ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ.Β.Α Εxecutive εξειδίκευση στη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση
µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ∆ρ. Αλετράς Βασίλειος
Λέκτορας πανεπιστηµίου Μακεδονίας

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ZOYΡΖΟΥΒΙΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆/ΝΣΗ: ΣΜΥΡΝΗΣ 3 ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ
ΤΗΛ: 2310459786-ΚΙΝ 6972778364
Ε-MAIL: mbaex0531@uom.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Περιεχόµενα
Σύνοψη………………………………………………………………..i
Εισαγωγή……………………………………………………………..1
Κεφάλαιο Πρώτο……………………………………………………..4
1. Ο κοινωνικός ρόλος της εργασίας………………………………...4
1.1 .Η σηµασία της εργασίας για το άτοµο και την κοινωνία……..4
1.2 .Το άτοµο και η ικανοποίηση από την εργασία……………….5
1.3 Απόψεις των εργαζοµένων σχετικά µε την εργασία τους…….5
Κεφάλαιο ∆εύτερο…………………………………………………...7
2. Πολιτιστικές και δηµογραφικές διαφορές………………………..7
εργασιακής ικανοποίησης
2.1.Ηλικία………………………………………………………...7
2.2.∆ιακρατικές διαφορές………………………………………..9
2.3.Φύλο…………………………………………………………10
2.4.Φυλετικές διαφορές………………………………………….11
Κεφάλαιο Τρίτο…………………………………………………….12
3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης……12
3.1.Περιβαλλοντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της………….12
εργασιακής ικανοποίησης
3.1.1.Εργασιακά χαρακτηριστικά και θεωρίες………………..12
3.1.2.Οργανωσιακοί περιορισµοί……………………………..15
3.1.3.Μεταβλητές ρόλων……………………………………...16
3.1.4.Σύγκρουση οικογένειας εργασίας……………………….17
3.1.5.Αµοιβές………………………………………………….19
3.1.6.Εργασιακό στρες………………………………………...20
3.1.7.Φόρτος εργασίας………………………………………...21
3.1.8.Ωράρια εργασίας………………………………………...21
3.1.8.α.Ευλύγιστα ωράρια εργασίας……………………..22
3.1.8.β.Μεγάλης διάρκειας βάρδιες……………………...23
3.1.8.γ.Νυχτερινές βάρδιες………………………………24
3.1.8.δ.Ωράρια µερικής απασχόλησης…………………...25
3.2.Προσωπικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής
ικανοποίησης……………………………………………………..26
Κεφάλαιο Τέταρτο…………………………………………………...28
4. Θεωρίες εργασιακής ικανοποίησης………………………………28
4.1.Θεωρία των δύο παραγόντων (Hertzberg’s Two Factor
Theory)………………………………………………………………28
4.2.Το µοντέλο των εργασιακών χαρακτηριστικών (Job
Characteristics Model)…………………………………………...29
4.3.Το µοντέλο του περιεχοµένου της εργασίας (Job Content
Model)…………………………………………………………....30

Κεφάλαιο Πέµπτο…………………………………………………...32
5. Εµπειρικές µελέτες µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού……………………………………..32
5.1.∆ιερεύνηση των πηγών της εργασιακής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού……………………………………..32
5.2.Προσδιορισµός και µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού………………………………………..33
5.3.Αποτελέσµατα της δυσαρέσκειας του νοσηλευτικού
προσωπικού…………………………………………………………….37
5.4.∆είκτες πρόγνωσης της ικανοποίησης των νοσηλευτών…….40
5.5.Εργαλεία µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης………….42
5.5.1.Κριτήρια αξιοπιστίας……………………………………43
5.5.2.Κριτήρια εγκυρότητας…………………………………..43
5.5.2.α. Εγκυρότητα οµοιότητας (convergent validity)…...43
5.5.2.β. Εγκυρότητα διαχωρισµού (discriminant validity)...43
5.5.2.γ. Εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity)…….44
5.5.3.Αποτελέσµατα επισκόπησης ερωτηµατολογίων………...44
Κεφάλαιο Έκτο…………………………………………………….46
6. Μέθοδοι και τεχνικές υποκίνησης του νοσηλευτικού
προσωπικού…………………………………………………………….46
6.1.Ενίσχυση και διεύρυνση του νοσηλευτικού έργου και
της εργασιακής ικανοποίησης…………………………………...46
6.2.Θετική ενίσχυση……………………………………………..49
6.3.Θέσπιση στόχων και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων…….50
6.4.Οµάδεςεργασίας-Επικοινωνία……………………………….50
6.5.Οργανωσιακό κλίµα…………………………………………51
7. Συµπεράσµατα…………………………………………………...52
8. Επίλογος…………………………………………………………54
9. Βιβλιογραφία…………………………………………………….55
9.1.Ξένη βιβλιογραφία- Αρθρογραφία…………………………...55
9.2.Ελληνική βιβλιογραφία………………………………………58

Σύνοψη
Με την εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια µέσω
βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αναλυθεί η εργασιακή ικανοποίηση του
νοσηλευτικού προσωπικού. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εργασιακή
ικανοποίηση των εργαζοµένων γενικότερα, µε ανάλυση των παραγόντων
που την επηρεάζουν και τις θεωρίες που υπάρχουν.
Στο εµπειρικό µέρος γίνεται πιο εκτεταµένη αναφορά στην
εξερεύνηση των πηγών της εργασιακής ικανοποίησης του νοσηλευτικού
προσωπικού και στη µέτρησή της µέσω διαφόρων ερωτηµατολογίων.
Στο τέλος αναφέρονται οι µέθοδοι και οι τεχνικές υποκίνησης του
νοσηλευτικού προσωπικού µε τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να
βελτιωθεί σηµαντικά η ικανοποίησή του, αρκεί να υπάρχει διάθεση από
τη διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυµάτων να τις εφαρµόσουν.

Εισαγωγή
Κάθε χρόνο διάφορες εταιρείες όπως η IBM συντάσσουν έρευνες
γνώµης µε σκοπό να ανακαλύψουν τα αισθήµατα των εργαζοµένων για
την εργασία τους. Οι διοικητές της IBM ενδιαφέρονται

για την

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζοµένων τους. Θεωρούν ότι αποτελεί
έναν σηµαντικό παράγοντα για την αποδοτικότητα της επιχείρησης.
Εξάλλου το υψηλό επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης της εταιρείας
αντικατοπτρίζεται στο χαµηλό επίπεδο αποχώρησης των εργαζοµένων
και στην καλή φήµη της εταιρείας. Η συγκεκριµένη εταιρεία
χαρακτηρίζεται ως καλός εργοδότης και προσελκύει άτοµα µε πολύ καλά
προσόντα.
Ουσιαστικά η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα θέµα ευρέως
ενδιαφέροντος τόσο για τα άτοµα που εργάζονται σε διάφορους
οργανισµούς καθώς και σε άτοµα

τα οποία τους µελετούν. Στην

πραγµατικότητα αποτελεί την πιο συχνά µελετούµενη µεταβλητή όσον
αφορά την έρευνα οργανωσιακής συµπεριφοράς. Βιβλιογραφικά,
χιλιάδες µελέτες σχετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση µπορούν να
βρεθούν σε διάφορα περιοδικά οργανωσιακής συµπεριφοράς.
Υπάρχουν διάφοροι σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους θα
ασχοληθούµε µε την εργασιακή ικανοποίηση. Πρώτον από ανθρωπιστική
άποψη, διότι οι άνθρωποι αξίζουν να τους συµπεριφέρονται δίκαια και µε
σεβασµό. Η εργασιακή ικανοποίηση αντανακλά ως έναν σηµαντικό
βαθµό την καλή συµπεριφορά. Αποτελεί έναν καλό δείκτη της
συναισθηµατικής-ψυχολογικής υγείας. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει η
άποψη ότι η εργασιακή ικανοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε
συµπεριφορές είτε θετικές είτε αρνητικές οι οποίες κατ’ επέκταση
µπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία του οργανισµού . Ουσιαστικά η
εργασιακή ικανοποίηση αντανακλά τη λειτουργία του οργανισµού.

∆ιαφορές στην εργασιακή ικανοποίηση ανάµεσα στις διάφορες
οργανωσιακές µονάδες υποδηλώνουν σηµαντικά προβλήµατα.
Πολλοί διοικητές πλέον αντιλαµβάνονται τις ανησυχίες των
ερευνητών σχετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση. Η αξιολόγηση της
αποτελεί πλέον µια συνηθισµένη δραστηριότητα σε πολλές οργανώσεις
όπου οι διοικήσεις τους αισθάνονται ότι η εργασιακή πραγµάτωση και
κατά συνέπεια η ικανοποίηση είναι πολύ σηµαντική. Γι’ αυτόν το λόγο η
ύπαρξη κινήτρων τόσο ανθρωπιστικών όσο και πραγµατικών προς την
κατεύθυνση της ικανοποίησης αποτελεί έναν σηµαντικό στόχο (Spector,
1997).
Ο όρος «Εργασιακή ικανοποίηση» (job satisfaction) αναφέρεται
στη θεώρηση των συναισθηµάτων των εργαζοµένων είτε σχετικά µε τη
συνολική εργασία τους είτε σχετικά µε διάφορες φάσεις και απόψεις
αυτής. Ουσιαστικά η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται µε τα αισθήµατα
των εργαζοµένων για την εργασία τους

και τις διάφορες εκφάνσεις

αυτής.
Είναι

ο

βαθµός

στον

οποίο

οι

εργαζόµενοι

είτε

είναι

ευχαριστηµένοι (οπότε και ικανοποιούνται) είτε δυσαρεστηµένοι (οπότε
δεν ικανοποιούνται). Πάντως όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση
αποτελεί µία συµπεριφορική µεταβλητή.
Στο παρελθόν αυτή προσεγγιζόταν από την πλευρά της
εκπλήρωσης των αναγκών δηλ. εάν η εργασία συνδυάζει τις φυσικές και
ψυχολογικές ανάγκες για διάφορα πράγµατα όπως προσφέρονται από την
εργασία ( π.χ. η αµοιβή). Η παραπάνω προσέγγιση λαµβάνει πλέον
λιγότερη έµφαση και οι ερευνητές στρέφονται προς τις διαδικασίες παρά
προς τις υπάρχουσες ανάγκες.

Η

παρακάτω εργασία έχει σκοπό να ασχοληθεί

µέσω µιας

συστηµατικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης µε το βαθµό στον οποίο οι
εργαζόµενοι και πιο συγκεκριµένα το νοσηλευτικό προσωπικό είναι
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, τους παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία, τις θεωρίες οι οποίες
υπάρχουν σχετικά µε την ικανοποίηση των εργαζοµένων και τα κίνητρα
που θα µπορούσαν να υποκινήσουν τους εργαζοµένους.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε βιβλιογραφικό υλικό από την
βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και κυρίως από το διαδίκτυο
µε σκοπό την συλλογή υλικού για την κάλυψη της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης.

Κεφάλαιο Πρώτο
1. Ο κοινωνικός ρόλος της εργασίας
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στον κοινωνικό ρόλο της
εργασίας και συγκεκριµένα στη σηµασία που έχει αυτή τόσο για το
άτοµο όσο και για την κοινωνία. Στη συνέχεια αναφέρεται ο βαθµός στον
οποίο το άτοµο αντλεί ικανοποίηση από την εργασία του και
παρουσιάζονται απόψεις των εργαζοµένων σχετικά µε αυτήν.
1.1. Η σηµασία της εργασίας για το άτοµο και την κοινωνία
Αν και η εργασία χρησιµοποιείται κυρίως για την κάλυψη των
βιοτικών αναγκών των ατόµων, ωστόσο η συµβολή της στην ολιστική
υπόσταση των ατόµων και συγκεκριµένα στην κοινωνική, θεωρείται
σηµαντική.
Μπορεί να ειπωθεί ότι η εργασία έχει διάφορους ρόλους. Έτσι,
συµβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών για τροφή και στέγη, ενώ
δηµιουργεί τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των προϊόντων της
τεχνολογίας σε διάφορους τοµείς.
Επιπλέον πέρα από τη βιοποριστική άποψη η εργασία αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο του ατόµου µε το λοιπό κοινωνικό σύνολο. Είναι δηλ
ένα σηµείο επαφής µεταξύ φίλων και συναδέλφων. ∆ίνει τη δυνατότητα
διεύρυνσης των γνωριµιών µεταξύ των ανθρώπων. Η εργασία λοιπόν
συµβάλλει στην ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνική προβολή,
γόητρο, αναγνώριση και σεβασµό.
Εξάλλου γνωρίζοντας την εργασία ενός ατόµου είναι δυνατόν να
προβλέψουµε γενικότερα τη συµπεριφορά του, η οποία και αποτελεί
βασικό στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

1.2. Το άτοµο και η ικανοποίηση από την εργασία
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της εργασίας στο οποίο βρίσκεται
ο εργαζόµενος εντός του οργανισµού στον οποίο ανήκει, τόσο
µεγαλύτερος είναι ο βαθµός των εσωτερικών κινήτρων τα οποία τον
ωθούν προς εργασία, σε σχέση προς τις εξωτερικές πιέσεις. Αντιθέτως,
το προσωπικό των κατωτέρων επιπέδων δεν απολαµβάνει από την
εργασία του την εσωτερική πληρότητα. Ο λόγος ανευρίσκεται στο
γεγονός ότι ο βαθµός των εξωτερικών πιέσεων για εργασία είναι
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο βαθµό των ανωτέρων επιπέδων.
Έτσι µπορεί να σηµειωθεί ότι οι υψηλά ιστάµενοι – διοικούντες
ενός οργανισµού απολαµβάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό την εσωτερική
πληρότητα και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
Η διαφορά µεταξύ του προσωπικού των ανώτερων και των
κατώτερων βαθµίδων οφείλεται στο ότι το επίπεδο εργασίας δεν
επιτρέπει στον εργάτη για πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του
και την προσδοκώµενη ικανοποίηση από την εργασία.(Πατρινός, 2005).

