εργασία
Στην ερώτηση 43, για τους παράγοντες που συµβάλλουν περισσότερο στην
ευχαρίστηση των νοσηλευτών από την εργασία τους, οι επικρατέστερες απαντήσεις που
δόθηκαν έχουν να κάνουν µε την αναγνώριση της προσφοράς των νοσηλευτών από τους
ασθενείς, τις βελτιωµένες εργασιακές συνθήκες που περιλαµβάνουν καλύτερες αποδοχές, το
µικρότερο φόρτο εργασίας και την επάρκεια προσωπικού καθώς και τις καλές σχέσεις
ανάµεσα σε συναδέλφους.
Όσον αφορά τις αλλαγές που θα πρότειναν για τη βελτίωση και αναβάθµιση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος (ερώτηση 44), η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών θεωρεί
ότι η αύξηση των οικονοµικών αποδοχών, σε συνδυασµό µε νέες προσλήψεις νοσηλευτικού
προσωπικού και βελτίωση των καθηµερινών συνθηκών εργασίας θα έκαναν τα πράγµατα
πολύ καλύτερα σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση.

7.3. ∆ηµιουργία αθροιστικών κλιµάκων
Είναι επιβεβληµένο ένα όργανο µέτρησης να είναι έγκυρο και αξιόπιστο έτσι ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικό χρόνο ή διαφορετικό περιβάλλον. Η αξιοπιστία
(reliability) αναφέρεται στην ικανότητα ενός ερωτηµατολογίου να παρέχει µετρήσεις που να
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και σταθερότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι βαθµοί ικανοποίησης
των εργαζοµένων σε διαφορετικές µετρήσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από τυχαία
σφάλµατα µέτρησης. Η εγκυρότητα (validity), από την άλλη, εκτιµά το βαθµό στον οποίο ένα
ερωτηµατολόγιο όντως αποτυπώνει αυτό που όφειλε να µετρήσει, δηλαδή τον πραγµατικό
βαθµό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των νοσηλευτών. Σπανίως ωστόσο αναρωτιούνται οι
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ερευνητές που ασχολούνται µε την εµπειρική µελέτη της ικανοποίησης νοσηλευτών αν
πραγµατικά µέτρησαν αυτό που έπρεπε να µετρηθεί και αν τα αποτελέσµατά τους εκφράζουν
την αληθινή εικόνα της επαφής εργαζοµένων – νοσοκοµείων.
Βασικό πρόβληµα µε την ποσοτική εκτίµηση της ικανοποίησης είναι ότι ο µετρηθείς
βαθµός ικανοποίησης διαφέρει από την πραγµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού
προσωπικού λόγω της ύπαρξης σφαλµάτων µέτρησης. Αυτά οφείλονται π.χ. στην τάση
ορισµένων να συµφωνούν µε τις ερωτήσεις ασχέτως περιεχοµένου, στην απόσπαση της
προσοχής των ερωτώµενων λόγω θορύβου κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, στην
καλή ή κακή υγεία των ερωτώµενων και στην έλλειψη σαφούς διατύπωσης των ερωτήσεων.
Επίσης, προκειµένου να µετρηθεί µε ακρίβεια η πραγµατική ικανοποίηση των ασθενών θα
πρέπει να τους τεθούν όλες οι πιθανές ερωτήσεις που σχετίζονται µε την ικανοποίηση τους,
ενώ συνήθως οι ερευνητές συµβιβάζονται de facto µε ένα δείγµα από τη δεξαµενή όλων των
ενδεχόµενων ερωτήσεων.
Προκειµένου να περιοριστούν τα σφάλµατα µέτρησης, αλλά και να είναι εφικτή η
εκτίµηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου έχει προταθεί
λοιπόν η διαµόρφωση και χρησιµοποίηση των λεγόµενων «κλιµάκων πολλαπλών στοιχείων»
(multi – item scales) ή «αθροιστικών κλιµάκων» (summated scales) (Nunnally & Bernstein,
1994; Krowinski & Steiber, 1996). Οι αθροιστικές κλίµακες αποτελούν οµαδοποιήσεις
µεµονωµένων στοιχείων – ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, κάθεµια από τις οποίες οφείλει
να αποτυπώνει µια συγκεκριµένη διάσταση της εµπειρίας του εργαζόµενου νοσηλευτή στο
νοσοκοµείο (π.χ. σχέσεις µε προϊσταµένους – υφισταµένους). Οι επιµέρους βαθµολογίες
προστίθενται και δίνουν τη συνολική βαθµολογία κάθε αθροιστικής κλίµακας, που µπορεί να
διαιρεθεί µε τον αριθµό των στοιχείων της. Έτσι, τα τυχαία σφάλµατα µέτρησης εξαλείφονται
µέσω της αθροιστικής διαδικασίας, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα εκτίµησης της
αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου.
Η παρούσα έρευνα χρησιµοποιεί τη στατιστική µέθοδο της Ανάλυσης Παραγόντων
(Factor Analysis) προκειµένου να δηµιουργήσει κατάλληλες αθροιστικές κλίµακες από τα
µεµονωµένα στοιχεία του ερωτηµατολογίου. Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, η ερώτηση 20
εξαιρέθηκε από την ανάλυση αυτή, καθώς δεν απαντήθηκε από ποσοστό µεγαλύτερο του 10%
του δείγµατος µας. Η στατιστική αυτή µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποκαλύψει
την κρυφή δοµή (διαστάσεις) µιας οµάδας µεταβλητών, εντοπίζοντας νέες µεταβλητές ή
παράγοντες (factors) οι οποίοι µπορούν να αποτυπώσουν τις συσχετίσεις που υπάρχουν
µεταξύ των αρχικών µεταβλητών (Kim & Mueller, 1978a,b; Kline, 1994).
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Η συγκεκριµένη µέθοδος που υιοθετήθηκε ώστε να ληφθούν κοινοί παράγοντες που
θα ερµηνεύουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών – στοιχείων
του ερωτηµατολογίου, είναι η Ανάλυση Πρωταρχικών Παραγόντων (Principal Components
Analysis – PCA). Η αρχική λύση περιστράφηκε µε τη µέθοδο Varimax, ώστε να γίνει
ευκολότερη η ερµηνεία των παραγόντων. Οι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των
µεµονωµένων στοιχείων του ερωτηµατολογίου και των παραγόντων (γνωστοί ως factor
loadings) έχουν υπολογιστεί στον πίνακα 13. Ως κριτήριο για την επιλογή του αριθµού των
παραγόντων που θα δηµιουργούνταν χρησιµοποιήθηκαν οι χαρακτηριστικές ρίζες
(characteristic roots ή eigenvalues). Η χαρακτηριστική ρίζα ενός συγκεκριµένου παράγοντα
µετρά τη διακύµανση όλων των µεταβλητών που ερµηνεύεται από τον παράγοντα αυτό.
Χαµηλές τιµές υποδηλώνουν µικρή συµβολή του παράγοντα στην ερµηνεία των διακυµάνσεων
των µεταβλητών. Για το λόγο αυτό είθισται να παραλείπονται παράγοντες µε τιµές
χαµηλότερες την µονάδας. Οι έντεκα παράγοντες που προέκυψαν παρουσιάζονται αµέσως
παρακάτω.
Ο «δείκτης» ΚΜΟ, το µέτρο επάρκειας της δειγµατοληψίας (measure of sampling
adequacy) των Kaiser – Meyer – Olkin, αποτελεί έναν δείκτη σύγκρισης των µεγεθών των
παρατηρηθέντων συντελεστών συσχέτισης προς τα µεγέθη των συντελεστών µερικής
συσχέτισης. Μικρές τιµές του δείκτη δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση των µεταβλητών
δεν είναι κατάλληλη, εφόσον οι συσχετίσεις µεταξύ ζευγών των µεταβλητών δεν µπορεί να
εξηγηθούν από τις υπόλοιπες µεταβλητές. Στην περίπτωση µας το κριτήριο επάρκειας
δειγµατοληψίας έδωσε ΚΜΟ=0,746, τιµή θεωρούµενη ικανοποιητική.
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Πίνακας 13 : Συσχετίσεις στοιχείων µε τους παράγοντες (factor loadings)
Παράγων

