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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα παξάκεηξν κε κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ηφζν γηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, φζν θαη γηα ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγείαο. 

Δίλαη ε «ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ πεγάδεη απφ 

ηελ εθηίκεζε φηη απηφ εθπιεξψλεη ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ηνπ αηφκνπ.» (Locke, 1976). 

Ζ απαγθίζηξσζε ηεο εξγαζίαο απφ ηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκηθήο αλαγθαηφηεηαο 

θαη ε κεηνπζίσζή ηεο ζε έλα κέζν αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο απηνπξαγκάησζεο, 

μαλαθέξλεη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην πξνζθήλην ηεο 

ζχγρξνλεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. (Σαιηαδψξνπ, 2004). 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο κειέηεο 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ ζην Γεκφζην λνζειεπηήξην ηεο Πάθνπ, φπνπ θαη ζα 

γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ δηεζλή θαη ηνπηθή αλαζθφπεζε. 

Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Κχπξν δελ έρνπλ γίλεη αθφκε 

γλσζηέο, θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ππάξρεη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη πνηνη  νη παξάγνληεο αιιά θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ εξγαζία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ηελ παξνχζα κειέηε ζα γίλεη έιεγρνο έμη παξαγφλησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νη νπνίνη είλαη: οι ζςνθήκερ 

επγαζίαρ, ο άμεζορ πποφζηάμενορ, ο μιζθόρ, η θύζη ηηρ δοςλείαρ, ο οπγανιζμόρ 

υρ ολόηηηα καθώρ και η αξιοκπαηία και οι εςκαιπίερ για πποαγυγή.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  έρεη δηαθαλεί φηη θαη 

νη έμε παξάγνληεο επεξεάδνπλ είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά  ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη. 

Ζ λνζειεπηηθή είλαη κηα ηππηθή αγρψδεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή απαηηεηηθή 

εξγαζία, εθφζνλ νη λνζειεπηέο έξρνληαη ζπλερψο αληηκέησπνη κε ηηο αλάγθεο, ηα 

πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ πφλν ηνπο. (Cronin-Stubbs & Brophy, 1985). Ζ 

κειέηε  ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε αιιά 

θαη ηελ πγεία ησλ λνζειεπηψλ έρεη ηεξάζηηα θαη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: λνζειεπηέο, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, λνζειεπηήξηα, δηνίθεζε 



 

6 
 

ABSTRACT 

Job satisfaction is a parameter of great interest both for companies and 

organizations, and for modern health systems. It is the "positive emotional response to 

a specific task, which stems from the view that it performs the work of the individual 

values.» (Locke, 1976). 

The disengagement of work from the realm of necessity and the economic 

transformation in a vehicle for personal and social self- realization, brings back the 

issue of job satisfaction to the forefront of contemporary individual and social reality. 

(Taliadorou, 2004). 

The necessity of the design and realization of this study arises through the 

need for further investigation of job satisfaction of nurses in the public infirmary 

Paphos, where they will be compared with its international and local review. 

Various investigations have been made in Cyprus are not yet known, it is 

therefore very important to investigate whether there is job satisfaction and what 

factors and how they affect their satisfaction from work. 

It is important to investigate the factors associated with job satisfaction. In the 

present study will control six factors associated with job satisfaction which are: 

working conditions, the immediate supervisor, the salary, the nature of slavery, 

the organization as a whole and meritocracy and opportunities for promotion. 

According to the results of this work has become clear that all six factors 

influence either negatively or positively on job satisfaction and this is confirmed. 

Nursing is a typical anxiety and emotional demanding job, where nurses are 

constantly faced with the needs, the problems of people and their pain. (Cronin-

Stubbs & Brophy, 1985). The study of factors that appear to influence satisfaction and 

health of nurses has been huge and crucial for the success of a health system. 

 

Keywords: nurses, job satisfaction, nursing administration, hospitals 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ εξγαζία έρεη πξνζδηνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Καηαιακβάλεη 

κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ηνλ ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ θαηαηάζζεη ζε νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα γηα απηφ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα 

απφ ηα θχξηα ζέκαηα κειέηεο ησλ επηζηεκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν, κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ. (Crites, 1969). 