1.3. Απόψεις των εργαζόµενων σχετικά µε την εργασία τους
Σε συχνά χρονικά διαστήµατα οι οργανισµοί που ασχολούνται µε
τις δηµοσκοπήσεις διοργανώνουν έρευνες µε τις οποίες καθορίζονται τα
αισθήµατα των Αµερικανών για την εργασία τους και τα θέµατα σχετικά
µε αυτήν. Παρόµοιες έρευνες διεξάγονται τόσο στον Καναδά όσο και σε
άλλες χώρες.
Έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν στις ΗΠΑ δείχνουν ότι σε γενικές
γραµµές οι περισσότεροι Αµερικάνοι αισθάνονται ικανοποιηµένοι από
την εργασία τους συνολικά. Το 1991 σε µία δηµοσκόπηση που διεξήχθη
από τους Hugick and Leonard το 83% των ερωτηθέντων

δήλωσαν

ικανοποιηµένοι από την εργασία τους γενικότερα. Μπορεί να υπάρχει
ικανοποίηση γενικότερα από την εργασία αλλά αυτή δεν είναι η ίδια σε
όλες τις εκφάνσεις της. Πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό ήταν
ευχαριστηµένοι από τη φύση της εργασίας τους και από το πόσο
ενδιαφέρουσα αυτή είναι καθώς και από την επαφή µε άλλους
ανθρώπους. Ένα µικρό ποσοστό δήλωσαν ικανοποίηση από το σύστηµα
των αµοιβών και από τις ευκαιρίες για προαγωγή.
Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αισθήµατα και οι απόψεις για
την εργασιακή ικανοποίηση και τις στάσεις ζωής είναι πιθανό να
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Έτσι σε µια πρόσφατη έρευνα (Gallup
Organization, 1995) βρέθηκαν διαφορές στην γενικότερη ικανοποίηση
για τη ζωή και για την εργασία ανάµεσα σε 18 χώρες. Συγκεκριµένα το
46% των εργαζοµένων σε αυτές τις χώρες ανέφεραν ότι λαµβάνουν
ικανοποίηση από την εργασία.

Κεφάλαιο ∆εύτερο
2. Πολιτιστικές και δηµογραφικές διαφορές εργασιακής
ικανοποίησης
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρονται οι πολιτιστικές και
δηµογραφικές διαφορές εργασιακής ικανοποίησης οι οποίες αφορούν την
ηλικία, το φύλο, τη φυλή και τις διαφορές µεταξύ κρατών.
2.1. Ηλικία
Η έρευνα έχει δείξει ότι η ηλικία και η εργασιακή ικανοποίηση
παρουσιάζουν συσχέτιση. Η ακριβής φύση της συσχέτισης δεν είναι
ξεκάθαρη. Κάποιες έρευνες δείχνουν γραµµική συσχέτιση και άλλες
καµπύλη. Έτσι από την µια πλευρά οι Brush et al (1987) συνέταξαν µια
µετα-ανάλυση 19 ερευνών οι οποίες παρουσίασαν µια µέση συσχέτιση
0.22 µεταξύ ηλικίας και εργασιακής ικανοποίησης. Σε αυτές τις έρευνες
φάνηκε ότι η εργασιακή ικανοποίηση αυξάνει µε την ηλικία. Από την
άλλη πλευρά ο Zeitz (1990) βρήκε µη γραµµική συσχέτιση κατά την
οποία η εργασιακή ικανοποίηση µειώνεται στα πρώτα στάδια της ζωής,
σταθεροποιείται στη µέση ηλικία και τελικά επανέρχεται γραµµικά µετά
το 45ο έτος της ηλικίας.
Ένας παράγοντας ο οποίος είναι σηµαντικός και υπεισέρχεται στη
σχέση ηλικία – εργασιακή ικανοποίηση είναι το φύλο. Σύµφωνα µε την
αγγλική έρευνα των Clark et al (1996), η οποία διερεύνησε τις απόψεις
5000 ανδρών και γυναικών, βρέθηκε µη γραµµική συσχέτιση της ηλικίας
και της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης καθώς επίσης και της φύσης
της εργασίας και του τοµέα των αµοιβών στους άνδρες. Στις γυναίκες
βρέθηκε σε µικρή αναλογία µη γραµµική συσχέτιση, ενώ βρέθηκε κυρίως
γραµµική συσχέτιση.

Η έρευνα του Clark et al. (1996) πρότεινε ότι η κατανοµή της
ηλικίας και η σύνθεση του φύλου των δειγµάτων επηρεάζουν το
γραµµικό ή µη µοντέλο. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τα
διάφορα τεστ είναι οι στατιστικές τεχνικές οι οποίες έχουν περιορισµένες
δυνατότητες όσον αφορά τη µη γραµµική συσχέτιση σε σχέση µε το
γραµµικό µοντέλο.
Ανεξάρτητα εάν η συσχέτιση είναι γραµµική ή µη σηµασία έχει να
κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους η ηλικία συνδέεται µε την
εργασιακή ικανοποίηση. Λίγα πράγµατα είναι γνωστά σχετικά µε την
παρατήρηση αυτή αλλά πολλές υποθέσεις έχουν γίνει. Οι Wright και
Hamilton (1978) προτείνουν δύο µηχανισµούς. Πρώτον οι προσδοκίες
των Αµερικανών έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των χρόνων. Οι
µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι είναι περισσότερο ευχαριστηµένοι
από τις εργασίες τους σε σχέση µε τους νεότερους διότι αποδέχονται τη
διοίκηση και περιµένουν λιγότερα από την εργασία τους. Κατά δεύτερο
λόγο οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι έχουν καλύτερες εργασίες
και περισσότερες ικανότητες από τους νεότερους.
Βέβαια υπάρχουν και δύο άλλες πιθανότητες σύµφωνα µε τις
οποίες κατά τη διάρκεια των χρόνων οι άνθρωποι έχουν µειωµένα έξοδα
ή επενδύουν λιγότερο στην εργασία ενώ και οι προσδοκίες από αυτήν
µπορούν να αλλάξουν στο πέρασµα των χρόνων. Ουσιαστικά µε την
πρώτη πιθανότητα στο πέρασµα των χρόνων η επένδυση στην εργασία
µε όρους προνοµίων (π.χ. σύνταξης ή αµοιβών) µπορεί να συνεισφέρει
στην εργασιακή ικανοποίηση. Σύµφωνα µε τη δεύτερη υπόθεση οι
άνθρωποι προσαρµόζονται στην εργασία τους

κυρίως µέσω της

προσαρµογής των προσδοκιών τους ώστε να είναι πιο ρεαλιστικές και να
είναι τελικώς πιο χαρούµενοι από την εργασία τους.

2.2. ∆ιακρατικές διαφορές
Έχουν γίνει συγκρίσεις ανάµεσα σε διάφορες χώρες σχετικά µε
την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζοµένων τους, αν και ο αριθµός των
χωρών που συµπεριλήφθηκαν είναι αρκετά µικρός. Πιο συγκεκριµένα,
ξεκινώντας από παλιά αξίζει να σηµειωθούν οι κάτωθι έρευνες. Σύµφωνα
µε τους Slocum και Topichak (1972) διαπιστώθηκε ότι οι Μεξικανοί
ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι από τις εργασίες συγκριτικά µε τους
Αµερικανούς, ενώ ο Marion-Landais (1993) συµπέρανε ότι οι
∆οµινικανοί οι οποίοι εργάζονταν σε θυγατρικές εταιρείες ήταν
περισσότερο ικανοποιηµένοι σε σχέση µε τους Αµερικανούς οι οποίοι
εργάζονταν στην κυρίως εταιρεία της χώρας τους.
Ωστόσο οι Griffeth και Hom (1987) κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι οι Λατινοαµερικάνοι διευθυντές ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι από
ότι οι ∆υτικοευρωπαίοι. Αρκετές ακόµα έρευνες έχουν δείξει ότι οι
Ιάπωνες

εργαζόµενοι

ήταν

λιγότερο

ικανοποιηµένοι

από

τους

Αµερικανούς (Lincoln, Hanada, Olson,1981) και (Smith, Misumi review, 1989). Oι Spector και Wimalasiri (1986) συµπέραναν ότι οι
Αµερικανοί και οι Σιγκαπουρινοί δεν διέφεραν στη συνολική εργασιακή
ικανοποίηση.
Πάντως όσον αφορά την ικανοποίηση των εργαζοµένων στις
διάφορες εκφάνσεις της εργασίας όπως η αµοιβή, η

επικοινωνία, η

προαγωγή, τα προνόµια η επίβλεψη και η φύση της εργασίας
διαπιστώθηκε ότι µπορεί οι χώρες να µην παρουσιάζουν αποκλίσεις στη
συνολική ικανοποίηση αλλά να παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις στην
ικανοποίηση στους παραπάνω τοµείς της εργασίας. Ωστόσο µε τις
παραπάνω έρευνες δεν υπάρχει εστίαση στους λόγους των αποκλίσεων οι
οποίοι µπορεί να περιλαµβάνουν διαφορετικές πολιτιστικές εµπειρίες και
διαφορετικές συνθήκες εργασίας (Spector, 1997).

2.3. Φύλο
Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες (Brush et al. 1987, Witt & Nye,
1992) οι οποίες συνδέονται σε µια µετα-ανάλυση ανευρίσκεται ότι οι
άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια αποτελέσµατα σχετικά µε την
εργασιακή τους ικανοποίηση. Αυτό που εκπλήσσει σχετικά µε τα
αποτελέσµατα είναι ότι και τα δύο φύλα έχουν διαφορετικές εργασίες. Σε
αυτό το συµπέρασµα οδηγεί και η έρευνα των Greenhaus, Parasuraman
και Wormley (1990) σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει η παραµικρή
διαφορά στην εργασιακή ικανοποίηση, αν και οι γυναίκες της έρευνας
κατείχαν λιγότερο διευθυντικές θέσεις και πληρώνονταν λιγότερο.
∆ιάφορες εξηγήσεις µπορούν να δοθούν προκειµένου να
εξηγήσουν την παρόµοια εργασιακή ικανοποίηση, παρόλο που δεν
υπάρχουν παρόµοιες εργασιακές συνθήκες και αµοιβή. Πρώτον, µπορεί
να ειπωθεί ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές προσδοκίες (Brush et al,
1987). Έτσι οι γυναίκες έχουν µικρότερες προσδοκίες και γι’ αυτό
ικανοποιούνται µε χαµηλότερες αµοιβές. Αυτό µπορεί να προέκυψε στο
πέρασµα των χρόνων όπου οι γυναίκες είχαν µικρότερες πιθανότητες για
προαγωγή και χαµηλότερες αµοιβές. Κατά δεύτερο λόγο τα δύο φύλα
µπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες. Οι Witt & Nye(1992) εξέτασαν τις
διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά την ισότητα. Συγκεκριµένα, πολλές
φορές οι άνδρες και οι γυναίκες αντιλαµβάνονται διαφορετικά την
απονοµή δίκαιων αµοιβών , µε τις γυναίκες να αµείβονται λιγότερα , ως
αποτέλεσµα του αισθήµατος της δικαιοσύνης το οποίο τις διακατέχει.
Αν και υπάρχουν πιθανές εξηγήσεις , προς το παρόν δεν είναι
ξεκάθαρο γιατί οι γυναίκες αισθάνονται ίση εργασιακή ικανοποίηση υπό
διαφορετικές συνθήκες εργασίας.

2.4. Φυλετικές διαφορές
Όσον αφορά τη φυλή σε ορισµένες έρευνες βρέθηκε ότι οι µαύροι
Αµερικανοί έχουν χαµηλότερο βαθµό εργασιακής ικανοποίησης από ότι
οι λευκοί (Greenhaus et al. 1990, Tuch & Martin, 1991). Ωστόσο στη
µετα-ανάλυση των Brush et al. (1987) δεν βρέθηκαν φυλετικές διαφορές
ανάµεσα σε 15 µελέτες (Spector, 1997).

Κεφάλαιο Τρίτο
3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά σους προσδιοριστικούς
παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης οι οποίοι είναι ταξινοµούνται
σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία συµπεριλαµβάνεται το
εργασιακό περιβάλλον και οι παράγοντες που

είναι σηµαντικοί και

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση όπως η συµπεριφορά προς τους
εργαζόµενους, η φύση των καθηκόντων, οι σχέσεις µε τους συναδέλφους
και οι αµοιβές.
Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται ανεξάρτητοι παράγοντες
µε τους οποίους ένα άτοµο συνδέεται και εκφράζει στην εργασία του
όπως η προσωπικότητα και οι προηγούµενες εµπειρίες του. Και οι δύο
κατηγορίες συνεργάζονται συχνά ώστε να επηρεάζουν την εργασιακή
ικανοποίηση. Η επιρροή στην εργασιακή ικανοποίηση την οποία ασκεί το
ταίριασµα ανάµεσα στους ανεξάρτητους

παράγοντες και στην εργασία

είναι πολύ σηµαντική.