ΣτοιχείοΕρώτηση

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0,248

-0,135

0,255

0,133

-0,031

-0,098

0,014

2

-0,056

-0,092

0,194

0,071

-0,009

-0,032

0,090

-0,014

0,622

0,186

0,134

0,784

-0,024

0,019

0,112

3

0,035

0,009

-0,062

0,332

0,138

0,096

0,117

4

0,290

0,040

0,152

0,101

0,020

0,162

-0,286

0,127

0,618

-0,116

-0,043

0,519

0,352

0,015

-0,202

5

0,073

0,174

0,235

0,064

0,061

0,808

-0,060

6

0,280

0,130

0,256

0,070

0,380

0,596

0,063

0,151

0,002

0,111

-0,151

0,026

-0,118

0,081

7

-0,119

0,480

-0,064

0,050

-0,078

0,237

0,043

0,187

-0,183

0,380

0,126

-0,282

8

0,041

0,287

0,458

0,209

0,430

0,234

9

-0,174

0,181

0,190

0,080

0,045

0,763

-0,089

-0,227

0,222

-0,035

-0,162

0,134

0,003

0,152

-0,037

0,107

10

0,018

-0,067

0,090

0,035

0,020

11

0,002

0,071

0,712

0,183

-0,027

0,613

0,018

-0,463

-0,024

-0,005

0,261

0,062

0,106

0,315

-0,013

-0,033

0,074

12

0,039

0,017

0,814

0,098

13

0,021

0,127

0,836

-0,020

0,096

0,286

0,050

-0,021

-0,043

-0,014

0,090

-0,046

0,143

0,160

0,078

0,147

0,152

0,030

14

-0,043

0,018

0,390

0,376

15

0,066

0,031

0,423

0,252

0,469

0,203

-0,205

-0,176

-0,196

0,059

0,033

-0,101

0,343

0,410

0,072

0,223

-0,221

-0,085

16

0,016

0,165

0,120

0,722

0,131

0,214

0,081

0,182

0,174

-0,005

0,010

17

0,051

-0,012

0,179

18

0,033

0,012

-0,010

0,788

0,046

0,101

0,034

-0,032

0,174

0,048

0,101

0,610

-0,013

0,044

0,187

-0,014

0,393

0,174

0,189

19

0,105

0,034

-0,002

21

0,187

0,185

0,124

0,022

0,782

-0,061

-0,128

0,172

-0,088

0,042

0,203

0,615

-0,163

-0,227

0,276

0,113

-0,066

-0,020

0,009

22

0,521

0,289

0,140

23

0,610

0,148

-0,144

0,238

0,276

0,116

-0,039

0,035

0,051

0,246

0,259

0,090

-0,061

0,076

0,184

0,421

0,076

0,054

0,113

24

0,734

0,135

-0,012

0,014

0,250

-0,086

0,043

-0,070

-0,005

0,194

-0,012

25

0,301

0,082

0,067

0,301

0,089

0,106

0,002

-0,058

-0,056

0,651

-0,194

26

0,727

0,080

-0,063

0,109

0,067

-0,002

0,241

0,064

0,137

0,041

0,154

27

0,241

0,059

0,031

0,055

0,676

0,153

0,315

-0,065

-0,051

0,214

-0,120

28

-0,030

0,133

0,004

-0,027

0,134

-0,004

0,103

0,062

0,099

0,737

0,058

29

0,138

0,077

0,195

0,144

0,126

0,004

0,814

0,050

0,150

0,069

0,031

30

0,334

0,158

0,294

0,174

0,113

0,296

0,339

0,289

0,028

0,266

-0,094

31

0,272

0,208

0,075

0,380

-0,016

0,112

0,558

-0,018

-0,073

0,138

-0,093

32

0,683

0,094

0,275

-0,046

-0,086

-0,005

-0,010

-0,063

0,116

-0,180

-0,006

33

0,481

0,219

-0,065

0,325

0,337

0,175

0,106

-0,058

-0,092

0,037

-0,247

34

0,223

0,652

0,041

0,061

0,251

0,137

-0,098

0,034

0,032

0,291

0,183

35

0,140

0,652

0,068

0,293

-0,083

0,019

0,227

-0,021

-0,013

0,207

0,045

36

0,194

0,183

0,101

-0,094

0,517

0,190

0,153

0,033

0,283

0,156

0,098

37

0,421

0,372

-0,091

0,453

-0,026

-0,039

-0,023

0,024

-0,127

0,123

-0,114

38

-0,134

0,275

-0,157

-0,062

0,556

0,000

0,045

-0,144

0,232

0,005

0,064

39

0,115

0,258

0,104

0,172

0,185

0,150

-0,054

0,032

0,034

-0,058

0,740

40

0,060

0,641

0,244

0,012

0,315

0,146

0,053

0,143

-0,099

-0,104

0,141

41

0,215

0,739

0,028

0,052

0,118

0,044

0,048

-0,048

-0,066

-0,026

0,011

42

0,245

0,530

0,203

0,060

0,200

0,193

0,229

-0,029

0,172

0,095

0,373

Οι αρχικοί παράγοντες ελήφθησαν µε την ανάλυση πρωταρχικών παραγόντων. Ο
Πίνακας έχει στη συνέχεια περιστραφεί µε τη µέθοδο Varimax µετά από διαδοχικές
προσεγγίσεις.
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Το κριτήριο προκειµένου µία ερώτηση να ανήκει σε µία αθροιστική κλίµακα είναι ο
βαθµός συσχέτισης µεταξύ τους να είναι µεγαλύτερος από 0,50 µε την προϋπόθεση ωστόσο
ότι η συσχέτιση της συγκεκριµένης ερώτησης µε τις υπόλοιπες κλίµακες να διαφέρει
περισσότερο από 0,20. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η ερώτηση 4 έχει υψηλό
βαθµό συσχέτισης 0,519 µε τον παράγοντα 8 ενώ ταυτόχρονα έχει βαθµό συσχέτισης 0,352