Ζ έθηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν είλαη ή δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ην 

επάγγεικά ηνπ γεληθφηεξα ή απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εηδηθφηεξα, 

ζεσξείηαη σο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηφζν ζηελ αηνκηθή ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία ηνπ ίδηνπ αιιά θαη ησλ αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Ζ 

απαγθίζηξσζε ηεο εξγαζίαο απφ ηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη ε 

κεηνπζίσζή ηεο ζε έλα κέζν αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο απηνπξαγκάησζεο, μαλαθέξλεη 

ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην πξνζθήλην ηεο ζχγρξνλεο αηνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Σαιηαδψξνπ,2004).    

Eίλαη  γεγνλφο φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθφ δείθηε γηα ην πσο ην άηνκν δηαρεηξίδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο, ζε έλα 

ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο δσήο ηνπ. Ζ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπρλά απνηειεί 

έλδεημε πξνβιεκάησλ ζηελ αηνκηθή ή επαγγεικαηηθή δσή. Γηα έλαλ νξγαληζκφ 

αληίζηνηρα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ψζηε λα 

δηαηεξεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. (Μσπζάθε, 2006). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλά ην παγθφζκην φιν θαη πεξηζζφηεξνη θνξείο 

εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηελ 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, γηα ην πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα ηελ δνπιεία 

ηνπο θαη πνηα ε άπνςε ηνπο γηα απηήλ, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ ηνλ νπνίν ην άηνκν 

ληψζεη δηθαησκέλν γηα ηελ επηινγή ηνπ λα αθνινπζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα.  

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε έιεγρνο κε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζε 

έμε παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαηά πφζν εθθξάδεη 

ην δείγκα ηθαλνπνίεζε κέζα απφ απηνχο. Οη παξάγνληεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν άκεζνο πξντζηάκελνο, ν κηζζφο, ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο, νξγαληζκφο σο νιφηεηα θαη νη επθαηξίεο γηα πξναγσγή. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε 
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εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο αμηνινγήζεθαλ. 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, γίλεηαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο 

θαη νη πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ  

1.1 ΟΡΗΜΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

Ζ Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε μερσξηζηή απφ ηελ Ηαηξηθή, κε δηθή ηεο 

ηαπηφηεηα, αληηθείκελν θαη κεζνδνινγία, πνπ βνεζά ηνλ άξξσζην απφ άιιεο πεγέο 

γλψζεο απφ εθείλεο ηεο Ηαηξηθήο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ε Ννζειεπηηθή πεξηγξάθεθε 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Αξρηθά, δηλφηαλ έκθαζε ζηελ ηέρλε ή ηερλνινγηθή πιεπξά ηεο 

Ννζειεπηηθή, κεηαγελέζηεξα φκσο αλαθαιχθζεθε ην ζπλερψο δηεξεπλψκελν πεδίν 

ηεο, πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ εκπεηξηθή ηεο πιεπξά θαη ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε θαη κέζνδν. (αρίλε-Καξδάζε θαη Πάλνπ 2000).  

χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ Ννζειεπηηθή είκαη ε πξνζθνξά πγείαο πξνο ηνλ 

άλζξσπν ζε δηάθνξα ζηάδηα πγείαο θαη αζζέλεηαο. Γηδάζθεη θαη θαζνδεγεί ην άηνκν 

γηα λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν πγείαο. Βνεζά 

εθείλνλ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην πςεινχ θηλδχλνπ, δειαδή ζε πξηλ ηε λφζν 

θαηάζηαζε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο. Αληρλεχεη θαη 

βξίζθεη ηνπο αζζελείο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αξξψζηηαο θαη ζπληειεί ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ηεο πγείαο ή 

θαη ν ζάλαηνο. Ννζειεχεη ηνπο αξξψζηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο θέξεη ζην 

θαιχηεξν επίπεδν γηα λα ακπλζνχλ έλαληη ηεο αζζέλεηαο. Καη ηέινο, θξνληίδεη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθχγεη ηελ αλαπεξία ζαλ 

θαηάιεμε ηεο αξξψζηηαο ή λα αλαπηχμεη ην κέγηζην δπλακηθφ ηνπ κέζα ζηα φξηα ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ. (Π.Ο.Τ 1986). 

Ζ Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε ηεο πγείαο. Γηα απηφ ε επηηπρεκέλε 

άζθεζή ηεο απαηηεί απφ ηνπο Ννζειεπηέο ζπλδπαζκφ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη 

ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Σν έξγν ηεο πξνζθέξεη εθηφο απφ κφξθσζε, θαιιηέξγεηα 

ςπρήο, ελψ παξάιιεια πξνάγεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

Ννζειεπηψλ.  