3.1. Περιβαλλοντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες

της

εργασιακής ικανοποίησης
3.1.1. Εργασιακά χαρακτηριστικά και θεωρίες
Για πολύ καιρό υπήρχε η εντύπωση ότι η ρουτίνα, οι απλές
εργασίες οι οποίες παραδοσιακά ανευρίσκονται είναι βαρετές και δεν
αφήνουν ικανοποίηση. Πολλοί προτείνουν τον επανασχεδιασµό των
εργασιών για να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες ώστε να αποτελέσουν µέσο
βελτίωσης της εργασιακής ικανοποίησης. Ο επανασχεδιασµός µπορεί να
γίνει αλλάζοντας τα εργασιακά χαρακτηριστικά και τα καθήκοντα της
εργασίας.

Η πιο σηµαντική θεωρία η οποία ερµηνεύει την επίδραση των
εργασιακών χαρακτηριστικών στους εργαζόµενους είναι η θεωρία των
Hackman και Oldham (1976,1980). Η βάση της θεωρίας είναι η εξής: οι
άνθρωποι υποκινούνται
αισθάνονται ασκώντας

από την εσωτερική ικανοποίηση που
τα καθήκοντά τους. Όταν οι εργαζόµενοι

αντλούν από την εργασία τους ικανοποίηση και ευχαρίστηση τότε
αρέσκονται στην εργασία τους και υποκινούνται ώστε να αποδίδουν
καλύτερα.
Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά τα
οποία είναι η ποικιλία των ικανοτήτων (skill variety), δηλ ο αριθµός των
διαφορετικών ικανοτήτων που απαιτούνται για µια εργασία, η
αναγνώριση του έργου (task identity),δηλ εάν ο εργαζόµενος ασκεί
πλήρη ή µερική απασχόληση, η ακρίβεια του έργου (task significance),
δηλ. η επιρροή της εργασίας στους άλλους ανθρώπους, η αυτονοµία
(autonomy), δηλ. η ελευθερία του εργαζόµενου να δύναται να επιλέγει
στην εργασία του και η ανατροφοδότηση της εργασίας (job feedback),
δηλ. ο βαθµός στον οποίο οι εργαζόµενοι εκτελούν σωστά τις εργασίες
τους).
Η ποικιλία των ικανοτήτων, η αναγνώριση και η ακρίβεια τoυ
έργου οδηγούν στην ψυχολογική διάσταση του βιώµατος της εργασίας
εµπειρικά. Από την πλευρά η αυτονοµία στην εργασία οδηγεί σε
αισθήµατα υπευθυνότητας ενώ η ανατροφοδότηση καταλήγει σε γνώσεις
για την ίδια την εργασία. Ουσιαστικά οι τρεις παραπάνω ψυχολογικές
καταστάσεις στις οποίες καταλήγουν τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά
συνεισφέρουν

στα

σηµαντικά

αποτελέσµατα

της

εργασιακής

ικανοποίησης και της υποκίνησης.
Σύµφωνα

µε

την

παραπάνω

θεωρία

τα

πέντε

βασικά

χαρακτηριστικά καθορίζουν το βαθµό υποκίνησης ο οποίος ασκείται από

την εργασία. Το σκορ της υποκίνησης (MPS- motivation potential score)
καθορίζει το επίπεδο υποκίνησης από την εργασία και προσδιορίζεται
από την παρακάτω συνάρτηση:
MPS=(S.V.+T.I.+T.S.)/3*AUTON*FEED
Όπου: S.V= skill variety
T.I= task identity
T.S= task significance
AUTON= autonomy
FEED= job feedback

Όσο υψηλότερο είναι το παραπάνω σκορ τόσο πιο ευχάριστη και
µεγαλύτερος βαθµός υποκίνησης ασκείται από την εργασία. Βέβαια η
συνάρτηση δηλώνει ότι µια εργασία πρέπει να περιλαµβάνει και τις τρεις
ψυχολογικές παραµέτρους. ∆ηλ εάν έστω και µία παράµετρος είναι
µηδενική τότε δεν υφίσταται υποκίνηση.
Στη θεωρία όµως συµπεριλαµβάνεται και µία ακόµη παράµετρος
η ονοµαζόµενη «η ανάπτυξη απαιτεί δύναµη» (Growth needs strength GNS) η οποία αποτελεί έναν ρυθµιστή ανάµεσα στα διάφορα βασικά
χαρακτηριστικά.
Γενικότερα η θεωρία αποδεικνύει ότι άτοµα τα οποία έχουν
ενδιαφέρον και προκλήσεις στην εργασία τους είναι πιο ευχαριστηµένα
και ικανοποιηµένα, εφόσον ασχολούνται µε πολύπλοκες εργασίες και γι
αυτό προτιµούν διευθυντικές θέσεις µε πολύπλοκο έργο.

3.1.2. Οργανωσιακοί περιορισµοί
Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις εντός του χώρου εργασίας οι
οποίες εµπλέκονται άµεσα µε την απόδοση των εργαζοµένων µε
αποτέλεσµα

να

την

επηρεάζουν.

Αυτές

χαρακτηρίζονται

ως

«οργανωσιακοί περιορισµοί». Οι περιορισµοί προέρχονται από διάφορες
απόψεις της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατών και το
φυσικό εργασιακό περιβάλλον.
Σύµφωνα µε τους Peters, O’ Connor & Rudolf (1980), oι οποίοι
ερεύνησαν 62 εργαζόµενους σχετικά µε την εµπειρία τους στους
οργανωσιακούς περιορισµούς, βρέθηκε ότι στην πραγµατικότητα οι
περιορισµοί αυτοί όχι µόνο επηρέαζαν την απόδοση των εργαζοµένων
αλλά και την εργασιακή τους ικανοποίηση. Συγκεκριµένα εργαζόµενοι οι
οποίοι ανήκαν σε υψηλά επίπεδα περιορισµών ήταν πιο δυσαρεστηµένοι
µε την εργασία τους. Οι παραπάνω ερευνητές ανέπτυξαν µια ταξινόµηση
των περιορισµών σε 8 περιοχές οι οποίες είναι οι κάτωθι:
 Πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται σχετικά µε την εργασία
 Εργαλεία και εξοπλισµός για την εργασία
 Υλικά και προµήθειες
 Οικονοµική υποστήριξη
 Προετοιµασία για την εκτέλεση του έργου (θέση εργασίας)
 ∆ιαθεσιµότητα χρόνου
 Εργασιακό περιβάλλον
 Βοήθεια από τρίτους

Παρόµοιες

συσχετίσεις

βρέθηκαν

ανάµεσα

σε

διάφορους

περιορισµούς και στην εργασιακή ικανοποίηση (Jex & Gudanowski,

1992), (Keenan & Newton, 1984) (O’Connor et al., 1984), (Spector et al.,
1988). Επίσης οι Peters et al. (1982) ανέφεραν συσχετίσεις ανάµεσα
στους περιορισµούς και σε πέντε τοµείς της εργασιακής ικανοποίησης
(συνεργασία=-0.30, αµοιβή=-0.26, προαγωγή=-0.28, επίβλεψη=-0.42 και
η ίδια η εργασία=-0.31). Όπως προκύπτει η µεγαλύτερη συσχέτιση µε
την επίβλεψη αντικατοπτρίζει και τη µεγαλύτερη πηγή περιορισµών για
τους υφιστάµενους.

3.1.3. Μεταβλητές ρόλων
Μια προσέγγιση για να φανεί η αλληλεπίδραση των εργαζοµένων
µε τις εργασίες τους είναι οι µεταβλητές ρόλων. Με την έννοια «ρόλος»
εννοείται

το απαιτούµενο πρότυπο συµπεριφοράς ενός ατόµου µέσα

στην οργάνωση. Οι ρόλοι µπορεί να συνδέονται µε την κατοχή τίτλων ή
θέσεων , ενώ δεν είναι ίδιοι και κάθε άτοµο µπορεί να έχει
περισσότερους από έναν.
Οι ερευνητές ρόλων ανέπτυξαν διάφορες µεταβλητές, υποθέτοντας
ότι είναι σηµαντικές επιρροές στην εργασιακή ικανοποίηση. Ο
διφορούµενος ρόλος και η σύγκρουση ρόλου είναι από τους δυο πιο
πολυµελετηµένους ρόλους. Και οι δυο παραπάνω ρόλοι βρέθηκε ότι
σχετίζονται µε την εργασιακή ικανοποίηση. Συγκεκριµένα οι Jackson &
Schuler (1985) στην µετα –ανάλυσή τους βρήκαν µια µέση συσχέτιση
της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης µε τον διφορούµενο ρόλο (0.30) και την σύγκρουση ρόλου (-0.31). Πάντως τα αποτελέσµατα των
ερευνών είναι αρκετά αδύναµα και πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα
προς αυτή την κατεύθυνση.

3.1.4. Σύγκρουση οικογένειας-εργασίας
Η σύγκρουση οικογένειας-εργασίας προκύπτει όταν οι απαιτήσεις
της οικογένειας και οι απαιτήσεις της εργασίας παρεµβαίνουν η µία στην
άλλη. Το πρόβληµα απασχολεί τον καθένα που έχει οικογένεια αλλά
κυρίως τους εργαζόµενους που απασχολούνται και οι δύο και έχουν
παιδιά καθώς και τις µονογονεικές οικογένειες. Πάντως η σύγκρουση
είναι πιο πιθανή όταν τα παιδιά είναι άρρωστα και όταν οι
δραστηριότητες του σχολείου απαιτούν τη συµµετοχή των γονιών, ενώ η
ίδια η σύγκρουση επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες,
διότι οι γυναίκες ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε την ανατροφή των
παιδιών.
Η εργασιακή–οικογενειακή σύγκρουση έχει βρεθεί ότι σχετίζεται
µε την εργασιακή ικανοποίηση. Συγκεκριµένα σε έρευνες αναφέρεται ότι
εργαζόµενοι οι οποίοι βιώνουν υψηλά επίπεδα σύγκρουσης αναφέρουν
χαµηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. (Bedeian, Bruke & Moffett
,1988), (Holahan & Gilbert, 1979), (Lewis &Cooper,1987), (Rice, Frone
& McFarlin, 1992). Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν διαφορές ανάµεσα
στα δύο φύλα. Σύµφωνα µε τους Parasuraman, Greenhaus & Granrose
(1992) βρέθηκε ότι για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες η σύγκρουση
σχετιζόταν ειδικότερα µε την εργασιακή ικανοποίηση. Για τους άνδρες η
σύγκρουση σχετιζόταν µε την εργασιακή ικανοποίηση κατά -0.40 ενώ η
συσχέτιση αυτή για τις εργαζόµενες γυναίκες ήταν µόνο -0.02.
∆ιάφοροι λόγοι δικαιολογούν την παραπάνω διαφορά. Πρώτον, οι
γυναίκες µπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις απαιτήσεις εργασίας –
οικογένειας έτσι ώστε η σύγκρουση να έχει µικρότερη επίδραση στη
συµπεριφορά τους. ∆εύτερον, οι άνδρες µπορούν να είναι πιο ευαίσθητοι
στη σύγκρουση µε αποτέλεσµα να βιώνουν πιο αρνητικές αντιδράσεις
συµπεριφοράς. Τρίτον, ίσως οι γυναίκες να δίνουν µικρότερη σηµασία

στην εργασία έτσι ώστε η σύγκρουση να µην τις ενοχλεί. Πάντως
σύµφωνα µε την έρευνα για την εργασία το 1991 βρέθηκε ότι όντως οι
άνδρες δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην εργασία τους από ότι οι
γυναίκες (Hugick & Leonard, 1991). Αυτό το γεγονός µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα οι άνδρες να βιώνουν περισσότερες συγκρούσεις ανάµεσα
στην εργασία και την οικογένεια. Τέταρτον, οι άνδρες και οι γυναίκες
µπορεί να έχουν διαφορετικές εµπειρίες στο χώρο της εργασίας.
Κατά την

Beatty (1996), η οποία ερεύνησε την εργασιακή –

οικογενειακή σύγκρουση

σε ένα δείγµα Καναδών επαγγελµατιών

γυναικών, βρέθηκαν αντίθετα αποτελέσµατα σε σχέση µε την έρευνα
των Parasuraman et al. (1992). Συγκεκριµένα βρέθηκε συσχέτιση -0.20
ανάµεσα στην εργασιακή – οικογενειακή σύγκρουση και την εργασιακή
ικανοποίηση

αυτών των γυναικών. Όπως φαίνεται οι επαγγελµατίες

γυναίκες ουσιαστικά δίνουν µεγάλη σηµασία στην εργασία τους και αυτό
σηµαίνει ότι υπάρχει χαµηλή εργασιακή ικανοποίηση όταν εκδηλώνεται
εργασιακή – οικογενειακή σύγκρουση .
Οι Stewart & Barling (1996) διεξήγαγαν µια έρευνα για να
µελετήσουν το βαθµό επίδρασης της εργασιακής – οικογενειακής
σύγκρουσης και της εργασιακής ικανοποίησης στη συµπεριφορά των
γονιών σε ένα δείγµα εργαζόµενων πατεράδων. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας έδειξαν ότι η σύγκρουση επιδρά στην εργασιακή ικανοποίηση η
οποία επηρεάζει την πατρική εξάσκηση και την απόδοση των παιδιών
στο σχολείο.
Οι οργανισµοί µπορούν και υιοθετούν πολιτικές, οι οποίες άλλοτε
βοηθούν τους ανθρώπους να δεχθούν την εργασιακή-οικογενειακή
σύγκρουση ή να την µειώσουν. Οι Thomas & Ganster (1995) µελέτησαν
το βαθµό επίδρασης των οργανωσιακών πολιτικών και της συµπεριφοράς
του προϊστάµενου

στην εµπειρία της εργασιακής-οικογενειακής

σύγκρουσης και στην εργασιακή ικανοποίηση. Με την έρευνα
παρέχονται στοιχεία ότι πολιτικές του οργανισµού όπως η φροντίδα του
παιδιού και τα ευλύγιστα ωράρια µπορούν να µειώσουν την εργασιακήοικογενειακή σύγκρουση και να αυξήσουν την εργασιακή ικανοποίηση.
Ακόµη η συµπεριφορά του προϊστάµενου, ο οποίος υποστηρίζει τους
εργαζόµενους µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µπορεί να βοηθήσει στη
µείωση της σύγκρουσης και στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης.
Πάντως οι οργανισµοί µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά
ανέξοδα υιοθετώντας ευλύγιστα ωράρια. Μπορεί να µην υπάρχουν
επίσηµες πολιτικές, αλλά να υπάρχει η διάθεση του προϊστάµενου να
ενισχύει την ευλυγισία του ωραρίου, ώστε να συµβάλλει στη µείωση της
σύγκρουσης.