και µε τον παράγοντα 9, δηλαδή η διαφορά ανάµεσα στους δύο βαθµούς δεν ξεπερνά το όριο
των 0,20 που θεωρείται απαραίτητο στην ανάλυσης µας. Εποµένως η ερώτηση 4 δεν θα
συµπεριληφθεί στην περαιτέρω ανάλυση παραγόντων (Labarere et al., 1999). Για τους ίδιους
λόγους αποκλείονται από περαιτέρω ανάλυση και οι ερωτήσεις 23, 31 και 42. Επιπλέον οι
ερωτήσεις 7, 8, 14, 15, 30, 33 και 37 δεν εµφανίσουν βαθµό συσχέτισης υψηλότερο από 0,50
µε κανέναν από τους 11 παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση, µε αποτέλεσµα να
αποκλειστούν και αυτές. Ο πρώτος παράγοντας εµφανίζει υψηλές συσχετίσεις µε τις
ερωτήσεις 22, 24, 26 και 32 και για αυτό το λόγο οι επιµέρους βαθµολογίες ικανοποίησης
προστέθηκαν (και διαιρέθηκαν δια του τέσσερα) και αποτέλεσαν την αθροιστική κλίµακα
«Συνθήκες Εργασίας». Οµοίως, τα στοιχεία 34, 35, 40 και 41 συνέστησαν την κλίµακα
«Ποιότητα ζωής», τα στοιχεία 11, 12 και 13 την κλίµακα «Σχέσεις µε τον προϊστάµενο» και τα
στοιχεία 16, 17, 18 και 21 την κλίµακα «Ανάπτυξη προσωπικού». Εξάλλου οι ερωτήσεις 19,
27, 36 και 38 απαρτίζουν την κλίµακα «Αναγνώριση» ενώ οι ερωτήσεις 5, 6, 9 και 10
απαρτίζουν την κλίµακα «Σχέσεις µε συναδέλφους» και τα στοιχεία 1 και 3 συνιστούν την
τελευταία κλίµακα «Αποδοχές». Οι ερωτήσεις 2 και 29 δεν συµπεριλήφθηκαν σε αθροιστικές
κλίµακες διότι δεν µπορούν per se να αποτελέσουν κλίµακα πολλαπλών στοιχείων και έτσι
εξαιρούνται από την ανάλυση. Τέλος οι ερωτήσεις 25 και 28 φαίνεται να έχουν υψηλή
συσχέτιση µε τον παράγοντα 10, ωστόσο δεν συµπεριλάβαµε στην ανάλυσή µας παρακάτω
µια τέτοια κλίµακα καθώς το περιεχόµενο των δύο αυτών ερωτήσεων που απαρτίζουν την
κλίµακα δεν είναι συναφές.
Οι µέσοι όροι ικανοποίησης του δείγµατος των νοσηλευτών για τις αθροιστικές
κλίµακες που περιγράφηκαν απεικονίζονται στο Γράφηµα 3 που ακολουθεί. Οι σχέσεις µε
τους συναδέλφους και µε τον προϊστάµενο παρουσιάζονται να έχουν τον µεγαλύτερο µέσο
όρο και να αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες επαγγελµατικής ικανοποίησης για
τους νοσηλευτές. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας που
αποτελούν τους κυριότερους λόγους δυσαρέσκειας. Σε γενικές γραµµές πάντως η ικανοποίηση
των νοσηλευτών από την εργασία τους βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και αυτό είναι κάτι που
θα πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα την διοίκηση του νοσοκοµείου και το αρµόδιο υπουργείο.
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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

3,50
3,49

3,00

3,36

2,50
2,00
1,50

1,84

2,18

2,25

2,40

1,57

1,00
0,50
0,00

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Γράφηµα 3. Μέσος όρος ικανοποίησης αθροιστικών κλιµάκων

7.4. Αξιοπιστία & Εγκυρότητα αθροιστικών κλιµάκων
Η παρούσα εργασία προέβη σε διάφορους ελέγχους αξιοπιστίας και εγκυρότητας
προκειµένου να αξιολογήσει τις συγκεκριµένες κλίµακες ικανοποίησης (Nunnally & Bernstein,
1994; Krowinski και Steiber, 1996). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency
reliability) εκτιµά το βαθµό στον οποίο όλα τα στοιχεία µιας αθροιστικής κλίµακας µετρούν το
ίδιο δηµιούργηµα (construct). Όταν όντως µετρούν το ίδιο πράγµα, λέµε ότι διακρίνονται για
την εσωτερική τους συνοχή. Ο συντελεστής άλφα του Cronbach (1951) επηρεάζεται από τον
αριθµό των στοιχείων της κλίµακας και τις στατιστικές συσχετίσεις των βαθµολογιών
ικανοποίησης όλων των πιθανών συνδυασµών στοιχείων. Ο συντελεστής αποδυναµώνεται
όταν υπάρχουν ολιγάριθµα στοιχεία εντός µιας κλίµακας και όταν κάποιο ή κάποια από τα
στοιχεία της κλίµακας έχουν χαµηλό βαθµό συσχέτισης µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις της. Τιµές
υψηλότερες του 0,80 υποδηλώνουν ότι τα επιµέρους στοιχεία όντως ανήκουν στο ίδιο
δηµιούργηµα. Εξάλλου, εάν διαπιστωθούν τιµές χαµηλότερες του 0,70 ο ερευνητής οφείλει να
εξαλείφει ένα προς ένα τα στοιχεία από την κλίµακα και να υπολογίζει ξανά τον συντελεστή
άλφα, ώστε να αποκλείσει τελικά τις ερωτήσεις εκείνες που τον αποδυναµώνουν. Η ανάλυση
αυτή λαµβάνει χώρα στον Πίνακα 14.
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Πίνακας 14 : Συντελεστές Cronbach Αθροιστικών Κλιµάκων
Κλίµακα
Στοιχείο