Ζ Ννζειεπηηθή είλαη ιεηηνχξγεκα. Λεηηνχξγεκα είλαη ε δεκφζηα ππεξεζία 

πνπ έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο θαη γηα απηφ απαηηεί πςειφ 

αίζζεκα επζχλεο απφ απηνχο πνπ ην αζθνχλ  (Μφζρνπ θαη Κάθθνπ 2000). 
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1.2 ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 

Κάζε άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ πξέπεη λα αζθεί έλα επάγγεικα, λα έρεη κηα 

εξγαζία.  

«Δί ηηο εξγάδεζζαη κεδέ εζζηέησ». (Απφζηνινο Παχινο, πξνο Θεζζαινληθείο, 

Β` γ10).  

Ο άλζξσπνο κπαίλεη ζην επάγγεικα φπσο ζε κηα ζθαίξα απφ ηελ νπνία δελ 

πξφθεηηαη πηα λα βγεη, φζν καθξά δσή θη αλ δήζεη θαη ην επάγγεικα κπαίλεη κέζα 

ζηνλ άλζξσπν, ηνλ θπξηεχεη, θη απηή ε ππφηαμε δηαξθεί φζν πεξίπνπ θαη ε δσή ηνπ. 

Σν επάγγεικα ζρεκαηίδεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ θηηάρλεη. Γελ ζα είλαη ππεξβνιή εάλ 

εηπνχκε φηη ην επάγγεικα δηακνξθψλεη φρη κφλν ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ 

αλζξψπνπ, αιιά θαη ηνλ (ζσκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ) ηχπν ηνπ, ηε «δνκή» ηνπ. 

(Παπαλνχηζνο Δ, 1984). 

Σν επάγγεικα θαιχπηεη θαηά κέζν φξν ην 1/3 ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Γηα 

απηφ ην ιφγσ δηαπηζηψλεηαη έληνλα ε αλάγθε γηα ζσζηφ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Οη ζπλερείο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη εμειίμεηο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηβάιινπλ ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ 

έιιεηςε επηζηεκνληθήο βνήζεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηφζν ζε 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. 

 Ο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ή Δ.Π. ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

θαη ζηελ Ακεξηθή απνηειεί ην ζεζκφ πνπ δίλεη ηελ απάληεζε ζηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα θαη ιεηηνπξγεί κε επηηπρία εδψ θαη πνιιά ρξφληα.  

Δίλαη κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 

αλζξψπνπ θαη πνπ βνεζά ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ψζηε λα επηιέμεη κηα πνξεία πξνο ηελ 

επηηπρία θαη ηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε. (www.ison.gr). 

 

 

 

 

http://www.ison.gr/


 

11 
 

1.3 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

Ο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο  θαιείηαη ε θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπνπ, 

θπξίσο ηνπ λένπ, απφ ηελ πνιηηεία,  ψζηε λα επηιέμεη έλα επάγγεικα πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ.  Ο επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη απφ ηε κηα πιεπξά έλαο ζεζκφο ηεο πνιηηείαο θαη απφ ηελ 

άιιε έλαο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο πνπ θαηεπζχλεη, ρσξίο λα εμαλαγθάδεη, ην λέν ζηελ 

νξζή εθινγή επαγγέικαηνο. Ο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, γηα λα απνδψζεη, 

πξνυπνηίζεηαη φηη ζα αζθείηαη απφ έκπεηξνπο ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο θαη 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. (Μαηάθηαο Α.,) 

 

1.4 ΠΧ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Ζ δσή καο, πεξηβάιιεηαη απφ κία αηειείσηε αιπζίδα απνθάζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο θάπνηεο απφ απηέο ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη άιιεο φρη. Οη απνθάζεηο απηέο 

αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο απφ ηνπο πην πνιχπινθνπο ζηνπο πην απινχο. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηινγή επαγγέικαηνο είλαη ζεκαληηθή.  

 Απφ ηελ απφθαζε απηή ζα εμαξηεζεί θαηά πφζν ην άηνκν ζα είλαη εχθνιν 

ζην κέιινλ λα απαζρνιεζεί. ε πνιιά επαγγέικαηα ε απαζρφιεζε είλαη 

αβέβαηε, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεξηλά ζηάδηα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

νηθνλνκηθήο δηακφξθσζεο. Τπάξρνπλ επαγγέικαηα ζηα νπνία ε αλεξγία 

κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 80%, φπσο ππάξρνπλ θαη άιια ζηα νπνία ε αλεξγία 

θηάλεη ζε κεδεληθά επίπεδα. 