3.1.5. Αµοιβές
Η συσχέτιση µεταξύ του βαθµού των αµοιβών και της εργασιακής
ικανοποίησης τείνει να είναι πολύ χαµηλή. Όπως αναµενόταν, ο βαθµός
των αµοιβών συσχετίζεται περισσότερο µε την ικανοποίηση των
αµοιβών, παρά µε την συνολική ικανοποίηση. Ο Spector (1985) βρήκε
µια µέση συσχέτιση 0.17 µεταξύ του βαθµού των αµοιβών και της
εργασιακής ικανοποίησης σε τρία ετερογενή δείγµατα από τρία
διαφορετικά επαγγέλµατα. Η χαµηλή συσχέτιση από µόνη της δηλώνει
ότι δεν αποτελεί και πολύ ισχυρό παράγοντα για την εργασιακή
ικανοποίηση.
Αν και η ίδια η αµοιβή δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα,
ωστόσο η ισότητα των αµοιβών αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα. Οι
περισσότεροι εργαζόµενοι δεν ενδιαφέρονται για το αν εργαζόµενοι σε

άλλες εργασίες κερδίζουν περισσότερα χρήµατα, ενώ πολύ συχνά
νοιάζονται για τα άτοµα στην ίδια εργασία που κερδίζουν περισσότερα.
Οι Rice, Phillips & McFarlin (1990) ανέφεραν µια αρκετά υψηλή
συσχέτιση 0.50 ανάµεσα στο βαθµό της αµοιβής και στην εργασιακή
ικανοποίηση σε ένα δείγµα επαγγελµατιών ψυχικής υγείας που είχαν τα
ίδια καθήκοντα. Σε ένα οµοιογενές δείγµα τα άτοµα πολύ πιθανόν να
συγκρίνουν τον µισθό τους

µε άλλα άτοµα και να είναι αρκετά

δυσαρεστηµένα αν διαπιστώσουν µισθολογικές διαφορές µεταξύ ατόµων
που εκτελούν την ίδια εργασία. Πιο σηµαντική επίδραση από τις
µισθολογικές διαφορές, έχει η διαδικασία από την οποία προκύπτουν οι
αµοιβές. Εφόσον αυτές είναι δίκαιες ακόµη και αν οδηγούν σε
µισθολογικές διαφορές έχουν µεγαλύτερη επίδραση στην εργασιακή
ικανοποίηση από ότι η ίδια η αµοιβή.

3.1.6. Εργασιακό στρες
Σε κάθε εργασία υπάρχουν στρεσογόνοι

παράγοντες

και

καταστάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των εργαζοµένων. Οι Warr &
Payne (1983) διεξήγαγαν µια έρευνα σε Βρετανούς εργαζόµενους, οι
οποίοι ερωτήθηκαν αν είχαν αναστατωθεί συναισθηµατικά στην εργασία
τους την προηγούµενη ηµέρα. Από όσους ερωτήθηκαν το 15% των
ανδρών και το 10% των γυναικών ανέφεραν ότι όντως είχαν
αναστατωθεί. Τέτοιου είδους καταστάσεις µπορούν να επηρεάσουν την
εργασιακή ικανοποίηση. Εξάλλου υπάρχουν στοιχεία από την έρευνα των
Cooper & Cartwright (1994) ότι το εργασιακό στρες ασκεί καθοριστική
επίδραση στη φυσική και στη συναισθηµατική κατάσταση των ατόµων.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεταβλητών στην έρευνα του
εργασιακού στρες. Ο ίδιος ο παράγοντας του εργασιακού στρες (job

stressor) αποτελεί την κατάσταση ή το γεγονός που αναγκάζει το άτοµο
να υιοθετήσει µια προσαρµοστική αντίδραση όπως να πρέπει να
τελειώσει µια εργασία σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή να δέχεται
επίπληξη αν δεν είναι συνεπές. Η αντίδραση στον παράγοντα του
εργασιακού στρες (job strain) όπως το συναίσθηµα της ανυποµονησίας ή
η σωµατοποίηση του στρες µε τον πονοκέφαλο.
Οι Jex & Beehr (1991) ταξινόµησαν τις εργασιακές αντιδράσεις
σε συµπεριφορικές αντιδράσεις (π.χ. παραίτηση από την εργασία),
σωµατικές αντιδράσεις (π.χ. υπέρταση), ψυχολογικές αντιδράσεις (π.χ.
απογοήτευση). Η εργασιακή δυσαρέσκεια αποτελεί την πιο συχνά
µελετηµένη ψυχολογική αντίδραση.

3.1.7. Φόρτος εργασίας
Ο φόρτος εργασίας ορίζεται ως οι απαιτήσεις της εργασίας από
τους εργαζόµενους. Έχει βρεθεί ότι αυτός συσχετίζεται µε την εργασιακή
ικανοποίηση. Έτσι οι Dwyer & Ganster (1991) βρήκαν ότι η συσχέτιση
του φόρτου εργασίας και της εργασιακής ικανοποίησης ήταν -0.37, ενώ ο
Spector (1987) βρήκαν συσχετίσεις -0.27 και -0.17 σε δύο µετρήσεις
εκτίµησης της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης σε ένα δείγµα
εργαζοµένων. Ο Jamal (1990) βρήκε αρνητικές συσχετίσεις του φόρτου
εργασίας και της εργασιακής ικανοποίησης ενώ οι Karasek, Gardell &
Lindell (1987) βρήκαν ότι ο φόρτος εργασίας συσχετιζόταν αρνητικά µε
την εργασιακή ικανοποίηση και θετικά µε τις παθήσεις της καρδιάς.

3.1.8. Ωράρια εργασίας
Το κατεξοχήν ωράριο εργασίας που εφαρµόζεται είναι η εργασία
των οκτώ ωρών για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα. Ωστόσο λόγω των

αναγκών των οργανισµών για περισσότερη εργασία υιοθετούνται µη
σταθερά ωράρια όπως τα ευλύγιστα ωράρια, µεγάλης διάρκειας βάρδιες,
νυχτερινές βάρδιες και τα ωράρια µερικής απασχόλησης.

3.1.8.α. Ευλύγιστα ωράρια εργασίας
Το θέµα της ευλυγισίας του ωραρίου υπάρχει σε διάφορους
οργανισµούς σε διάφορες µορφές. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα οι
εργαζόµενοι να εργάζονται οποιαδήποτε ώρα ή να εργάζονται 1-2 ώρες
αργότερα από την έναρξη του ωραρίου αλλά να

παραµένουν

περισσότερο χρόνο µετά το πέρας του κανονικού ωραρίου τους.
Πάντως το ευλύγιστο ωράριο σχετίζεται µε την εργασιακή
ικανοποίηση. Συγκεκριµένα οι Pierce & Newstrom (1982) και Ralston
(1989) βρήκαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι µεγαλύτερη στους
εργαζόµενους που τηρούσαν το ευλύγιστο ωράριο σε σχέση µε εκείνους
που εφάρµοζαν το σταθερό ωράριο. Και στις δύο εργασίες υπάρχουν
κάποιοι περιορισµοί. Οι Pierce & Newstrom (1982) σύγκριναν δύο
οργανισµούς στους οποίους είναι πιθανό και άλλοι παράγοντες να
ευθύνονται για τις διαφορές. Ο Ralston (1989) χρησιµοποίησε έναν
έµµεσο τρόπο µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης ο οποίος δεν είναι
συγκρίσιµος µε άλλες εργασίες.
Ωστόσο σύµφωνα µε τους Krausz & Freibach (1983) καµία σχέση
δεν βρέθηκε ανάµεσα στο ωράριο εργασίας και την εργασιακή
ικανοποίηση υπαλλήλων που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση και είτε
απολαµβάνουν είτε όχι το ευλύγιστο ωράριο. Το γεγονός αυτό µπορεί να
οφείλεται στο ότι οι όλοι οι εργαζόµενοι έχουν συνηθίσει τη δυνατότητα
του ευλύγιστου ωραρίου και έτσι δεν επηρεάζεται η εργασιακή τους
ικανοποίηση.

3.1.8.β. Μεγάλης διάρκειας βάρδιες
Με τον όρο µακράς διάρκειας βάρδιες εννοείται η εργασία που
επεκτείνεται πέρα από τις οκτώ ώρες . Οι οργανισµοί έχουν
πειραµατιστεί τόσο µε τις δέκα όσο και µε τις δώδεκα ώρες. Οι βάρδιες
των δέκα ωρών επιτρέπουν µια βδοµάδα σαράντα ωρών να συµπιέζεται
σε τέσσερις µέρες, ενώ µε τις 12ωρες βάρδιες καλύπτεται το 24ωρο µε
δύο βάρδιες αντί για τρεις όταν εφαρµόζεται το 8ωρο.
Το πιο συχνό πρόβληµα στις µεγάλης διάρκειας βάρδιες είναι η
εξάντληση (Ronen & Primps, 1981). Ωστόσο φαίνεται ότι οι εργαζόµενοι
είναι ευχαριστηµένοι από τις µεγάλης διάρκειας βάρδιες διότι
απολαµβάνουν περισσότερες µέρες ξεκούρασης (Breaugh, 1983). Η
παροχή περισσότερου ελεύθερου χρόνου

µπορεί αρκετές φορές να

ξεπεράσει την εξάντληση, η οποία σε έναν µεγάλο βαθµό αποτελεί
ψυχολογική αντίδραση. Οι Pierce & Dunham (1992) µελέτησαν
αξιωµατικούς της αστυνοµίας οι οποίοι εργάζονταν είτε 8ωρο είτε
12ωρο. Με την 12ωρη βάρδια διαπιστώθηκε λιγότερη εξάντληση η οποία
αντισταθµιζόταν µε το µειωµένο στρες λόγω περισσότερων ηµερών
ξεκούρασης.
Οι επιπτώσεις της µακράς διάρκειας βάρδιας στην εργασιακή
ικανοποίηση είναι συνήθως θετικές. Αν και οι εργαζόµενοι βιώνουν
περισσότερη εξάντληση, συνήθως προτιµούν τις µακράς διάρκειας
βάρδιες, αρκεί όµως να εργάζονται λιγότερες ηµέρες αλλά περισσότερες
ώρες (Ronen & Primps, 1981). Είναι όµως πολύ πιθανό ότι η φύση της
εργασίας καθορίζει ως ένα σηµείο την δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
µακράς διάρκειας.
Μια έρευνα όµως που αντιστρέφει τα αποτελέσµατα της εργασίας
σε βάρδιες µακράς διάρκειας είναι του Raggatt (1991), ο οποίος
ερεύνησε τις επιπτώσεις της εργασίας σε βάρδιες µακράς διάρκειας σε

ένα δείγµα Αυστραλών οδηγών λεωφορείων. Στην έρευνα διαπιστώθηκε
ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας συνδέονταν µε την υπερκατανάλωση
αλκοόλ, τη λήψη χαπιών, τα παράπονα των επιβατών, τις διαταραχές του
ύπνου και τη δυσαρέσκεια από την εργασία. Από την παραπάνω έρευνα
συµπεραίνεται ότι για κάποιου είδους εργασίες οι µακράς διάρκειας
βάρδιες δεν είναι η καλύτερη λύση.