Περιγραφή

Συντελεστής Cronbach

Συντελεστής Cronbach

κλίµακας

χωρίς το στοιχείο

Συνθήκες Εργασίας
Ερώτηση22

Συνθήκες εργασίας

Ερώτηση24

Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού

Ερώτηση26

Φόρτος εργασίας

Ερώτηση32

Ανάθεση ευθυνών

0,652
0,703

0,584
0,603
0,717

Ποιότητα ζωής
Ερώτηση34

Ποιότητα ζωής

Ερώτηση35

Οικογενειακές & κοινωνικές σχέσεις

Ερώτηση40

Επιλογή / αλλαγή επαγγέλµατος

Ερώτηση41

Αλλαγή θέσης εργασίας

0,636
0,734

0,705
0,669
0,681

Σχέσεις µε προϊστάµενο
Ερώτηση11

Ενηµέρωση για τα καθήκοντα

Ερώτηση12

Επικοινωνία µε προϊστάµενο

Ερώτηση13

Ικανότητα προϊσταµένου

0,795
0,821

0,781
0,676

Ανάπτυξη προσωπικού
Ερώτηση16

Ευκαιρίες ανάπτυξης γνώσεων

Ερώτηση17

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

Ερώτηση18

Αξιοποίηση δεξιοτήτων

Ερώτηση21

Αριθµός και εναλλαγή υπηρεσιών

0,686
0,789

0,688
0,754
0,804

Αναγνώριση επαγγέλµατος
Ερώτηση19

Πιθανότητες προαγωγής

Ερώτηση27

Σχέσεις µε ανώτερη διοίκηση

Ερώτηση36

Κοινωνική αναγνώριση

Ερώτηση38

Κατανόηση από οικογένεια / φίλους

0,553
0,640

0,567
0,556
0,609

Σχέσεις µε συναδέλφους
Ερώτηση 5

Συνεργασία & οµαδικότητα προσωπικού

Ερώτηση 6

Συχνότητα καβγάδων & διαπληκτισµών

Ερώτηση 9

Εκτίµηση εργασίας από συναδέλφους

Ερώτηση10

Σχέσεις µε συναδέλφους

0,560
0,725

0,658
0,622
0,779

Αποδοχές
Ερώτηση 1

Μισθός

Ερώτηση 3

Επιβράβευση της καλής απόδοσης

0,590

65

-

Όπως φαίνεται µε µια πρώτη µατιά, οι κλίµακες «Ποιότητα ζωής» και «Σχέσεις µε τον
προϊστάµενο» έχουν υψηλούς βαθµούς αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής οι οποίοι δεν
επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Η κλίµακα «Συνθήκες εργασίας» έχει συντελεστή άνω του
0,70, δηλαδή του ορίου πέραν του οποίου δεν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από τον
ερευνητή. Ωστόσο, η αξιοπιστία της κλίµακας µπορεί να βελτιωθεί (έχοντας συντελεστή ίσο µε
0,717) εάν αποκλειστεί από αυτή το στοιχείο 32, το οποίο αναφέρεται στον βαθµό ευθύνης
που ανατίθεται στους εργαζόµενους νοσηλευτές και όντως φαίνεται να αποκλίνει κάπως ως
προς το περιεχόµενο από την κλίµακα «Συνθήκες εργασίας». Ανάλογες είναι οι παρατηρήσεις
για τις κλίµακες «Ανάπτυξη προσωπικού» και «Σχέσεις µε συναδέλφους» από τις οποίες αν
αποκλειστούν τα στοιχεία 21 και 10 αντίστοιχα, οι συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής
συνοχής τους βελτιώνονται από 0,789 σε 0,804 και από 0,725 σε 0,779 αντίστοιχα. Αντίθετα
παρατηρούµε ότι οι κλίµακες «Αναγνώριση» και «Αποδοχές» έχουν συντελεστές συσχέτισης
αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής χαµηλότερους του 0,70 και πέρα από αυτό δεν επιδέχονται
καµία βελτίωση ακόµα κι αν αποκλείσουµε κάποια στοιχεία τους. Συγκεκριµένα για την
κλίµακα «Αποδοχές», αυτή αποτελείται από δύο στοιχεία τον µισθό των εργαζοµένων και την
επιβράβευση της καλής τους απόδοσης από τη διοίκηση του νοσοκοµείου. Στο σηµείο αυτό
µπορούµε να σχολιάσουµε ότι η επιλογή των συγκεκριµένων ερωτήσεων για τη διαµόρφωση
του ερωτηµατολογίου δεν ήταν ίσως η κατάλληλη, προφανώς γιατί ορισµένοι νοσηλευτές δεν
κατανόησαν ότι το περιεχόµενο της ερώτησης που αναφέρεται στην επιβράβευση της καλής
απόδοσης σχετίζεται µε τις οικονοµικές ανταµοιβές. Θα µπορούσαµε να αποκλείσουµε από
την αρχή αυτές τις δύο κλίµακες από περαιτέρω ανάλυση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας όµως δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη
προκειµένου να θεωρηθεί ένα ερωτηµατολόγιο αξιόπιστο. Πρέπει επιπλέον να αξιολογηθεί ο
βαθµός στον οποίο οι κλίµακες του είναι επιρρεπείς σε εξωτερικούς παράγοντες σε διαδοχικές
µετρήσεις. Η σταθερότητα των κλιµάκων προϋποθέτει ότι οι ερωτώµενοι θα δίδουν παρόµοιες
απαντήσεις εφόσον το χαρακτηριστικό που µετράται δεν έχει µεταβληθεί από τη µία µέτρηση
στην άλλη. Τα βέλτιστο διάστηµα επανάληψης της µέτρησης είναι µία ή δύο εβδοµάδες, ώστε
οι ερωτώµενοι να µην αναπαράγουν τις προηγούµενες απαντήσεις τους. Τέτοια ανάλυση
πραγµατοποιήθηκε σε 57 νοσηλευτές του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ τον Ιανουάριο του 2007, µία
εβδοµάδα περίπου µετά τη λήψη των πρώτων ερωτηµατολογίων.
Στον Πίνακα 15 υπολογίστηκαν οι ενδοταξικοί συντελεστές συσχέτισης (intraclass
correlation coefficients) ώστε να διαπιστωθεί η συµφωνία των αποτελεσµάτων των
διαφορετικών µετρήσεων (test – retest reliability). Ο συγκεκριµένος ενδοταξικός συντελεστής
αφορά το µοντέλο «singe - measure, two - way mixed effects», ενώ επιπλέον χρησιµοποιήθηκε
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ο ορισµός του συντελεστή ως «συντελεστής απόλυτης συµφωνίας» (absolute agreement
definition) διότι µας ενδιαφέρει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση διακύµανσης η συστηµατική
µεταβλητότητα που προκύπτει λόγω των διαφορετικών µετρήσεων. Τα αποτελέσµατα είναι
ικανοποιητικά δεδοµένου ότι θεωρούνται αποδεκτοί συντελεστές αξιοπιστίας οι έχοντες τιµή
υψηλότερη του 0,80 (Krowinski & Steiber, 1996). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί και πάλι η
κλίµακα «Αποδοχές» που παρουσιάζει πολύ χαµηλό συντελεστή συσχέτισης ελέγχου
επανελέγχου.
Πίνακας 15 : Συντελεστές αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου

Αθροιστική κλίµακα

Ενδοταξικός

∆ιάστηµα

Αριθµός

Συντελεστής

εµπιστοσύνης (95%)

παρατηρήσεων

Συσχέτισης

δείγµατος κλίµακας

διαδοχικών
µετρήσεων

Κατώτατο

Ανώτατο

όριο

όριο

Συνθήκες εργασίας

57

0,828*

0,724

0,895

Ποιότητα ζωής

57

0,900*

0,829

0,942

Σχέσεις µε προϊστάµενο

57

0,930*

0,880

0,960

Ανάπτυξη προσωπικού

57

0,897*

0,824

0,941

Αναγνώριση επαγγέλµατος

57

0,930*

0,881

0,959

Σχέσεις µε συναδέλφους

57

0,886*

0,808

0,934

Αποδοχές

57

0,351*

0,083

0,572

Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%.
Στον Πίνακα 16 που ακολουθεί παρατίθενται οι µέσοι όροι των απαντήσεων στις
ερωτήσεις ικανοποίησης που συνέστησαν τις αθροιστικές κλίµακες όπως αυτές
διαµορφώθηκαν από τις δύο διαδοχικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν.
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Πίνακας 16 : Αριθµητικοί µέσοι και τυπικές αποκλίσεις στοιχείων αθροιστικών κλιµάκων
1Η Μέτρηση
Ερώτηση

Ν

Αριθµητικός
Μέσος

2Η Μέτρηση

Τυπική Απόκλιση

Αριθµητικός
Μέσος

Τυπική Απόκλιση

1

57

1,53

0,710

1,30

0,462

3

57

1,46

0,734

1,44

0,538

5

57

3,09

1,090

3,09

1,040

6

57

2,65

1,004

2,73

1,000

9

57

3,38

0,889

3,25

0,775

10

57

3,93

0,961

4,02

0,855

11

57

3,29

1,301

3,25

1,195

12

57

3,81

1,060

3,77

1,000

13

57

3,56

1,392

3,51

1,260

16

57

2,38

1,194

2,47

0,940

17

57

2,30

1,039

2,31

0,968

18

57

2,09

1,051

1,94

0,834

19

57

2,00

1,072

2,04

0,962

21

57

2,11

1,171

1,93

1,067

22

57

1,74

0,897

1,81

0,895

24

57

1,28

0,648

1,49

0,658

26

57

1,46

0,709

1,51

0,735

27

57

2,07

1,130

2,11

1,003

32

57

2,14

0,833

2,11

0,900

34

57

1,70

0,886

1,56

0,780

35

57

1,56

0,780

1,49

0,735

36

57

1,54

0,762

1,65

0,694

38

57

3,18

1,311

3,25

1,138

40

57

2,00

1,225

2,02

1,083

41

57

3,09

1,170

3,02

1,055

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, γενικά οι αριθµητικοί µέσοι των απαντήσεων
των νοσηλευτών δεν αποκλίνουν σηµαντικά από την πρώτη µέτρηση (έλεγχος) στη δεύτερη
µέτρηση (επανέλεγχος). Πιο συγκεκριµένα, ίδιο µέσο όρο έχουν οι απαντήσεις στην ερώτηση
5 ενώ σχεδόν ίδιο έχουν οι απαντήσεις των ερωτήσεων 17 και 40 ενώ σηµαντικά διαφορετικό
µέσο όρο έχουν οι απαντήσεις 1, 21 και 24.
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4,00