 Απφ ηελ απφθαζε απηή ζα εμαξηεζεί θαηά κεγάιν κέξνο ε επαγγεικαηηθή 

επηηπρία ή απνηπρία ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη θάζε άηνκν θαη επηιέγνληαο κία θαηεχζπλζε ζηελ 

νπνία αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα νη αδπλακίεο ηνπ 

εμνπδεηεξψλνληαη, ην άηνκν απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο  

ηνπ. 

 Απφ ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη αλ ην άηνκν ζα αγαπήζεη ή ζα κηζήζεη 

ηελ εξγαζία ηνπ ή αθφκε θαη ηελ εξγαζία γεληθφηεξα. Αλ ην επάγγεικα πνπ 

ην άηνκν πξνηίκεζε λα αθνινπζήζεη δελ ηαηξηάδεη κε ηα αηνκηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ηηο αμίεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ, ηφηε ην 

άηνκν κε κεγάιε δπζθνιία ζα βηψζεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  
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 Ζ επηινγή εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ζηελ νπζία είλαη 

επηινγή ηξφπνπ δσήο. Ο ηφπνο πνπ ζα δήζεη ην άηνκν, ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ε νηθνγέλεηα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη θ.η.ι. είλαη φια ζπλάξηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ 

ηνπ αηφκνπ.  

 Όιεο νη απνθάζεηο ησλ επηκέξνπο αηφκσλ, έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζα αμηνπνηήζεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Αθφκε, απφ ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ εμαξηάηαη θαηά 

κεγάιν κέξνο ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ππναπαζρφιεζεο θαη εηεξναπαζρφιεζεο 

φπσο είλαη ε θαηαλνκή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 Σέινο, απφ απηέο ηηο απνθάζεηο εμαξηάηαη ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζην 

νπνίν ζα θηλείηαη ην άηνκν, αλ δειαδή ζα εμειίζζεηαη θαηαθφξπθα ή απιψο 

ζα θηλείηαη νξηδφληηα (Σδεπφγινπ .,2001).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

2.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΣΖ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ(ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ) 

 

Ο νξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη 

απφ ρξνληθή πεξίνδν ζε κία άιιε (Ma et al., 2003). Οη δφθηκνη νξηζκνί ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηε βηβιηνγξαθία (Hersberg, 

Mausner, Peterson & Capwell, 1957, Locke, 1976, Scarpello and Campbell, 1983, 

Cranny et al, 1992) ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απάληεζε ζε αληηκεησπηδφκελεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ιεθζνχλ ππφςε 

φιεο νη (θξίζηκεο)  εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο. 

  Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ην ηθαλφο θαη πνηψ 

δειαδή είκαη ηθαλφο γηα θάηη. (Γαδήο, 1839). Ζ ιέμε ηθαλφο πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

ηθλένκαη δειαδή θζάλσ. Ζ ζεκαζία δειαδή ηεο ιέμεο ηθαλνπνίεζε ζεκαίλεη φηη 

κπνξψ λα θζάζσ θάπνπ. Ζ αγγινζαμνληθή εθδνρή, ην “satisfaction” ζεκαίλεη “θάλσ 

αξθεηά”. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο κηα επράξηζηε ή ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπ ή ηελ απνηίκεζε ηεο. Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο ην ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα ελφο εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή γηα 

πιεπξέο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο.(Locke.,1976). 

H επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη  κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κία νιηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Απνξξέεη δε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο απφ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα, 

πνηθηιία θαζεθφλησλ, απηνλνκία, επθαηξίεο γηα εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο ηνπ αηφκνπ, 

πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο, «πνζφηεηα» ηεο εξγαζίαο, κηζζφ, πξναγσγέο, 

επίβιεςε, ζπλαδέιθνπο.( Kohler,1988). 

Ο Abu-Bader (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζην ηη πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ απηήλ. 
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 Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα νξηζηεί σο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ελφο 

αηφκνπ πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη πξνο ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ (Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998).  

          Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε εζσγελή θαη εμσγελή. Ζ 

εζσγελήο αλαθέξεηαη ζηηο φςεηο ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηεμαγσγή 

ηεο (πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο) ελψ ε εμσγελή ηθαλνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία (ζπλζήθεο εξγαζίαο, σξάξην, αζθάιεηα, 

ακνηβέο θηι.). (Κάληα, 1998). 

Σν Harvard Professional Group (1998) ζεσξεί φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

είλαη ην θιεηδί πνπ νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε, ζην πςειφ εηζφδεκα, ζηε πξνψζεζε θαη 

ζηελ επηηπρία άιισλ ζηφρσλ νη νπνίνη δίλνπλ ζηνλ εξγαδφκελν ην αίζζεκα ηεο 

εθπιήξσζεο.  

          H έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο εκπεξηέρεη ηέζζεξηο παξακέηξνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

νκνηνγέλεηα ηεο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο αθνξά ζηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ην αλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ επαηφ καο ή ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο. Ζ δεχηεξε, αθνξά ζην γεληθφ ραξαθηήξα ηνπ φξνπ, φπσο ε αλαθνξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε γηα παξάδεηγκα ηεο πείλαο θαηά πφζν ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλαγλψξηζεο. Απφ απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο δεκηνπξγήζεθαλ δπν άιινη ηχπνη 

πξνβιεκαηηζκψλ, φπνπ ν πξψηνο αθνξά ζηε θχζε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο εμεηάδνληαο ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ηζηνξηθφ ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

νη αλάγθεο ηνπ, νη ηθαλφηεηεο ηνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ην ζχζηεκα αληακνηβήο ηνπ. Ο 

ηειεπηαίνο ηχπνο πξνβιεκαηηζκψλ, έρεη δπν πιεπξέο θαη βξίζθεηαη κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη κε ηθαλνπνίεζεο. (Goguelin, 1989). 

 

2.2  ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 Ζ κειέηε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απνηειεί κία 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο πεξηνρέο έξεπλαο ηεο Οξγαλσηηθήο/Βηνκεραληθήο Φπρνινγίαο 

(Κνπζηέιηνο, 1996, Κάληαο, 1998, Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004) ελψ 

έρεη κειεηεζεί θαη έρεη ζπδεηεζεί επξέσο θαη ζην πιαίζην πνιιψλ άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ηεο 

Κνηλσληνινγίαο, ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ηεο Ννζειεπηηθήο, θαζψο θαη ηνπ 

Management (Zeytinoglu, 2007). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζεσξείηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Γεκεηξφπνπινο,1998, 
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Κάληαο, 1998).  

          Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ελφο αηφκνπ απφ ην επάγγεικα ηνπ ή ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηεο θνηλσληθήο, νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ησλ αηφκσλ ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ. (Γξέβηαο, 1993, Κάληαο, 1998, Γεκεηξφπνπινο, 1998).           

Οη πην ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη φηη: α) ε ηθαλνπνίεζε απηή θαζεαπηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ηειηθφο ζηφρνο, αθνχ ε επηπρία είλαη ζηφρνο ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ θαη β) ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεκαληηθά πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο. (Locke, 1976). 

         Οη επηδξάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδνπλ φρη κφλν ηε πξνζσπηθή δσή αιιά 

θαη ηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε ζπληαμηνδφηεζε αθνχ φζν πην 

ηθαλνπνηεκέλνο αηζζάλεηαη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν πην απξφζπκνο είλαη 

λα ζπληαμηνδνηεζεί (Πιαηζίδνπ & Γσληδά, 2005). Δπηπξφζζεηα, ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ελφο αηφκνπ απφ ην επάγγεικά ηνπ ή ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 

ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηεο θνηλσληθήο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ ηδίνπ (Crohan, Antonucci, Adelman & Coleman, 1989) θαη ησλ 

αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Γξέβηαο, 1993, Κάληαο, 1998, 

Γεκεηξφπνπινο,1998).  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε 

παξαγσγηθφηεηα (Lussier, 1999,)ηε θαιή ςπρηθή πγεία, κε ρακεινχο δείθηεο 

απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία θαη κε ρακεινχο δείθηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ. 

(Tsiggilis, Koustelios & Togia, 2004) 

Δπίζεο, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελψ έρεη ζρεηηζζεί αξλεηηθά κε ηελ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

παξαίηεζε (Tsiggilis et al., 2004).  