3.1.8.γ. Νυχτερινές βάρδιες
Για ορισµένους οργανισµούς όπως τα νοσοκοµεία και τα
αστυνοµικά τµήµατα τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο απαιτούνται
δύο ή τρεις βάρδιες προκειµένου να καλυφθεί το 24ωρο. Πολλοί
εργαζόµενοι εργάζονται µε κυκλικό ωράριο σε πρωινές ,απογευµατινές
και νυχτερινές βάρδιες. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπάρχει µε το
κυκλικό ωράριο είναι η διαταραχή του κύκλου ύπνου-αφύπνισης που
διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθµό και κατά συνέπεια επιφέρει αλλαγές
τόσο στη θερµοκρασία του σώµατος όσο και στα επίπεδα των ορµονών
του αίµατος. Όλα αυτά µπορεί να οδηγήσουν σε προβλήµατα υγείας.
Το πιο συχνό πρόβληµα υγείας το οποίο συνδέεται µε τις
νυχτερινές βάρδιες είναι η διαταραχή του ύπνου. Τα άτοµα που
εργάζονται τη νύχτα αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τον ύπνο τους σε
σχέση µε τα άτοµα τα οποία εργάζονται πρωί (Barton & Folkard,1991),
(Koller, Kundi & Cervinka, 1978). Οι Koller et al. βρήκαν επίσης ότι οι
εργαζόµενοι των νυχτερινών βραδιών αντιµετώπιζαν προβλήµατα πέψης
λόγω του γεγονότος ότι η έκκριση των ορµονών της πέψης είναι
χαµηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τόσο οι Barton και Folkard (1991) όσο και οι Jamal και Baba
(1992) βρήκαν ότι οι αρνητικές επιδράσεις της νυχτερινής βάρδιας

σχετίζονται περισσότερο µε την κυκλικότητα του ωραρίου παρά µε την
ίδια την νύχτα. Και στις δύο έρευνες συγκρίθηκαν άτοµα τα οποία
εργάζονται µονίµως νύχτα και άτοµα τα οποία εργάζονται κατά
διαστήµατα νύχτα λόγω του κυκλικού τους ωραρίου.
Οι Barton και Folkard (1991) βρήκαν ότι οι αρνητικές επιδράσεις
της νυχτερινής εργασίας στον ύπνο δεν συνέβαιναν σε άτοµα τα οποία
εργάζονται µονίµως νύχτα. Σύµφωνα µε την έρευνα των Jamal & Baba
(1992)

οι εργαζόµενοι µε προσωρινές νυχτερινές βάρδιες είχαν

χαµηλότερη εργασιακή ικανοποίηση από ότι οι εργαζόµενοι οι οποίοι
εργάζονται µονίµως νύχτα, ενώ η εναλλαγή του ωραρίου από πρωινή σε
νυχτερινή βάρδια είχε καταστρεπτικές επιδράσεις στα αισθήµατα των
ατόµων για την εργασία τους.

3.1.8.δ. Ωράρια µερικής απασχόλησης
Οι αναπτυσσόµενοι οργανισµοί προσλαµβάνουν όλο και πιο συχνά
εργαζόµενους τους οποίους απασχολούν µερικώς µε λιγότερες από 40
ώρες εργασίας. Το κίνητρο αυτής της πολιτικής έγκειται στο ότι οι
µερικώς απασχολούµενοι εργαζόµενοι δεν λαµβάνουν τα ίδια προνόµια,
όπως ιατρική περίθαλψη, τα οποία αυξάνουν το κόστος για τις πληρωµές.
Γίνεται αντιληπτό ότι κάποιος µπορεί να υποθέσει ότι επειδή οι µερικώς
απασχολούµενοι εργαζόµενοι δεν έχουν τα ίδια προνόµια µε τους πλήρως
απασχολούµενους, θα είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από την εργασία
τους. Κάτι τέτοιο όµως δεν υφίσταται πάντα.
Σύµφωνα µε τους Eberhardt & Shani (1984) που σύγκριναν τους
µερικώς µε τους πλήρως απασχολούµενους εργαζόµενους, νοσοκοµείων,
άνδρες και γυναίκες, συµπέραναν ότι οι µερικώς απασχολούµενοι
εξέφρασαν µεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση από ότι οι πλήρως

απασχολούµενοι. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν οι Jackofsky & Peters
(1987) οι οποίοι µελέτησαν τους εργαζόµενους πωλήσεων. Παρόλα αυτά
υπάρχουν εργασίες οι οποίες κατέληξαν σε αντίθετα αποτελέσµατα από
τα παραπάνω(Feldman,1990-Miller& Terborg,1979).
Oι Barling & Gallagher (1996) ανασκόπησαν όλη την υπάρχουσα
βιβλιογραφία και κατέληξαν ότι αν και η συνολική εργασιακή
ικανοποίηση είναι παρόµοια, οι µερικώς απασχολούµενοι είναι λιγότερο
ευχαριστηµένοι από τις αµοιβές αλλά περισσότερο από την κοινωνική
άποψη της εργασίας όπως η επίβλεψη και η συνεργασία. Ο Feldman
(1990) επισήµανε ότι οι αιτίες της εργασιακής ικανοποίησης στις δύο
κατηγορίες εργαζοµένων είναι διαφορετικές. Για παράδειγµα οι µερικώς
απασχολούµενοι είναι συνήθως φοιτητές, οι οποίοι θεωρούν την εργασία
τους ως κάτι το προσωρινό.

3.2. Προσωπικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εργασιακής
ικανοποίησης
Αν και η σηµασία των µεµονωµένων διαφορών στην εµπειρία της
εργασιακής ικανοποίησης έχει αναγνωριστεί αρκετά παλιά στις µελέτες
του Hawthorne (1920), ωστόσο η βιβλιογραφία ασχολήθηκε κυρίως µε
την περιβαλλοντική άποψη. Στα µέσα της δεκαετίας του 1980
παρατηρήθηκε αυξηµένο ενδιαφέρον για το βαθµό στον

οποίο η

προσωπικότητα επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση.
Έτσι στην έρευνά τους οι Staw & Ross (1985) κατέληξαν στο
συµπέρασµα

ότι

η

εργασιακή

ικανοποίηση

είναι

µέρος

της

προσωπικότητας αφού στο δείγµα το οποίο µελέτησαν οι εργαζόµενοι
παρουσίαζαν µια σταθερότητα στην εργασιακή ικανοποίηση ασχέτως αν
άλλαζαν συνεχώς εργασία. Την παραπάνω έρευνα επιβεβαίωσαν και

κάποιες ακόµα µελέτες όπως των Gerhart (1987), Gupta, Jenkins και
Beehr (1992), Newton και Keenan(1991).

Κεφάλαιο Τέταρτο
4. Θεωρίες εργασιακής ικανοποίησης
Στο

κεφάλαιο

ικανοποίησης.

αυτό

Συγκεκριµένα

αναλύονται
υπάρχουν

οι

θεωρίες

διάφορες

εργασιακής

θεωρίες

που

προσπαθούν να εξηγήσουν τις αιτίες και τις πηγές της εργασιακής
ικανοποίησης. Γενικότερα οι θεωρίες της υποκίνησης σχετίζονται µε την
εργασιακή ικανοποίηση µε µεγαλύτερη προσοχή προς τη θεωρία των
δύο παραγόντων (Hertzberg’s Two-Factor). Πιο ειδικές όµως θεωρίες
σχετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση είναι το µοντέλο των Hackman &
Oldham (1975,1976) για τα

«εργασιακά χαρακτηριστικά» (job

characteristics) και το µοντέλο του

Peter Warr (1987)

για το

περιεχόµενο της εργασίας (job content).

4.1. Θεωρία των δύο παραγόντων (Ηertzberg’s two-factor
theory)
Ο Ηerzberg στην θεωρία του αναφέρθηκε σε δύο ειδών ανάγκες:
εκείνες της υγιεινής και εκείνες της υποκίνησης. Οι ανάγκες υγιεινής
ικανοποιούνται από µια συνηθισµένη φροντίδα και παροχές στο χώρο
του οργανισµού όπως από την αµοιβή, τις εργασιακές συνθήκες, την
ασφάλεια στην εργασία καθώς και από τις σχέσεις ανάµεσα στους
συναδέλφους και στους επιβλέποντες. Εφόσον αυτές οι ανάγκες δεν
ικανοποιούνται τότε οι άνθρωποι βιώνουν αισθήµατα µη ικανοποίησης
από την εργασία τους.
Ωστόσο ακόµα και αν ικανοποιούνται οι ανάγκες υγιεινής, δεν
είναι ικανές από µόνες τους να παράγουν εργασιακή ικανοποίηση. Για να
επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι λεγόµενοι
«υποκινητές» οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι στην ίδια την εργασία.

Παραδείγµατα

των

υποκινητών

αποτελούν

η

αναγνώριση,

η

ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα, η πρόκληση κ.ά. Ακόµη ο Ηerzberg
θεώρησε ότι οι πηγές της εργασιακής ικανοποίησης είναι αρκετά
ξεχωριστές από τις πηγές της µη εργασιακής ικανοποίησης. ∆ηλ.
µειώνοντας τη µη ικανοποίηση δεν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η
ικανοποίηση.
Πολλές απόπειρες έγιναν µε σκοπό να ελέγξουν την θεωρία του
Ηerzberg, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν αβάσιµες. Υπάρχουν όµως
έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν τη συγκεκριµένη θεωρία. Σύµφωνα µε
τον Frank Landy (1989), η θεωρία του Ηerzberg έχει µια θετική
επίδραση στην έρευνα της εργασιακής ικανοποίησης, παρέχοντας
διάφορες µεταβλητές, τις διαδικασίες µε τις οποίες µετρώνται οι
µεταβλητές αυτές καθώς και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
σκέφτονται µε ευλυγισία σχετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση.
Ουσιαστικά στη θεωρία του Ηerzberg απουσιάζουν τα εµπειρικά
στοιχεία και εντάσσεται λογικά σε περιγραφικό επίπεδο.

4.2. Το µοντέλο των εργασιακών χαρακτηριστικών (job
characteristics model)
Όπως προκύπτει από την ονοµασία, η θεωρία αυτή προσαρµόζει
τις αιτίες της εργασιακής ικανοποίησης στα χαρακτηριστικά της ίδιας της
εργασίας. Τόσο ο Hackman (1975), όσο και ο Oldham (1976)
αναγνώρισαν πέντε βασικές διαστάσεις της εργασίας οι οποίες
καθορίζουν

για τα άτοµα το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης.

Αυτές οι διαστάσεις είναι οι ακόλουθες:

 η ποικιλία των ικανοτήτων (skill variety), δηλ. ο αριθµός
των διαφορετικών ικανοτήτων που απαιτούνται για µια
εργασία
 η αναγνώριση του έργου (task identity), δηλ. εάν ο
εργαζόµενος ασκεί πλήρη ή µερική απασχόληση
 η ακρίβεια του έργου (task significance), δηλ. η επιρροή του
εργαζόµενου στους άλλους ανθρώπους, εντός ή εκτός του
οργανισµού
 η αυτονοµία (autonomy), δηλ. η ελευθερία του εργαζόµενου
να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει στην εργασία του
 η ανατροφοδότηση της εργασίας (job feedback), δηλ. ο
βαθµός στον οποίο οι εργαζόµενοι έχουν την γνώση των
αποτελεσµάτων της αποδοτικότητάς τους.
Επιπλέον ορισµένες έρευνες βρήκαν µια σχέση ανάµεσα στα
εργασιακά χαρακτηριστικά και στις στάσεις που εκφράζουν εργασιακή
ικανοποίηση. Μια έρευνα επικεντρώθηκε στους δηµοσίους υπαλλήλους
της Νότιας Αφρικής (Orpen, 1978). Μια άλλη ασχολήθηκε µε τους
εργάτες που έκαναν βάρδια στη Μεγάλη Βρετανία (Kemp et al., 1983).

4.3. Το µοντέλο του περιεχοµένου της εργασίας (job content
model)
Σύµφωνα µε τον Peter Warr (1987) υπάρχουν εννέα παράγοντες οι
οποίοι λειτουργούν ως «βιταµίνες» και είναι οι ακόλουθοι:
1. ευκαιρία για έλεγχο
2. ευκαιρία για χρήση των δεξιοτήτων
3. απαιτήσεις στόχου και έργου

4. ποικιλία
5. περιβαλλοντική καθαριότητα
6. διαθεσιµότητα χρηµάτων
7. φυσική ασφάλεια
8. ευκαιρία για διαπροσωπικές επαφές
9. κοινωνική θέση
Ο Warr πιστεύει ότι οι παραπάνω παράγοντες λειτουργούν ως
ψυχολογικές «βιταµίνες» οι οποίες συµπεριφέρονται µε ανάλογο τρόπο
µε εκείνες της φυσικής υγείας. Έτσι θεωρεί ότι απαιτείται ένας ελάχιστος
αριθµός «βιταµινών» από τους εννέα παράγοντες για να υπάρχει µια
υγιής εργασιακή ικανοποίηση.
Όταν υπάρχει περίσσεια βιταµινών όπως η C και η Ε δεν
προκαλείται βλάβη στον οργανισµό σε αντίθεση µε τις βιταµίνες D και
Α. Κατά παρόµοιο τρόπο ο Warr ισχυρίζεται ότι κατά αντιστοιχία µε τις
βιταµίνες C και η Ε οι παράγοντες όπως τα χρήµατα, η κοινωνική θέση
και η ασφάλεια δεν προκαλούν βλάβη όταν προσφέρονται σε µεγάλες
ποσότητες. Αντίθετα οι λοιποί έξι παράγοντες προκαλούν ψυχολογική
βλάβη όταν προσφέρονται σε µεγάλη δόση. Αυτό σηµαίνει ότι εξαιρετικά
µεγάλες απαιτήσεις , στόχοι και χρήση δεξιοτήτων µπορούν να
οδηγήσουν σε υπερφόρτωση εργασίας και επακόλουθο στρες.(Statt,
1994).

Κεφάλαιο Πέµπτο
5. Εµπειρικές µετρήσεις της εργασιακής ικανοποίησης του
νοσηλευτικού προσωπικού
Η εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί
ένα θέµα µεγάλου ενδιαφέροντος

στη µεγαλύτερη πλειοψηφία των

οργανισµών. Όπως θα αναλυθεί στο παρακάτω κεφάλαιο υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που συµβάλλουν στη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών
από την εργασία τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αναγνώριση των
δυσαρεσκειών όπως οι αποχωρήσεις του προσωπικού, η εσωτερική
ενδυνάµωση, το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης και η απαλλαγή
από τις εξωτερικές πηγές στρες ελαττώνουν τη δυσαρέσκεια των
νοσηλευτών. Η βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης έχει ως
αποτέλεσµα µικρότερο αριθµό αποχωρήσεων, καλύτερη ποιότητα
φροντίδας και γενικότερα καλυτέρευση του οργανισµού(Fletcher, 2001).