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

3,50

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

3,57 3,49

3,00

3,24 3,26

2,50
2,00
1,50

1,65 1,73

2,17 2,15

2,05 1,98

2,20 2,25
1,48 1,37

1,00
0,50
0,00

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Γράφηµα 4. Εργασιακή ικανοποίηση νοσηλευτών – Αξιοπιστία ελέγχου - επανελέγχου
Συνολικά οι νοσηλευτές στη δεύτερη µέτρηση δείχνουν ελαφρώς πιο δυσαρεστηµένοι,
όπως φαίνεται στο γράφηµα 4 που απεικονίζει τους µέσους όρους των επτά αθροιστικών
κλιµάκων που δηµιουργήσαµε. Η µεγαλύτερη διαφορά εµφανίζεται στον παράγοντα
«Αποδοχές» µε τους νοσηλευτές περισσότερο δυσαρεστηµένους κατά 0,11.
Η εγκυρότητα του δηµιουργήµατος (construct validity) αναφέρεται στο βαθµό στον
οποίο µια αθροιστική κλίµακα όντως µετράει το θεωρητικό δηµιούργηµα, το οποίο
σχεδιάστηκε να µετρά, όπως είδαµε νωρίτερα. Προκειµένου αυτή να αξιολογηθεί, µία
προσέγγιση ορίζει τη διατύπωση υποθέσεων που βρίσκονται σε αρµονία µε την υπάρχουσα
θεωρητική γνώση για την εργασιακή ικανοποίηση (Krowinski & Steiber, 1996). Τέτοιες
υποθέσεις δεν διατυπώθηκαν στην παρούσα µελέτη. Χρησιµοποιήθηκε ωστόσο η ανάλυση
πολλαπλών χαρακτηριστικών (multi – trait analysis).
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι εάν και κατά πόσο µία αθροιστική κλίµακα όντως
εκφράζει ποσοτικά το θεωρητικό δηµιούργηµα το οποίο πρέπει να µετρά. Σύµφωνα µε την
ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών, υπολογίζονται συντελεστές που µετρούν τη
συσχέτιση κάθε στοιχείου µιας κλίµακας µε την κλίµακα στην οποία αυτό ανήκει, αλλά και µε
τις λοιπές κλίµακες. Υψηλές συσχετίσεις των στοιχείων µε τις αθροιστικές κλίµακες στις
οποίες ανήκουν (τιµές υψηλότερες του 0,40) αποτελούν ένδειξη εγκυρότητας σύγκλισης ή
εσωτερικής συνέπειας του στοιχείου (convergent validity or item internal consistency). Επίσης
το γεγονός ότι οι συσχετίσεις αυτές υπερβαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις τις συσχετίσεις των
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στοιχείων µε κλίµακες στις οποίες αυτά δεν ανήκουν δείχνει ότι οι ερωτήσεις δεν µετρούν
άσχετα δηµιουργήµατα και µε αυτό τον τρόπο τεκµηριώνεται η εγκυρότητα διάκρισης
(divergent validity) (Αλετράς, Ζαχαράκη, Νιάκας, 2005).
Στον Πίνακα 17 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλών
χαρακτηριστικών όπου το δείγµα αποτελείται από 114 παρατηρήσεις για τις οποίες όλες οι
µεταβλητές διαθέτουν τιµές, προκειµένου οι τιµές να είναι συγκρίσιµες, έχουν δηλαδή εξαιρεθεί
όλες εκείνες οι παρατηρήσεις που δεν είχαν απαντήσεις έστω και σε µία ερώτηση.
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Πίνακας 17 : Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙ
Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Pearson Συσχετίσεις Στοιχείου - Κλίµακας*
Συνθήκες
Εργασίας

Ποιότητα
ζωής

Σχέσεις µε
προϊστάµενο

Ανάπτυξη
προσωπικού

Αναγνώριση

Σχέσεις µε
συναδέλφους

Αποδοχές

Συνθήκες Εργασίας
Ερώτηση
22
Ερώτηση
24
Ερώτηση
26
Ερώτηση
32

Συνθήκες εργασίας

0,546*

0,496

0,283

0,437

0,363

0,299

0,195

Έλλειψη προσωπικού

0,618*

0,321

0,056

0,158

0,310

0,034

0,178

Φόρτος εργασίας

0,631*

0,269

0,104

0,245

0,284

0,110

0,221

Ανάθεση ευθυνών

0,380*

0,183

0,270

0,105

0,025

0,080

0,109

Ποιότητα ζωής
Οικογενειακές & κοινωνικές
σχέσεις

0,478

0,607*

0,181

0,252

0,438

0,285

0,136

0,285

0,487*

0,157

0,366

0,174

0,171

0,084

Επιλογή επαγγέλµατος

0,219

0,560*

0,291

0,201

0,340

0,300

0,041

Αλλαγή θέσης εργασίας

0,361

0,570*

0,094

0,201

0,305

0,157

-0,060

Ενηµέρωση για τα καθήκοντα

0,223

0,183

0,611*

0,326

0,121

0,305

0,074

Επικοινωνία µε προϊστάµενο

0,166

0,206

0,700*

0,238

0,171

0,507

0,146

Ικανότητα προϊσταµένου

0,266

0,234

0,734*

0,213

0,204

0,397

0,146

Ευκαιρίες ανάπτυξης

0,236

0,347

0,254

0,649*

0,332

0,323

0,259

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

0,243

0,196

0,295

0,674*

0,170

0,214

0,298

Αξιοποίηση δεξιοτήτων

0,214

0,173

0,158

0,535*

0,222

0,168

0,443

Αριθµός και εναλλαγή υπηρεσιών

0,304

0,246

0,206

0,390*

0,014

-0,022

0,149

Πιθανότητες για προαγωγή

0,235

0,259

0,194

0,167

0,404*

0,108

0,073

Σχέσεις µε την ανώτερη διοίκηση

0,305

0,373

0,161

0,208

0,464*

0,305

0,194

Κοινωνική αναγνώριση
Κατανόηση από οικογένεια /
φίλους

0,339

0,328

0,220

0,212

0,405*

0,303

0,186

0,026

0,193

-0,035

0,074

0,309*

0,075

0,142

Συνεργασία και οµαδικότητα
Συχνότητα καβγάδων και
διαπληκτισµών
Εκτίµηση εργασίας από
συναδέλφους