Ζ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απφδνζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο αθνζίσζήο ηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ. Οη 

παξαπάλσ παξάγνληεο δηάζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίδνληαη ζε πέληε κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: α) ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξγαζίαο, β) ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γ) ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξντζηακέλνπ, δ) ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξγαλσζηαθφ θιίκα θαη ε) 
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ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο (α) θαηεγνξίαο νδεγεί ζε ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο (job 

satisfaction) ελψ ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο (α) έσο θαη (ε) 

νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλνπ (employee satisfaction).(Mπνπξαληά & 

Παπαιεμαλδξή, 2003). 

 

 

2.3 ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΘΚΑΝΟΠΟΘΗΗ ΣΩΝ 

ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920  εκθαλίδνληαη νη πξψηεο αλαθνξέο ηνπ 

φξνπ «εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπ Hawthorne. Σα πεηξάκαηα 

Hawthorne (1924-1933) ήηαλ αθηεξσκέλα ζηνλ Elton Mayo ηνπ Harvard Business 

School θαη πξνζπάζεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδξάζεηο δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχζαλ λα 

εθαξκφζνπλ κηα πην αλζξψπηλε πξνζέγγηζε ζηηο ζρέζεηο εξγνδνζίαο-εξγαδνκέλσλ 

ζεσξψληαο φηη βειηηψλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ βειηηψλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Βάιβε θ.ά., 2009). Οπζηαζηηθά, πάλσ ζε απηφ ην 

πξφηππν ζηεξίρζεθε ε πξψηε ζρνιή ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ φπνπ ζπζρέηηδε άκεζα 

ηε παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ έηζη φπσο πξνέθππηε απφ ηηο 

ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ – εξγνδνζίαο (Μπνπξήο, 2005).  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ απηψλ έδεημαλ: 

 φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε γηα 

ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ εξγαζία ηνπο,  

  φηη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

λα ζπληειέζνπλ ζε κία παξαγσγηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Sarachek, 1968).  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ζηα 

αλεπηπγκέλα θξάηε, θπξηαξρνχζε ην κφην ικανοποιημένορ επγάηηρ = παπαγυγικόρ 

επγάηηρ. (Βάιβε, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.1 ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

Οη ζεσξίεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

δπν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη νληνινγηθέο ζεσξίεο, απηέο 

δειαδή πνπ επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ 

(Maslow, McGregor, Herzberg θ.α) θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα νη κεραληζηηθέο ή 

δηαδηθαζηηθέο. ηελ νκάδα απηή νη ζεσξίεο εζηηάδνληαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε.(Vroom, Locke, ) (Παπάλεο & Ρφληνο,2005). 

 

3.2  ΟΝΣΟΛΟΓΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

3.2.1 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΝ MASLOW  

 

Ο Abraham Maslow εηζήγαγε έλα ζχζηεκα ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

αλαγθψλ θαη θηλήηξσλ θαηαθέξλνληαο λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, 

θαη ζπλεπψο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο εθφζνλ εθπιεξσζνχλ νδεγνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε. Ζ ηεξάξρεζε αθνξά πέληε επίπεδα, μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ. Γηα λα πεξάζεη θάπνηνο απφ έλα επίπεδν ζε έλα άιιν πξέπεη πξψηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ. Γειαδή, κφιηο ηα άηνκα έρνπλ 

ηθαλνπνηήζεη κία αλάγθε ζηελ ηεξαξρία, απηή παχεη λα παξαθηλεί ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, θαη έρνπλ πιένλ σο αλάγθε – θίλεηξν λα κεηαθηλεζνχλ ζην επφκελν, αλψηεξν, 

επίπεδν ηεξάξρεζεο (Παπάλεο & Ρφληνο, 2005).  

θνπφο θάζε αηφκνπ είλαη λα αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη, επνκέλσο, 

πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ (π.ρ. πείλα, δίςα, 

ζεμνπαιηθφηεηα), ηηο αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη αγάπε, ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία 

θαη, ηέινο, λα θαηαθηήζεη ηε θνξπθαία αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε ή επίηεπμε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζηφρσλ ηνπ (Κνξνκειάο, 1983, Κάληαο, 1998). Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ζεκαίλεη λα μεπεξλάκε ηα εκπφδηα, λα αζθνχκε δχλακε, λα αγσληδφκαζηε, λα 

θάλνπκε θάηη δχζθνιν ηφζν θαιά θαη ηφζν γξήγνξα φζν είλαη δπλαηφλ (Βνζληάδνπ, 

2005).  
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Ο Maslow ππνζηεξίδεη φηη νη πςειφηεξνπ επηπέδνπ αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη 

δχζθνια θαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηηο νξγαλψζεηο. Με απηά ηα δεδνκέλα, µηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ, αλ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, παξέρνληαο ηνπο 

δηαθξίζεηο, επθαηξίεο γηα κεηεθπαίδεπζε θαη πξννπηηθέο εμέιημεο (Κάληαο, 1998).  

Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο. 

Αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο δηδάζθεηαη ηφζν ζηα ήδε ππάξρνληα φζν θαη ζηα 

κειινληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, εμαθνινπζεί λα ζηξέθεη ηε πξνζνρή 

ησλ εξγνδνηψλ ζην ζέκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο 

(Spector, 2007, Μπνπξαληάο, 2002).  

 

ρήκα 1: ε ππξακίδα ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Μaslow  

 
 

 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ βάζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ, ηηο πξνζσπηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ, ην 

θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 
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3.2.2 ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ (HERZBERG F., 1959) 

H ζεσξία ηνπ Herzberg απνηειεί ηε πξψηε ζεκαληηθή εμέιημε ζηε ζεσξία ηνπ 

Maslow θαη είλαη κία νινθιεξσκέλε ζεσξία θηλήηξσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Stanton, 1987). O Ζerzberg πξνζδηφξηζε ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ πξνθαινχλ επλντθή ζηάζε πξνο ηελ εξγαζία θαη ηνπο 

δηέθξηλε απφ εθείλνπο πνπ πξνθαινχλ δπζκελή ζηάζε, απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ.   

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ινηπφλ, ππάξρνπλ δχν παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ:  

 Παπάγονηερ Τγιεινήρ ή Γιαηήπηζηρ: πξφθεηηαη γηα πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε θνηλσληθή ζέζε (status), ε αζθάιεηα ηεο 

απαζρφιεζεο, ε εγεζία θαη ν κηζζφο (Μηρφπνπινο, 1996, Κάληαο, 1998, 

Μπξνχδνο, 2002, Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003).  

 Οη παξάγνληεο απηνί δελ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα αχμεζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο. Δκπνδίδνπλ, φκσο, ζηε ζεηηθή ηνπο δηάζηαζε, ην ζπλαίζζεκα ηεο 

δπζαξέζθεηαο, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε έλα 

απνδεθηφ επίπεδν. Όηαλ απνπζηάδνπλ απνηεινχλ πηζαλέο πεγέο δπζαξέζθεηαο, 

πξνθαινχλ αξλεηηθή ζηάζε, θαη ελδερφκελεο απψιεηεο ζηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Μηρφπνπινο, 1996, Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003). Γηα 

ην ιφγσ απηφ νη παξάγνληεο πγηεηλήο είλαη πξνιεπηηθνί. Μπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ηε 

δπζαξέζθεηα αιιά δελ ελεξγνχλ ζαλ πξνζσπηθά θίλεηξα γηα ηελ ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο.  

 

 Παπάγονηερ Τποκίνηζηρ ή Παπακίνηζηρ: πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, εληζρχνπλ ηε παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη, ζπλεπψο, ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. 

 

 Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη αθφινπζνη: επηηεχγκαηα, αλαγλψξηζε, δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο, δπλαηφηεηεο πξναγσγψλ, ελδηαθέξνλ εξγαζίαο, ππεπζπλφηεηα θαη 

αξκνδηφηεηεο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ κεγάιε 

δπζαξέζθεηα. Αληίζηνηρα, ε απνπζία ηνπο δελ πξνθαιεί πςειφ επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΓΙΔΙΝΗ                                               ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ 

Αμοιβέρ                                                                                Αναγνώπιζη 

ςνθήκερ επγαζίαρ                                                              Πποαγυγή 

Γιαπποζυπικέρ ζσέζειρ                                                      Ανάπηςξη 

Αζθάλιζη                                                                             Δςθύνη 

Δπίβλετη                                                                             Δπίηεςξη ζηόσυν 

 

 

 

 

3.2.3 ΘΔΧΡΗΑ ERG (ALDERFER C.) 