5.1. ∆ιερεύνηση των πηγών της εργασιακής ικανοποίησης του
νοσηλευτικού προσωπικού
Η παρακάτω εργασία του Tovey (1999) στόχευε στη µελέτη των
πηγών της εργασιακής ικανοποίησης όπως βιώνεται από το νοσηλευτικό
προσωπικό ενός γενικού νοσοκοµείου το οποίο ανήκει στο εθνικό
σύστηµα υγείας της Αγγλίας κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας
του ’90. Η συγκεκριµένη εργασία διαφοροποιείται σε σχέση µε
προηγούµενες, διότι η ανάλυση των πηγών της εργασιακής ικανοποίησης
στηρίζεται σε ποιοτικές µεθόδους έρευνας. Στην εργασία συµπεραίνεται
ότι ως πηγές εργασιακής ικανοποίησης ή µη, θεωρούνται οι
επαγγελµατικές εργασιακές σχέσεις, το επαγγελµατικό ενδιαφέρον, το
πλαίσιο εργασίας και οι εξωτερικές πιέσεις.

Ένας ακόµη σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση της
οµοιογένειας των νοσηλευτών που

αναφέρεται στην εργασιακή

ικανοποίηση. Έτσι συµπεραίνεται ότι πλέον οι νοσηλευτές έχουν
αναλάβει πολλούς ρόλους στη νοσοκοµειακή δοµή, µε σκοπό να
επιτύχουν µεγαλύτερο βαθµό οργάνωσης. Έτσι είναι φυσικό οι
νοσηλευτές να έρχονται σε σύγκρουση µε τον ρόλο τους και τις
υπευθυνότητες του και να υφίστανται τις αντίστοιχες πιέσεις από αυτόν.
Όλα αυτά είναι αναµενόµενο να οδηγούν σε δυσαρέσκεια από την
εργασία τους. Γι’ αυτό καλό είναι οι νοσηλευτές να γνωρίζουν καλά τη
θέση την οποία κατέχουν στην οργάνωση του νοσοκοµείου.

5.2. Προσδιορισµός και µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού
Προκειµένου να οριστεί εάν η φύση της εργασιακής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού έχει αλλάξει καλό είναι να γίνει µια
ιστορική αναδροµή µέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
Ο Hale (1986) αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη οµοφωνίας σχετικά
µε τη σηµασία της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών. Ο
ορισµός που δίνεται τόσο από τους Pilkington & Wood (1986) όσο και
από τους Blegen & Mueller (1987) είναι ότι η εργασιακή ικανοποίηση
αντιπροσωπεύει το βαθµό της θετικής επίδρασης του προσανατολισµού
των νοσηλευτών απέναντι στην εργασία τους. Αυτό προϋποθέτει ότι η
εργασιακή ικανοποίηση είναι µια διαδικασία κατανόησης για την οποία
απαιτείται η προσωπική εµπειρία. ∆ηλαδή είναι δυνατό να βιώνονται
διαφορετικές πηγές εργασιακής ικανοποίησης σε νοσηλευτές που
εργάζονται σε διαφορετικούς τοµείς εργασίας και σε διαφορετικά τοπικά
εργασιακά περιβάλλοντα.

Τα εργαλεία καθώς και οι προσεγγίσεις αναγνώρισης της
εργασιακής ικανοποίησης προκύπτουν από την επιρροή διαφόρων
θεωρητικών. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να αναφερθούµε σε µια
σύντοµη ιστορική αναδροµή. Ο Taylor (1911) συνέδεσε την εργασιακή
ικανοποίηση µε τα χρήµατα τα οποία αποκτώνται λόγω της εργασίας.
Ωστόσο αν και η αµοιβή των νοσηλευτών εξακολουθεί να παραµένει ένα
στοιχείο των µετρήσιµων κλιµάκων της εργασιακής ικανοποίησης, πολύ
λίγο συνεισφέρει σε αυτήν σύµφωνα µε τους Blegen & Mueller (1987)
και τον Cavanagh (1990).
Μετά το τέλος του 2ου Παγκόσµιου πολέµου ο Μayo (1945)
ισχυρίστηκε

ότι

ο

καθοριστικός

παράγοντας

της

εργασιακής

ικανοποίησης εντοπίζεται στην αλληλεπίδραση της οµάδας εργασίας,
δίνοντας µεγάλη έµφαση στην καλή ηγεσία και στις ευχάριστες
διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της εργασίας. Η συγκεκριµένη εργασία
αποτέλεσε τη θεωρητική αρχή για την εργασιακή ικανοποίηση στο
νοσηλευτικό χώρο. Ο τρόπος διοίκησης και η ηγεσία τόσο σε επίπεδο
νοσοκοµείου όσο και σε επίπεδο πτέρυγας επηρεάζουν την εργασιακή
ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τη συµπεριφορά
του

η οποία εκφράζεται µε τη µορφή παραπόνων υγείας, απουσιών

καθώς και άλλων δεικτών καλής ή µη κατάστασης (Lucas 1991,
Boumans & Landeweerd 1993, McNeese Smith 1993, Tumulty et al.
1995, Morrison et al. 1997).
Επιπλέον, βιβλιογραφικά υπάρχει µια έµµεση σχέση ανάµεσα στις
πρακτικές διοίκησης, ηγεσίας και εργασιακής ικανοποίησης, µέσω του
βαθµού ενδυνάµωσης του νοσηλευτικού έργου. Αυτό αντανακλάται στην
δυνατότητα ελευθερίας απόφασης που έχουν οι νοσηλευτές και µάλιστα
όσο µεγαλύτερη είναι κλινικά η ελευθερία αποφάσεων τόσο µεγαλύτερη
είναι η ικανοποίηση που απολαµβάνουν οι νοσηλευτές από την εργασία

τους (Buchan 1994, Landeweerd & Boumans 1995, Adams 1996,
Morrison et al.1997, Song et al.1997).
Το επίπεδο επικοινωνίας και οι σχέσεις µε τους λοιπούς
συνεργάτες είναι πολύ βασικά στοιχεία στη ζωή της νοσοκοµειακής
πτέρυγας και σύµφωνα µε την θεωρία του Mayo (1945), έχουν βρεθεί
ότι ασκούν µια θετική επίδραση στα αισθήµατα των νοσηλευτών για την
εργασία τους καθώς και στη διαχείρισή αυτών στην ποιότητα της
παρεχόµενης φροντίδας (Blegen & Mueller1987, Cochrane & Jowett
1994). Έτσι όπου η επικοινωνία είναι καλή και οι νοσηλευτές
απολαµβάνουν ένα καλό περιβάλλον το οποίο τους στηρίζει, ενώ η
συνεργασία τους είναι καλή, τότε και η εργασιακή ικανοποίηση και η
καινοτοµία στην πράξη ενισχύονται (Adams & Bond , 1995). Στην
αντίθετη περίπτωση οι νοσηλευτές βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες τα
οποία οδηγούν σε κατάθλιψη, εχθρότητα, αρνητικά συναισθήµατα και
σε χαµηλή εργασιακή ικανοποίηση (Norbeck 1985, Packard &
Motowidlo 1987, Dewe 1989, Jain et al. 1996) αλλά και σε µειωµένη
απόδοση του οργανισµού και της νοσοκοµειακής πτέρυγας (Wheeler &
Riding, 1994).
Στο πέρασµα των χρόνων ο Maslow (1954) ανέπτυξε µια πυραµίδα
πέντε επίπεδων στα οποία ιεραρχούσε τις ανθρώπινες ανάγκες
ξεκινώντας από τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες έως το αίσθηµα της
ασφάλειας, του «ανήκειν» και της αυτοεκτίµησης- αυτοπραγµάτωσης. To
συγκεκριµένο

θεωρητικό

υπόβαθρο

επηρεάζει

την

εργασιακή

ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού. Ένας παράγοντας που
φαίνεται να συµβάλλει στη χαµηλή εργασιακή ικανοποίηση των
νοσηλευτών είναι η µειωµένη ανάγκη τους για προσωπική ανάπτυξη και
εξέλιξη για καριέρα, σε αντίθεση µε το πέµπτο επίπεδο αναγκών του
Maslow στο οποίο εκφράζεται η ανάγκη για αυτοπραγµάτωση (Hart &

Rotem 1995). Αντιθέτως οι ευκαιρίες για προαγωγή φαίνεται να
ικανοποιούν τους νοσηλευτές (ΜcCloskey 1974, Munro 1983, Dodds et
al. 1991).
Οι Hertzberg et al.(1959) οι οποίοι διατύπωσαν την θεωρία των
δύο παραγόντων (Two Factor) συµπέραναν ότι τόσο η ικανοποίηση όσο
και η δυσαρέσκεια είναι πολλές φορές ξεχωριστά φαινόµενα. ∆ιάφοροι
ενδογενείς παράγοντες, που σχετίζονται µε τη φύση και την άσκηση της
εργασίας και θεωρούνται

ότι ικανοποιούν, περιλαµβάνουν

αναγνώριση, την υπευθυνότητα

την

και την ίδια την εργασία. Αυτοί οι

παράγοντες είναι οι «υποκινητές». Οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι
βρέθηκε ότι σχετίζονται µε τη δυσαρέσκεια από την εργασία
περιλαµβάνουν την πολιτική της εταιρείας, τη διοίκηση , την επίβλεψη,
το µισθό, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Οι
παράγοντες αυτοί λέγονται παράγοντες «υγιεινής». Η µεγάλη πλειοψηφία
των ερευνών ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού εστιάζεται
στους παράγοντες «υγιεινής» (Παπαλεξανδρή, 2003).
Η θεωρία του Hertzberg

στοχεύει στην πολυπλοκότητα της

µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης. Στην πραγµατικότητα δεν
υπάρχουν καθορισµένες µέθοδοι µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης
των νοσηλευτών. Συνήθως χρησιµοποιείται µια πολυπαραγοντική
προσέγγιση η οποία λαµβάνει υπ’όψιν συγχρόνως πολλούς παράγοντες.
Υπάρχουν τρία εργαλεία µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης
των νοσηλευτών τα οποία παρουσιάζουν αρκετή οµοιότητα ως προς τα
επιµέρους στοιχεία Έτσι οι Stamps & Peidmont (1986) ανέπτυξαν ένα
εργαλείο µέτρησης το οποίο στηρίζεται

στο δείκτη περιγραφής της

εργασίας. Οι υποκλίµακες του περιλαµβάνουν

την αµοιβή, την

αυτονοµία, τις απαιτήσεις έργου, τις απαιτήσεις της οργάνωσης, την

κατάσταση της εργασίας και την αλληλεπίδραση των διαπροσωπικών
σχέσεων.
Οι Mueller & ΜcCloskey (1990) ανέπτυξαν την κλίµακα
ικανοποίησης Mueller /ΜcCloskey η οποία έχει οκτώ υποκλίµακες. Σε
αυτές περιλαµβάνονται

εξωγενείς παράγοντες (µισθός, διακοπές,

προνόµια), προγραµµατισµός, εργασιακή/ οικογενειακή ισορροπία,
επαγγελµατικές ευκαιρίες, αναγνώριση, υπευθυνότητα, αλληλεπίδραση
και συνεργασία. Ένας νέος τρόπος µέτρησης της εργασιακής
ικανοποίησης (MJS) αναπτύχθηκε από τους Traynor & Wade (1993).
Αυτό το εργαλείο περιλαµβάνει κυρίως τον φόρτο εργασίας, την
επαγγελµατική υποστήριξη, την αµοιβή, τις προοπτικές, την εκπαίδευση
και την προσωπική ικανοποίηση. (Tovey & Adams, 1999).

5.3. Αποτελέσµατα της δυσαρέσκειας του νοσηλευτικού
προσωπικού
Οι νοσηλευτές αποτελούν πολύτιµη πηγή πόρων στην κοινωνία
µας. Η πρόσφατη έλλειψη σε αριθµό νοσηλευτικού προσωπικού στις
∆υτικές χώρες προτείνει ότι η δυσαρέσκεια των νοσηλευτών από την
εργασία τους βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ υπάρχει µια
αυξηµένη τάση στους νέους νοσηλευτές να παραιτούνται από την
εργασία τους από τα νοσοκοµεία (Health Care Advisory Board, 2001).
Σύµφωνα µε έρευνα του Health Care Advisory Board (2001) έχει
επισηµανθεί ότι ο ρυθµός αποχωρήσεων (turnover rate) των νοσηλευτών
κυµαίνεται διεθνώς σε ποσοστό 15%. Παροµοίως οι Khowaja & Nensey
(1999) ανέφεραν ότι οι ρυθµοί αποχωρήσεων στο
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University Hospital, Karachi, Pakistan κυµαίνονταν σε ποσοστό 33.6%
το 1996-1997.