0,178

0,303

0,410

0,143

0,175

0,687*

0,131

0,399

0,375

0,479

0,302

0,410

0,590*

0,120

0,043

0,236

0,348

0,178

0,248

0,657*

0,130

Σχέσεις µε συναδέλφους

-0,052

-0,009

0,168

0,060

0,033

0,429*

0,016

Ποιότητα ζωής
Ερώτηση
34
Ερώτηση
35
Ερώτηση
40
Ερώτηση
41

Σχέσεις µε προϊστάµενο
Ερώτηση
11
Ερώτηση
12
Ερώτηση
13

Ανάπτυξη προσωπικού
Ερώτηση
16
Ερώτηση
17
Ερώτηση
18
Ερώτηση
21

Αναγνώριση
Ερώτηση
19
Ερώτηση
27
Ερώτηση
36
Ερώτηση
38

Σχέσεις µε συναδέλφους
Ερώτηση 5
Ερώτηση 6
Ερώτηση 9
Ερώτηση
10

Αποδοχές
Ερώτηση 1

Μισθός

0,236

0,068

0,211

0,262

0,098

0,079

0,349*

Ερώτηση 3

Επιβράβευση απόδοσης

0,148

0,028

0,031

0,335

0,249

0,134

0,349*

* Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις στοιχείου – κλίµακας (item – total
Pearson correlations corrected for “overlap” (Ware και Gandek, 1998)
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Όσον αφορά την εγκυρότητα σύγκλισης παρατηρούµε ότι οι αθροιστικές κλίµακες
«Ποιότητα ζωής». «Σχέσεις µε προϊστάµενο» και «Σχέσεις µε συναδέλφους» είναι έγκυρες. Για
την κλίµακα «Συνθήκες εργασίας» παρατηρούµε ότι ο βαθµός συσχέτισης της ερώτησης 32
που αναφέρεται στην ανάθεση βαθµού ευθύνης είναι 0,380 µικρότερος δηλαδή από το όριο
του 0,40 και θα πρέπει να αποκλειστεί από τη συγκεκριµένη κλίµακα. Στα ίδια συµπεράσµατα
καταλήγουµε και για τις ερωτήσεις 21 και 38 που ανήκουν στις κλίµακες «Ανάπτυξη
προσωπικού» και «Αναγνώριση» αντίστοιχα και θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν. Στα ίδια
συµπεράσµατα καταλήγουµε και σχετικά µε την εγκυρότητα διάκρισης.
Εξάλλου παρά το µικρό αριθµό παρατηρήσεων του δείγµατος κατάλληλοι έλεγχοι
έδειξαν ότι οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές στο 5% των περιπτώσεων στα
συνήθη επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας.
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8. Συµπεράσµατα – Περιορισµοί – Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε τη διαµόρφωση, διαχείριση και αξιολόγηση ενός
ερωτηµατολογίου µέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία των νοσηλευτών που
εργάζονται στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε

52 στοιχεία µε ενδεχόµενες απαντήσεις τύπο Likert και

συµπληρώθηκε από 215 νοσηλευτές του συγκεκριµένου νοσοκοµείου. Η χρονική περίοδος της
διανοµής και συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν από 15 ∆εκεµβρίου του 2006 έως 15
Ιανουαρίου του 2007.
Το δείγµα µας αποτελούνταν στην πλειοψηφία του από γυναίκες σε ποσοστό 87%,
ηλικίας 30-39 ετών έγγαµες, µε πτυχίο τεχνολογικής ή διετούς εκπαίδευσης που εργαζόταν στη
θέση του νοσηλευτή ή του βοηθού νοσηλευτή σε µονάδες και κλινικές του νοσοκοµείου µε
µέσο χρόνο προϋπηρεσίας τα 15,20 έτη. Το βασικότερο κίνητρο των νοσηλευτών για την
επιλογή του επαγγέλµατος τους ήταν κυρίως η αυξηµένη πιθανότητα για επαγγελµατική
αποκατάσταση

(42,80%) και η επιθυµία τους να βοηθούν ανθρώπους (23,30%), ενώ

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 29,80% των νοσηλευτών βρέθηκε τυχαία στο νοσηλευτικό
επάγγελµα.
Από τους αριθµητικούς µέσους των απαντήσεων του δείγµατος παρατηρούµε ότι
υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο όσον αφορά θέµατα οικονοµικών απολαβών και συνθηκών
εργασίας όσο και οργάνωσης και φόρτου εργασίας. Αλλά και στους άλλους παράγοντες που
σχετίζονται µε την εργασία, όπως την ανάπτυξη του προσωπικού, την ποιότητα ζωής που
παρέχει το συγκεκριµένο επάγγελµα και την αναγνώριση του οι νοσηλευτές εκφράζουν τη
δυσαρέσκειά τους. Τα πράγµατα βελτιώνονται λίγο στον τοµέα των σχέσεων µε τους
συναδέλφους και τους προϊσταµένους χωρίς ωστόσο ο µέσος όρος των απαντήσεων να
ξεπερνά σε καµία περίπτωση το 3, µε µεγαλύτερη τιµή το 4,21 στην ερώτηση 14 που
αναφέρεται στο σεβασµό µε τον οποίο συµπεριφέρεται ο προϊστάµενος προς τους
υφισταµένους του. Από την άλλη πλευρά περισσότερο δυσαρεστηµένοι είναι οι νοσηλευτές
από τον µισθό και τις αυξήσεις που λαµβάνουν καθώς και από την επιβράβευση της καλής
τους προσπάθειας, από την έλλειψη προσωπικού στο νοσοκοµείο και από την σωµατική και
ψυχική εξουθένωση που αισθάνονται.
Στην ερώτηση που αναφέρεται στη συνολική ικανοποίηση των νοσηλευτών από την
εργασία τους ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,86, αποκαλύπτει µε άλλα λόγια έντονη
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δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από το επάγγελµά τους, γεγονός που θα πρέπει να
προβληµατίσει την ανώτερη διοίκηση του νοσοκοµείου.
Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των ερωτώµενων νοσηλευτών οι αυξηµένες οικονοµικές
αποδοχές, οι βελτιωµένες συνθήκες εργασίας και οι προσλήψεις νέου προσωπικού είναι τα
δραστικότερα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο άµεσο µέλλον προκειµένου να αλλάξει η
ικανοποίηση που λαµβάνουν από την εργασία τους σε σχέση µε σήµερα.
Η στατιστική ανάλυση παραγόντων των στοιχείων του ερωτηµατολογίου ανέδειξε τις
ακόλουθες επτά αθροιστικές κλίµακες :
1. Συνθήκες εργασίας
2. Ποιότητα ζωής
3. Σχέσεις µε τον προϊστάµενο
4.