Επιπλέον, ανέφερε µια έρευνα η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ και
στην οποία συµµετείχαν 1638 νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές ρωτήθηκαν για
το βαθµό ικανοποίησης από την εργασία τους. Σε ποσοστό µόνο 21%
δήλωσαν ικανοποιηµένοι, σε ποσοστό 51% κάπως ικανοποιηµένοι ενώ
σε ποσοστό 28% δυσαρεστηµένοι. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι σε όλες τις
πολιτείες των ΗΠΑ όλοι οι οργανισµοί ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών
δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις επαγγελµατικές επιθυµίες των
νοσηλευτών και εποµένως να αυξήσουν το επίπεδο εργασιακής
ικανοποίησής τους. Tα αποτελέσµατα του Health Care Advisory Board
(2001) υποστηρίχθηκαν και από τους Μathews & Campbell (2001).
Ο Peterson (2001) ανέφερε ότι υπάρχει ένας αριθµός παραγόντων
οι οποίοι επηρεάζουν την έλλειψη των νοσηλευτών όπως οι προσλήψεις,
η διατήρηση των νοσηλευτών στην εργασία µέσω κινήτρων, η αύξηση
του ορίου εργασίας κ.ά. Επιπλέον επισήµανε ότι µέχρι το 2010 τα
νοσοκοµεία στις ΗΠΑ θα έχουν µεγάλη διαφορά ανάµεσα στους
επίσηµα αναγνωρισµένους νοσηλευτές(registered nurses) που εργάζονται
και σε αυτούς οι οποίοι προσλαµβάνονται. Γι’ αυτό προτείνεται στους
οργανισµούς να αναπτύξουν στρατηγικές µε σκοπό τη διατήρηση των
νοσηλευτών στην εργασία τους και την αύξηση της εργασιακής τους
ικανοποίησης.
Ένας σηµαντικός λόγος βελτίωσης της εργασιακής ικανοποίησης
έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο την µείωση των αποχωρήσεων αλλά και την
βελτίωση της ικανοποίησης του ασθενή. Οι Aiken et al. (2001)
αναφέρουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών και η
επαγγελµατική εξουθένωση ευθύνονται για την έλλειψη του προσωπικού
αλλά και για την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας. ∆ηλαδή ένας
σηµαντικός αριθµός δυσαρεστηµένων νοσηλευτών είναι καθοριστικός
παράγοντας για τη δυσαρέσκεια των ασθενών.

Παράλληλα µε την εργασιακή δυσαρέσκεια, η οποία εκφράζεται
κυρίως µε την αποχώρηση από την εργασία, οι νοσηλευτές βιώνουν το
φαινόµενο της «εικονικής απουσίας» κατά το οποίο ενώ φυσικά είναι
παρόντες, απουσιάζουν νοητικά και ψυχικά κυρίως λόγω έλλειψης
κινήτρων.
Η έλλειψη σε αριθµό νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί ένα
πρόβληµα και σε πολλές άλλες χώρες (Buchan, 1994). Η έλλειψη αυτή
συνδυάζεται

µε

µια

πληθώρα

παραγόντων

στους

οποίους

περιλαµβάνονται οι δηµογραφικές αλλαγές µε µείωση του γυναικείου
φύλου, το οποίο κατά κύριο λόγο ασχολείται µε το νοσηλευτικό
επάγγελµα, καθώς και η αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων που
συνήθως υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες. (Buchan, 1994).
Σε επίπεδο οργανισµού ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος
συνεισφέρει στην έλλειψη νοσηλευτών είναι οι αποχωρήσεις (turnover),
οι οποίες µε τη σειρά τους ενισχύονται από την απουσία του προσωπικού
από την εργασία του. Επιπλέον το υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων και
απουσιών έχουν υψηλό κόστος και έχουν ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα
ποιότητας της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας και εποµένως
χαµηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα (Severinson, 2001). Ακόµη,
µε αυτόν τρόπο αυξάνεται η πίεση στους εναποµείναντες µε αποτέλεσµα
την επαγγελµατική εξουθένωση και την παραπέρα ενίσχυση του
φαινοµένου των αποχωρήσεων (Borda, Norman, 1997).
Όπως ήδη φαίνεται από προϋπάρχουσες έρευνες, οι νοσηλευτές
κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό επαγγελµατικής εξουθένωσης σε
σχέση µε άλλους επαγγελµατίες, το οποίο συνδυάζεται µε τον αυξηµένο
φόρτο εργασίας, τα αυξηµένα καθήκοντα και την έλλειψη ειδικής
υποστήριξης(Severinson, 2001).

Μάλιστα οι Rees & Smith (1991)

αναγνώρισαν ότι οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας βιώνουν τα υψηλότερα
επίπεδα στρες.

5.4. ∆είκτες πρόγνωσης της ικανοποίησης των νοσηλευτών
Οι δείκτες πρόγνωσης

της εργασιακής ικανοποίησης των

νοσηλευτών εστιάζονται τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε
προσωπικό επίπεδο. Σύµφωνα µε έρευνες βρέθηκε ότι µεγάλη σηµασία
δίνεται στην ηγεσία και την οργάνωση. Ο Aiken et al. βρήκε ότι οι
νοσηλευτές αντιµετωπίζουν απογοήτευση και εξουθένωση από την
εργασία τους , διότι δεν έχουν τον έλεγχο στις εργασιακές συνθήκες οι
οποίες καθορίζουν την εργασία για την οποία είναι υπεύθυνοι (Aiken et
al, 2002).
Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι νοσηλευτές αισθάνονται ότι δεν
τους

συµπεριφέρονται

οι

διοικητές

αλλά

και

οι

γιατροί

ως

εξειδικευµένους επαγγελµατίες υγείας αλλά ως βοηθητικό προσωπικό µε
άµεσο κίνδυνο αντικατάστασής τους από λιγότερο εξειδικευµένο και µε
προσόντα προσωπικό, το οποίο όπως είναι αναµενόµενο αµείβεται µε
λιγότερα χρήµατα (Steinbrook, 2002).
Έρευνες οι οποίες έγιναν στις ΗΠΑ συµπέραναν ότι η
επαγγελµατική εξέλιξη, η καλή συνεργασία µε το ιατρικό προσωπικό και
η ουσιαστική υποστήριξη από την διοίκηση είναι πολύ σηµαντικές
παράµετροι για την ικανοποίηση των νοσηλευτών (Aiken et al, 2002).
Ένας ακόµη σηµαντικός δείκτης είναι ότι οι νοσηλευτές δίνουν
µεγάλη σηµασία στον προϊστάµενο του τµήµατος τον οποίο θεωρούν
υπεύθυνο για τις εργασιακές συνθήκες, για την υποστήριξή τους, την
ανατροφοδότηση και την εκπαίδευση των νεοπροσλαµβανόµενων
νοσηλευτών (Aiken et al, 2002).

Τέλος, οι νοσηλευτές φαίνεται ότι επηρεάζονται τόσο από την
κάθετη όσο και την οριζόντια µορφή οργάνωσης, διότι

αυτές

αντανακλούν τον πολυδιάστατο ρόλο τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος και
ο

ρυθµιστής

ανάµεσα

στα

επαγγελµατικά

,

οργανωσιακά

και

διαπροσωπικά καθήκοντα. Έτσι οι νοσηλευτές γνωρίζουν πολύ καλά τα
κενά της οργάνωσης. Επιπλέον µεγάλη σηµασία για την εργασιακή
ικανοποίηση δίνεται από τους νοσηλευτές στη εργασία που γίνεται σε
επίπεδο οργάνωσης (Krogstad et al., 2006). Μάλιστα η καλή συνεργασία
µε το ιατρικό προσωπικό και η καταλληλότητα του συστήµατος εργασίας
που εφαρµόζει το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολύ σηµαντικά στη Μ.
Βρετανία (Adams, Bond, 2000).
Ο Thomas (1997) συµπέρανε ότι στο εθνικό σύστηµα υγείας της
Μ. Βρετανίας το στρες στην εργασία και εποµένως η δυσαρέσκεια η
οποία προκύπτει από αυτό, προέρχεται από παράγοντες όπως ο
αυξηµένος φόρτος εργασίας , το µειωµένο προσωπικό, οι οργανωσικές
αλλαγές και η ανασφάλεια στην εργασία. Οι Winter- Collins & McDaniel
(2000) ανέφεραν ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι πολύ σηµαντικός
παράγοντας, διότι σχετίζεται άµεσα µε τον ρυθµό των αποχωρήσεων.
Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Khowaja & Nensey (1999) για
την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών
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University Hospital», Karachi, Pakistan, βρέθηκε ότι η ικανοποίησή τους
επηρεάζεται από την ασφάλεια του εργασιακού τους περιβάλλοντος, τις
ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη, τα θετικά σχόλια
των ασθενών και των συγγενών τους και τη νοσηλευτική διοίκηση.
Μάλιστα οι συµµετέχοντες επισήµαναν ότι η νοσηλευτική διοίκηση δεν
δίνει

την

πρέπουσα

σηµασία

στους

νοσηλευτές

και

τους

συµπεριφέρονται ως µηχανές. Προκειµένου να ενισχυθεί η εργασιακή
τους ικανοποίηση οι νοσηλευτές θεωρούν ότι αρκεί η αναγνώρισή τους

από τη νοσηλευτική διοίκηση, τους γιατρούς και τους ασθενείς µετά των
οικογενειών τους.

5.5. Εργαλεία µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης
Η διατήρηση ενός καλού

εργατικού δυναµικού

απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία

αποτελεί

ενός οργανισµού.

Πολλές φορές όµως είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι συνθήκες εκείνες
που τείνουν να αυξήσουν τις αποχωρήσεις των εργαζοµένων από την
εργασία τους. Μπορεί όµως να υποτεθεί ότι η εργασιακή ικανοποίηση
είναι ικανή να λειτουργήσει ως φραγµός ενάντια στις συνθήκες των
αποχωρήσεων, διότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στη χαµηλή ικανοποίηση
και στο ρυθµό των αποχωρήσεων καθώς και στις αρνητικές συνθήκες του
περιβάλλοντος όπως στο εργασιακό στρες. Γι’ αυτούς τους λόγους
µεγάλη προσοχή δίνεται στην εργασιακή ικανοποίηση των εργαζοµένων,
ώστε να προβλεφθούν και να µειωθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό στο
µέλλον καθώς και τα κόστη που τις συνοδεύουν.
Η εργασιακή ικανοποίηση µελετάται πάνω από 40 χρόνια ενώ
έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία µέτρησής της. Στη συνέχεια γίνεται
µια προσπάθεια να µελετηθεί η ανταπόκριση των διαφόρων εργαλείων
στις απαιτήσεις του οργανισµού στο πέρασµα του χρόνου. Πιο
συγκεκριµένα µελετώνται ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας (internal
consistency- Cronbach’ s alpha) και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
(the test-retest reliability Pearson correlation) καθώς και η εγκυρότητα
δηµιουργήµατος(construct validity) (Van Saane et al., 2003), (Krowinski,
Steiber, 1996).

5.5.1. Κριτήρια αξιοπιστίας
Η αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων αξιολογείται µέσω του
συντελεστή εσωτερικής συνέπειας (internal consistency- Cronbach’ s
alpha) και του συντελεστή συσχέτισης Pearson (the test-retest reliability
Pearson correlation). Ένα ερωτηµατολόγιο µε συντελεστή εσωτερικής
συνέπειας 0.80 ή υψηλότερο θεωρείται ικανοποιητικό (Lloyd

et al.,

1998). O συντελεστής συσχέτισης Pearson (the test- retest reliability
Pearson correlation) πρέπει να είναι 0.70 ή υψηλότερος (Van Saane et al.,
2003).
5.5.2. Κριτήρια εγκυρότητας
5.5.2.α. Εγκυρότητα οµοιότητας (convergent validity)
Μετράει το βαθµό της οµοιότητας ανάµεσα στη βαθµολογία των
διαφόρων ερωτηµατολογίων που έχουν το ίδιο σκεπτικό. Για να είναι
αποδεκτός ο βαθµός της εγκυρότητας πρέπει να είναι 0.50 ή υψηλότερος
(Van Saane et al., 2003).

5.5.2.β. Εγκυρότητα διαχωρισµού (discriminant validity)
Προσδιορίζει το βαθµό κατά τον οποίο

η βαθµολογία της

εργασιακής ικανοποίησης ενός ερωτηµατολογίου διαφέρει από ένα άλλο
ερωτηµατολόγιο το οποίο έχει κάποιες οµοιότητες αλλά διαφορετικό
σκεπτικό. Ένας ικανοποιητικός βαθµός καθορίζεται στο 0.50 ή λιγότερο
(Van Saane et al., 2003).

5.5.2.γ. Εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity)
Αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ένα ερωτηµατολόγιο καλύπτει
όλο το θέµα (Van Saane et al., 2003). Το πλαίσιο του ερωτηµατολογίου
καλύπτει µια ποικιλία παραγόντων οι οποίοι εξετάζονται και είναι:
 αυτονοµία
 πλαίσιο εργασίας
 Επικοινωνία
 Οικονοµικές απολαβές
 Εξέλιξη/ ανάπτυξη
 Προαγωγή
 Συνεργάτες
 Επίβλεψη/ ανατροφοδότηση/ αναγνώριση
 Φόρτος εργασίας
 Απαιτήσεις της εργασίας
 Σηµαντικότητα

5.5.3. Αποτελέσµατα επισκόπησης ερωτηµατολογίων
Σύµφωνα µε την έρευνα βρέθηκαν 35 σχετικά ερωτηµατολόγια.
Τα παρακάτω όµως ερωτηµατολόγια πληρούν τα κριτήρια ποιότητας για
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία:
 ‘the Job in General Scale’ (JIG)
 ‘the Andrew and Withey Job Satisfaction
Questionnaire’

 ‘the Job Satisfaction Survey’ (JSS)
 ‘the Emergency Physician Job Satisfaction
Instrument’(EPJS)
 ‘the

McCloskey/Mueller

Satisfaction

Scale’(MMSS)
 ‘the Measure of Job Satisfaction’ (MJS)
 ‘the Nurse Satisfaction Scale’ (NSS) ) (Van
Saane et al., 2003).