Ανάπτυξη προσωπικού

5. Αναγνώριση
6. Σχέσεις µε συναδέλφους
7. Αποδοχές
Το κριτήριο προκειµένου µία ερώτηση να ανήκει σε µία αθροιστική κλίµακα ήταν ο
βαθµός συσχέτισης µεταξύ τους να είναι µεγαλύτερος από 0,50 µε την προϋπόθεση ωστόσο
ότι η συσχέτιση της συγκεκριµένης ερώτησης µε τις υπόλοιπες κλίµακες διέφερε περισσότερο
από 0,20. Οι ερωτήσεις 2, 4, 7, 8, 14, 15, 23, 25, 28, 29, 30, 31,33, 37 και 42 αποκλείστηκαν
από την ανάλυση παραγόντων γιατί δεν πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Όσον αφορά την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, ο συντελεστής άλφα του Cronbach
βρέθηκε να είναι µεγαλύτερος του 0,70 για όλες τις κλίµακες εκτός από την κλίµακα
«Αποδοχές». Τα αποτελέσµατα ήταν καλύτερα όσον αφορά τους συντελεστές αξιοπιστίας
ελέγχου επανελέγχου. Ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης που χρησιµοποιήθηκε
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των αποτελεσµάτων των διαφορετικών µετρήσεων,
έχει τιµή υψηλότερη του 0,80 που θεωρείται ικανοποιητική. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί και
πάλι η κλίµακα «Αποδοχές» που παρουσιάζει πολύ χαµηλό συντελεστή συσχέτισης ελέγχου
επανελέγχου.
Όσον αφορά την εγκυρότητα σύγκλισης παρατηρούµε ότι οι αθροιστικές κλίµακες
«Ποιότητα ζωής», «Σχέσεις µε προϊστάµενο» και «Σχέσεις µε συναδέλφους» είναι έγκυρες. Για
την κλίµακα «Συνθήκες εργασίας» παρατηρούµε ότι ο βαθµός συσχέτισης της ερώτησης 32
που αναφέρεται στην ανάθεση βαθµού ευθύνης είναι 0,380 µικρότερος δηλαδή από το όριο
του 0,40 και θα πρέπει να αποκλειστεί από τη συγκεκριµένη κλίµακα. Στα ίδια συµπεράσµατα
καταλήγουµε και για τις ερωτήσεις 21 και 38 που ανήκουν στις κλίµακες «Ανάπτυξη
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προσωπικού» και «Αναγνώριση» αντίστοιχα και θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν. Σε
αντίστοιχα συµπεράσµατα καταλήγουµε και σχετικά µε την εγκυρότητα διάκρισης των
κλιµάκων.
Όσον αφορά τους περιορισµούς της παρούσας εργασίας, αυτοί κυρίως εντοπίζονται
στο µικρό σχετικό βαθµό ανταπόκρισης των νοσηλευτών στην συµπλήρωση των
ερωτηµατολογίων, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στο χρονικό διάστηµα που έγινε η
έρευνα, το οποίο συνέπεσε µε τις αργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των
Φώτων. Επιπλέον θα πρέπει να διαµορφωθεί εκ νέου το ερωτηµατολόγιο, µε την έννοια ότι θα
πρέπει ενδεχοµένως κάποιες ερωτήσεις να αναδιατυπωθούν προκειµένου να γίνουν
περισσότερο κατανοητές από τους ερωτώµενους ή να προστεθούν κάποιες ερωτήσεις
διχοτόµησης όπως για παράδειγµα στην ερώτηση 20. Αυτό που κυρίως πρέπει να βελτιωθεί
είναι οι ερωτήσεις 1-4 που έχουν να κάνουν µε τις οικονοµικές απολαβές των νοσηλευτών και
οι οποίες όπως είδαµε στην στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας
δεν είχαν την κατάλληλη εσωτερική συνοχή προκειµένου να διαµορφώσουν ένα παράγοντα
που να µετρά την τόσο σηµαντική αυτή πτυχή της εργασιακής ικανοποίησης. Ενδεχοµένως θα
πρέπει να αλλαχθεί τόσο η διατύπωση όσο και ο αριθµός αλλά και το περιεχόµενο των
ερωτήσεων αυτών.
Παρατηρούµε σε γενικές γραµµές ότι τα συµπεράσµατα στα οποία µας οδήγησε η
συγκεκριµένη έρευνα για την ικανοποίηση των νοσηλευτών του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ από την
εργασία τους είναι παρόµοια µε αυτά που έδειξαν ανάλογες µελέτες σε αντίστοιχες µονάδες
υγείας άλλων νοσοκοµείων της χώρας µας (Νικολάου Α., 2005). Η δυσαρέσκεια των
νοσηλευτών εντοπίζεται κυρίως σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τις οικονοµικές απολαβές,
το φόρτο εργασίας, την έλλειψη ξεκάθαρων ρόλων, την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και
τις άσχηµες συνθήκες εργασίας. Ως λόγοι ικανοποίησης, έτσι όπως αναφέρθηκαν από τους
ίδιους τους νοσηλευτές θεωρούνται η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η αναγνώριση από
τους ασθενείς, η ηθική ικανοποίηση και οι καλές κατά κανόνα σχέσεις µε τους συναδέλφους
τους.
Ολοκληρώνοντας, προκειµένου να αναβαθµιστεί το νοσηλευτικό επάγγελµα, οι ίδιοι οι
νοσηλευτές κρίνουν ως αναγκαία, πρωτίστως, την αύξηση των οικονοµικών αποδοχών, την
αύξηση του αριθµού των νοσηλευτών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, και τη βελτίωση
της παρεχόµενης εκπαίδευσης, προτάσεις που ευελπιστούµε ότι θα λάβουν υπόψη τους τόσο
η διοίκηση του συγκεκριµένου νοσοκοµείου όσο και οι αρµόδιοι του υπουργείου υγείας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στην έρευνα ικανοποίησης από την
εργασία των νοσηλευτών του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ.
Με τη συµπλήρωση αυτού του ερωτηµατολογίου και διαθέτοντας λίγα λεπτά από
τον πολύτιµο χρόνο σου, θα αποτυπώσεις την γνώµη σου και θα συµβάλλεις στην
εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις θα χρησιµοποιηθούν για
την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας και µόνο.
Η συµµετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Αν δεν θέλετε να συµµετάσχετε
παρακαλώ συµπληρώστε µόνο τα δηµογραφικά και επαγγελµατικά σας στοιχεία στην
τελευταία σελίδα του ερωτηµατολογίου.
Αν επιλέξετε να συµµετάσχετε παρακαλώ συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο
που σας δόθηκε και τοποθετείστε το σε τυχαία σειρά µέσα στον ειδικό φάκελο που
βρίσκεται στο γραφείο της προϊσταµένης.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων
Με εκτίµηση
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Λέκτορας Πανεπιστηµίου

Νοσηλεύτρια ΜΕΘΑ ΑΧΕΠΑ

Μακεδονίας

ΣΙΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Υπάλληλος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Νάουσας
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε ερώτηση βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που σας εκφράζει
1.

Ο µισθός µου είναι ικανοποιητικός για τα προσόντα και τις αρµοδιότητες µου

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

2. Οι πρόσθετες απολαβές/ επιδόµατα που λαµβάνω είναι ανεπαρκή

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆εν ξέρω / δεν

∆ιαφωνώ απόλυτα

6

∆εν ξέρω / δεν

5

6

3. Θα ήθελα να ανταµείβεται µε κάποιο τρόπο (ηθικό ή χρηµατικό) η
παραγωγικότητα

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

4.

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

Το µισθολογικό κλιµάκιο πρέπει να αναβαθµιστεί

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

5. Υπάρχει σε µεγάλο βαθµό συνεργασία και οµαδικότητα µεταξύ όλων των
βαθµίδων του προσωπικού στο τµήµα µου

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

6. Οι καβγάδες και οι διαπληκτισµοί στη δουλειά είναι συχνό φαινόµενο

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

7. Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους µου είναι καλές και φιλικές
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

8.

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

Είµαι δυσαρεστηµένος από την επικοινωνία µου µε τους γιατρούς

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

∆εν ξέρω / δεν
6

9. Είµαι ικανοποιηµένος από το γεγονός ότι οι συνάδελφοι µου εκτιµούν την
εργασία µου

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4
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∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

10. Οι ασθενείς είναι δυσαρεστηµένοι από την παρεχόµενη φροντίδα

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

11. Ο προϊστάµενος µου µε ενηµερώνει για τα καθήκοντα που έχω να εκτελέσω

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

12. Οι σχέσεις µε τον προϊστάµενο µου είναι κακές
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

13. Ο προϊστάµενος µου είναι αρκετά ικανός στην εκτέλεση της εργασίας του
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

14. Ο προϊστάµενος µου είναι άδικος απέναντι µου ή µου φέρεται χωρίς σεβασµό

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

15. Ο προϊστάµενος µου αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλω στη δουλειά
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

16. Από την υπηρεσία µου, µου δίνονται ευκαιρίες να αναπτύξω περισσότερο τα
προσόντα και τις γνώσεις µου π.χ. συµµετοχή σε σεµινάρια, εκπαιδευτικά
προγράµµατα κ.α.
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

17. Είµαι ικανοποιηµένος από τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

∆εν ξέρω / δεν
6

18. Η υπηρεσία αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες και τα
προσόντα µου

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

19. Οι πιθανότητες για προαγωγή στη δουλειά µου είναι µικρές
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4
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∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

20. Στη δουλειά µου, µου δίνονται ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

21. Είµαι δυσαρεστηµένος από τον αριθµό και την εναλλαγή των υπηρεσιών
(νυχτερινά, σαββατοκύριακα ή αργίες)
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

4

22. Οι συνθήκες εργασίας µου είναι καλές

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

∆ιαφωνώ

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

∆ιαφωνώ απόλυτα

6

∆εν ξέρω / δεν

5

6

23. Ο χρόνος που έχω στη διάθεση µου για να ολοκληρώσω τη δουλειά µου είναι
ανεπαρκής
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

24. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο τµήµα µου

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

25. Οι χώροι εργασίας και τα µηχανήµατα / εξοπλισµός στο τµήµα µου βρίσκονται
σε καλή κατάσταση
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

26. Καθηµερινά στη δουλειά µου αντιµετωπίζω µεγάλο φόρτο εργασίας

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

∆εν ξέρω / δεν
6

27. Η επικοινωνία και οι σχέσεις µε την ανώτερη διοίκηση του νοσοκοµείου είναι
ικανοποιητική

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

28. Η παρέµβαση της διοίκησης του νοσοκοµείου στην επίλυση των προβληµάτων
που παρουσιάζονται στο τµήµα µου είναι αναποτελεσµατική ή ανεπαρκής
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

29. Θεωρώ ότι η συµµετοχή µου στο σχεδιασµό των λειτουργικών διαδικασιών του
τµήµατος µου είναι ανεπαρκής
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4
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∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

30. Είµαι ικανοποιηµένος από την οργάνωση του τµήµατος µου
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

31. Οι ευκαιρίες παρέµβασης σε θέµατα που αφορούν την εκτέλεση ή τις συνθήκες
της εργασίας µου είναι λίγες ή ανύπαρκτες

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

32. Στα πλαίσια της εργασίας µου, µου έχει ανατεθεί κάποιος βαθµός εξουσίας
/ευθύνης

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

33. Κάποιες φορές αισθάνοµαι αναγκασµένος να κάνω πράγµατα στην εργασία µου
που είναι αντίθετα µε την προσωπική µου επαγγελµατική κρίση / εκτίµηση

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

34. Είµαι ικανοποιηµένος µε το επίπεδο ζωής που µου παρέχει η συγκεκριµένη
εργασία
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

35. Θεωρώ ότι η εργασία µου επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές µου
σχέσεις αρνητικά (π.χ. χρόνος που αφιερώνω στα παιδιά ή τους φίλους µου)
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

36. Είµαι ικανοποιηµένος από την κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς του
νοσηλευτή
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

37. Όταν φεύγω από την εργασία µου, συχνά αισθάνοµαι ψυχικά και σωµατικά
εξαντληµένος

Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

38. Η οικογένεια και οι φίλοι µου κατανοούν τις επαγγελµατικές µου δεσµεύσεις ή
υποχρεώσεις
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4
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∆ιαφωνώ απόλυτα
5

∆εν ξέρω / δεν
6

39. Είµαι δυσαρεστηµένος από τη θέση που κατέχω αυτή τη στιγµή στη δουλειά µου
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ απόλυτα

4

∆εν ξέρω / δεν

5

6

40. Αν ήµουν τώρα σε ηλικία επιλογής επαγγέλµατος, θα επέλεγα πάλι το
επάγγελµα του νοσηλευτή
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ απόλυτα

4

∆εν ξέρω / δεν

5

6

41. Έχω κουραστεί από τη δουλειά µου και θα ήθελα να αλλάξω νοσοκοµείο ή
επάγγελµα
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ απόλυτα

4

∆εν ξέρω / δεν

5

6

42. Είµαι ικανοποιηµένος από την εργασία µου συνολικά
Συµφωνώ απόλυτα
απαντώ
1

Συµφωνώ
2

Είµαι ουδέτερος
3

∆ιαφωνώ
4

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆εν ξέρω / δεν

5

6

43. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι συµβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση
σας από την εργασία;

44. Ποιες αλλαγές προτείνετε για την βελτίωση και αναβάθµιση του επαγγέλµατος
σας;
(Σηµειώστε µέχρι τρεις απαντήσεις)
Βελτίωση παρεχόµενης εκπαίδευσης
Αύξηση οικονοµικών αποδοχών
Βελτίωση συνθηκών εργασίας
Αύξηση αριθµού νοσηλευτών/τριών
Μη άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στα αµιγώς νοσηλευτικά καθήκοντα
Απόκτηση εξειδίκευσης
Συνεχιζόµενη εκπαίδευση µε την παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων
Μεγαλύτερη συµµετοχή των νοσηλευτών/τριών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Κοινωνική καταξίωση
Άλλο…………………………………………………………………………………. …………………
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
45. Φύλο :
46. Ηλικία :
20-29

Άνδρας
30-39

Γυναίκα
40-49

47. Οικογενειακή κατάσταση :
Άγαµος /η
Έγγαµος /η
48. Παιδιά :

Ναι

50+

∆ιαζευγµένος /η

Χήρος /α

Όχι

4A. Αν ναι πόσα ; ………………………………………….
49. Επίπεδο σπουδών :
∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
ΠΕ
ΤΕ

∆Ε

50. Άλλες γνώσεις που έχετε :
Ξένη /ες γλώσσα /ες
Χειρισµός Η/Υ
51. Ποια
είναι
η
ειδικότητα
……………………………………………………..
52. Σε
ποιο
τµήµα
ή
µονάδα
…………………………………………………

σας

(εάν
εργάζεστε

53. Ποια είναι η θέση που κατέχετε στο συγκεκριµένο τµήµα ;
Τοµεάρχης /ισσα
Προϊστάµενος /η
ΤΕ Νοσηλευτής /τρια
Νοσοκόµων

υπάρχει)

;

σήµερα

;

∆Ε Αδελφών

54. Πόσα συνολικά έτη προϋπηρεσίας έχετε ;
Στο νοσηλευτικό επάγγελµα
Στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο
Στο συγκεκριµένο τµήµα
55. Τι σας οδήγησε στο νοσηλευτικό επάγγελµα ; (Σηµειώστε ένα ή περισσότερα)
Η επιθυµία µου να βοηθάω τους ανθρώπους
Η αυξηµένη πιθανότητα για επαγγελµατική αποκατάσταση
Οι επιρροές που δέχτηκα από το περιβάλλον µου
Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το επάγγελµα
Άλλο
Αν απαντήσετε ‘’Άλλο’’ παρακαλούµε διευκρινίστε ……………………………………………..
Σας ευχαριστούµε για την πολύτιµη συνεργασία σας
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