Κεφάλαιο Έκτο
6.

Μέθοδοι

και

τεχνικές

υποκίνησης

του

νοσηλευτικού

προσωπικού
Στο παρακάτω κεφάλαιο αναλύονται οι µέθοδοι υποκίνησης του
νοσηλευτικού προσωπικού
νοσηλευτικού

όπως η ενίσχυση και διεύρυνση του

έργου, η θετική ενίσχυση, το οργανωσιακό κλίµα, οι

οµάδες εργασίας – επικοινωνίας και η θέσπιση στόχων και η συµµετοχή
στη λήψη αποφάσεων. Με τις µεθόδους αυτές υποκινείται το
νοσηλευτικό προσωπικό µε αποτέλεσµα να ενισχύεται και η εργασιακή
τους ικανοποίηση.

6.1. Ενίσχυση και διεύρυνση του νοσηλευτικού έργου και της
εργασιακής ικανοποίησης
Ο στόχος της ενίσχυσης- εµπλουτισµού της εργασίας (job
enrichment) είναι να επιτρέψει σους εργαζόµενους να προβάλλουν τις
δεξιότητες και ικανότητές τους και τελικά να βελτιώσουν την εργασιακή
τους

ικανοποίηση,

ενώ

µεγιστοποιούν

τις

υπηρεσίες

και

την

παραγωγικότητά τους (Tomey, 2000), µε απώτερο στόχο να προωθείται η
αυτονοµία

και

η

λήψη

πρωτοβουλιών

(Μπελλάλη,

2004).

Οι

οργανωσιακές βελτιώσεις στοχεύουν να συνδυάσουν τα θετικά στοιχεία
ανθρώπινα και εργασιακά. Ένας επιπλέον στόχος του εµπλουτισµού της
εργασίας περιλαµβάνει τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα και τις
υπευθυνότητες του προσωπικού να συναντήσει τους στόχους της
οργάνωσης.
Η αλλαγή των εργασιακών σχεδίων είναι ένας τρόπος προκειµένου
να βελτιωθεί ο

οργανισµός και περιλαµβάνει την εναλλαγή της

εργασίας, τα καθήκοντα, τις οµάδες ποιότητας και την ενίσχυση του

έργου. Με την ενίσχυση του έργου καταβάλλονται προσπάθειες έτσι
ώστε να αλλάξει το περιεχόµενο της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο
προσφέρονται ευκαιρίες στους εργαζόµενους για επιτυχίες και εξέλιξη.
Στοχεύει στη µετατροπή της εργασίας από µονότονη και χωρίς ποικιλία
σε µια εργασία µε νόηµα και ευχαρίστηση, αυξάνοντας έτσι τον έλεγχο,
τις ευθύνες και την εργασιακή ικανοποίηση και αποφεύγοντας τη ρουτίνα
της εργασίας (Can et al., 2001).
Γενικότερα τα πλεονεκτήµατα της ενίσχυσης της εργασίας είναι τα
κάτωθι:
1. Οι εργαζόµενοι ειδικεύονται σε µια ποικιλία εργασιών η
οποία µετατρέπει την εργασία από µονότονη και βαρετή σε
ευχάριστη.
2. Χρησιµοποιώντας από µόνοι τους τις ικανότητές τους, την
εµπειρία και τις πρωτοβουλίες τους για να φέρουν σε πέρας
τα καθήκοντά τους, καταφέρνουν τελικά να παρέχουν αυτόπαρακολούθηση και αυτό-επίβλεψη.
3. Όταν επιτυγχάνονται τα καθήκοντα στο σύνολο, παρέχουν
µεγαλύτερες ευκαιρίες στους εργαζοµένους να αναπτύξουν
και να χρησιµοποιήσουν καλύτερα τις ικανότητες και τη
δηµιουργικότητά τους.
4. Με την εναλλαγή των καθηκόντων, ενισχύεται η εργασιακή
ικανοποίηση,
ευθύνες,

οι

οι

εργαζόµενοι

οποίες

αποκτούν

µπορούν

να

µεγαλύτερες

αυξήσουν

την

παραγωγικότητα αλλά και την εµπειρία για µεγαλύτερη
αίσθηση προσωπικών επιτευγµάτων.

5. Οι εργαζόµενοι που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους
πληροφορούνται το πόσο επιτυχηµένοι είναι και έτσι
αισθάνονται µεγαλύτερη αξία.
6. Η σχέση ανάµεσα στους εργαζόµενους και την εργασία είναι
προαγωγική.
7. Η απαλλαγή από το πρόσωπο κλειδί ενισχύει την εργασία
κατά οµάδες.
8. Συλλέγοντας το πλάνο εργασίας και προσδιορίζοντας τους
στόχους, βελτιώνεται η λύση των προβληµάτων.
Όπως είναι φυσικό υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα όπως τα
υψηλά κόστη λόγω υψηλών µισθών, λιγότερων ωρών εργασίας και
προαγωγών. Σύµφωνα µε τους Fourman & Jones (1997) η ενίσχυση
έργου συνδέει αλλαγές

στην προσφορά του χρόνου, τη λήψη

αποφάσεων, τις σχέσεις των εργαζοµένων και τον προσανατολισµό στην
εργασία. Τα συναισθήµατα που προκύπτουν από την ενίσχυση της
εργασίας είναι η ανυποµονησία, οι συγκρούσεις και η αίσθηση ότι
εκτίθενται.
Παρά όµως τα τρία µειονεκτήµατα, η ενίσχυση του έργου, όταν
σχεδιάζεται πολύ καλά, βελτιώνει την υποκίνηση, την ικανοποίηση και
την απόδοση της εργασίας. Ακόµη µειώνει τα ποσοστά των
αδικαιολόγητων απουσιών. Πάντως µελέτες και στην Τουρκία δείχνουν
ότι οι νοσηλευτές είναι οι λιγότερο ικανοποιηµένοι και υποκινούµενοι
επαγγελµατίες υγείας και ότι η ενίσχυση του έργου βελτιώνει και την
υποκίνηση και την ικανοποίηση(Ozturk, Bahcecik, Baumann,

2006).

Αποτελεσµατική τεχνική εµπλουτισµού της εργασίας είναι επίσης η
παράλληλη ανάθεση στους νοσηλευτές κλινικών, εκπαιδευτικών ,
ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Η διεύρυνση της εργασίας (job enlargement) αφορά τον
επανασχεδιασµό µιας εργασιακής θέσης, έτσι ώστε αυτή να επεκταθεί
οριζόντια δηλ να περιλαµβάνει περισσότερα εργασιακά καθήκοντα του
ίδιου επιπέδου υπευθυνότητας. Πολλές έρευνες σε δείγµα νοσηλευτών
αποδεικνύουν ότι κινητοποιούνται κυρίως όταν έχουν ευκαιρίες
απόκτησης νέων γνώσεων σε ένα περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις
(Parasuraman, 1989).
H πιο απλή τεχνική διεύρυνσης της εργασίας είναι η εκούσια
εναλλαγή των εργασιακών θέσεων (job rotation), η οποία συντελεί όχι
µόνο στην υποκίνηση και στην απόδοση της εργασίας αλλά και στην
πρόληψη της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Βέβαια η πολύ συχνή
εναλλαγή θέσεων στη νοσηλευτική δεν ενδείκνυται λόγω της
ιδιαιτερότητάς της ως επάγγελµα το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο
προσαρµογής αλλά και ειδικές γνώσεις.
Άλλη µία εξίσου αποτελεσµατική τεχνική είναι η ανάθεση
παράλληλων καθηκόντων στο ίδιο επίπεδο εργασίας, που αφορά την
εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων οργάνωσης της νοσηλευτικής
εργασίας όπως την κατά ασθενή µέθοδο δηλ. την ολιστική φροντίδα του
ασθενή αποκλειστικά από ένα νοσηλευτή και την πρωτοβάθµια
νοσηλευτική δηλ. τη νοσηλευτική που παρέχεται σε επίπεδο κέντρου
υγείας (Λανάρα, 1994).

6.2. Θετική ενίσχυση
Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην τεχνική της παροχής υλικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών ανταµοιβών µε απώτερο στόχο την
εκµάθηση και εφαρµογή από τους εργαζόµενους της τεχνικής της
αυτοενίσχυσης για την επίτευξη υψηλής επίδοσης. Οι ανταµοιβές µπορεί

να σχετίζονται µε οικονοµικές απολαβές (αύξηση αποδοχών, επιδόµατα),
διευκολύνσεις στο πλαίσιο της εργασίας (ελαστικό ωράριο π.χ.
µητρότητας, εκπαίδευσης), άλλα προνόµια (ρεπό, ολιγόωρες άδειες) και
κυρίως µε την αναγνώριση της προσφοράς (προφορικοί ή γραπτοί
έπαινοι, πληροφόρηση αξιολόγησης).

6.3. Θέσπιση στόχων και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων
Σύµφωνα µε τον Lukas (1991) διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές
προτιµούν περισσότερο τα συµµετοχικά µοντέλα διοίκησης διότι έτσι
ενθαρρύνεται η αυτονοµία και αναγνωρίζεται η προσφορά τους. Οι
νοσηλευτές που έχουν τον έλεγχο της εργασίας τους (work locus of
control) κινητοποιούνται ενδογενώς µε τη συµµετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων, παρά εξωγενώς µε κίνητρα υλικά ή άλλες ανταµοιβές
(Laschinger et al, 1997).

6.4. Οµάδες εργασίας- επικοινωνίας
Η παρακίνηση δηµιουργίας οµάδων εργασίας στη νοσηλευτική
υπηρεσία (team nursing) θεωρείται σηµαντική διότι συνδυάζονται οι
γνώσεις, οι δεξιότητες και η εµπειρία πολλών ατόµων προς την επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων ενώ παράλληλα ενισχύεται το ηθικό και η
αυτοεκτίµηση των νοσηλευτών καθώς υπάρχει αλληλοϋποστήριξη και
αναγνώριση (Λανάρα, 1994).
Μεγάλη αναγκαιότητα αποτελεί και η ανάπτυξη αποτελεσµατικών
διαδικασιών επικοινωνίας εντός της οµάδας µε σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών όχι µόνο για την επίλυση των προβληµάτων αλλά και για
την αλληλοϋποστήριξη των µελών της οµάδας (Λανάρα, 1994).

6.5. Οργανωσιακό κλίµα
Το οργανωσιακό κλίµα αναφέρεται στην υποκειµενική αντίληψη
των εργαζοµένων για τον οργανισµό τους και φαίνεται να επιδρά
σηµαντικά στην απόδοση του έργου (Τurnipseed, 1990).
Tο υγιές οργανωσιακό περιβάλλον περιλαµβάνει χαρακτηριστικά
όπως τη συνοχή, την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των συνεργατών, τη
δυνατότητα αυτονοµίας,

τα δίκαια συστήµατα ανταµοιβής τα οποία

στηρίζονται στην προσφορά καθώς και τη φυσική άνεση και ασφάλεια
στο χώρο εργασίας (Flarey, 1991).

7. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά καταλήγουµε στα εξής:
1. Η εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού
αλλά και γενικότερα των εργαζοµένων αποτελεί ένα
πολυµελετηµένο θέµα για έρευνα, αφού τα τελευταία 40
χρόνια διεξάγονται µελέτες για την καλύτερη ανάλυσή του.
2. Αποτελεί ένα θέµα το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα,
ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο αλλά και τη φυλή.
3. Κατά το πέρασµα των χρόνων αναπτύχθηκαν διάφορες
θεωρίες µε κυριότερες την θεωρία των Hackman & Oldham
(1976,1980) και η θεωρία των δύο παραγόντων (Two –
factor theory) του Hertzerg (1959).
4. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την
ικανοποίηση των νοσηλευτών, όπως

οι ευκαιρίες για

προαγωγή και καλή επαγγελµατική εξέλιξη, η καλή
συνεργασία µε το ιατρικό προσωπικό, η ουσιαστική
υποστήριξη από τη διοίκηση αλλά και τον άµεσο
προϊστάµενό τους, οι καλές εργασιακές συνθήκες αλλά και
η αναγνώρισή τους από τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους.
5. Η δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού από την
εργασία

του

έχει ως

αποτέλεσµα µεγάλο

ποσοστό

αποχωρήσεων και απουσιών των νοσηλευτών από αυτήν
αλλά και την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης,
µε απώτερη συνέπεια την έλλειψη νοσηλευτών σε πολλές
χώρες.

6. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που αναφέρθηκαν αναλυτικά
παραπάνω µε τις οποίες µπορεί να υποκινηθεί το
νοσηλευτικό προσωπικό και τελικά να αυξήσει τόσο την
απόδοσή του και παράλληλα και την εργασιακή του
ικανοποίηση.

8. Επίλογος
Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό θέµα το
οποίο καλό είναι να αφυπνίσει περισσότερο τα νοσηλευτικά ιδρύµατα όχι
µόνο του εξωτερικού αλλά και της χώρας µας στην οποία ελάχιστα
πράγµατα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει. ∆ιαφορετικά
ποσοστό των αποχωρήσεων θα µεγαλώσει

µε επακόλουθο

το
την

µεγαλύτερη έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα προτείνεται
να ασχοληθούν τα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας µας µε περισσότερη
έρευνα για την ικανοποίηση του προσωπικού στον ελλαδικό χώρο.
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