 

Ζ ζεσξία απηή είλαη κηα παξαιιαγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow. χκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ηνπ Maslow νη αλάγθεο ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο ελψ ζχκθσλα 

κε ηελ ζεσξία ηνπ Alderfer ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, θαη δελ αθνινπζνχλ 

ηελ ηεξαξρία φπσο ζηελ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow. Ζ ηεξάξρεζε ησλ 

αλαγθψλ θαηά ησλ Αlderfer είλαη ππνθεηκεληθή θαη επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, θαζψο επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη έλα άηνκν κπνξεί 

λα παξαθηλείηαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιέο αλάγθεο ή θαη απφ θακία. 

Ο Alderfer ρσξίδεη ηηο αλάγθεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

 Ανάγκερ ύπαπξηρ : θπζηνινγηθέο αλάγθεο παξνρήο ζηνηρεησδψλ απαηηήζεσλ, 

αλάγθεο αζθάιεηαο ή ζηγνπξηάο ηνπ αηφκνπ θαηά Maslow. Έλαο εξγαδφκελνο 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο χπαξμεο κέζσ ηνπ κηζζνχ, ησλ 

πξφζζεησλ παξνρψλ θαη ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ανάγκερ διαζύνδεζηρ ή ζσέζευν : αληηζηνηρνχλ ζηηο θνηλσληθέο, ζχκθσλα 

κε ην Maslow, αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πεξί επηζπκίαο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ. 

Ηθαλνπνηνχληαη φηαλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηαθξίλνληαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε 

 Ανάγκερ ανάπηςξηρ: αθνξνχλ ηελ επηζπκία γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ, δειαδή ηηο αλάγθεο αλαγλψξηζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ αηφκνπ θαηά 

Maslow. Ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ε εξγαζία είλαη δεκηνπξγηθή θαη παξέρεη 

πξνθιήζεηο θαη απηνλνκία.(Jewell L.N. & Siegall M., 1990).  
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3.2.4 ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ McGREGOR 

 

O McGregor αλέπηπμε ηε ζεσξία απηή ζεσξψληαο φηη νη κέρξη ηφηε ζεσξίεο 

αγλννχζαλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. ( Μπνπξαληάο, 2002). 

ηελ ζεσξία απηή νη άλζξσπνη ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:  

 ηελ καηηγοπία Υ  νη άλζξσπνη εθ θχζεσο απνζηξέθνληαη ηεο 

εξγαζίαο θαη κφλν ηηκσξεηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα ληψζνπλ 

αζθαιή θαη ηθαλνπνηεκέλα, κφλν φηαλ απνθεχγνπλ λα αλαιακβάλνπλ 

επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο, ελψ έρνπλ απμεκέλε ηελ αλάγθε γηα 

έιεγρν θαη θαζνδήγεζε. 

 

 ηελ καηηγοπία Τ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε απηνλνκία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα. Αλ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηνπο εμαζθαιίδεη 

θιίκα εκπηζηνζχλεο, ηφηε δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα μεδηπιψζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο. (Παπάλεο & Ρφληνο, 2005). 

 

3.3 ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΔ Ή ΜΖΥΑΝΗΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

 

3.3.1 ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΠΡΟΓΟΚΗΑ (VROOM) 

 

To 1964 o Vroom, δηαηχπσζε ζηε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηε ζχλδεζε ησλ θηλήηξσλ 

θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο 

 Σελ ειθπζηηθφηεηα (ζζέλνο) 

 Σε ζπληειεζηηθφηεηα (δπλαηφηεηα) 

 Σελ πξνζδνθία. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζπλάξηεζε ππνθεηκεληθψλ αληηιήςεσλ ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε ζπληειεζηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο λα πξνζθέξεη ή 

λα ¨εμαζθαιίζεη¨ ζην άηνκν νξηζκέλα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ πξαγκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ απφθαζε γηα δξάζε πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη αλ θάπνηνο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο είλαη κεδέλ, ηφηε ε ζπλνιηθή 
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ππνθίλεζε γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ είλαη επίζεο κεδέλ. ( Παπάλεο & 

Ρφληνο, 2005). 

Οη ζεσξίεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηαμηλνκνχληαη ζε:  

 Θευπίερ αναγκών : ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ 

 Θευπίερ πποζδοκιών : ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ  

 Θευπίερ ηυν πόλυν : ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ πεξί πινπνίεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ξφισλ  

 Θευπίερ αςηοανηίλητηρ : ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζπκθσλία αληίιεςεο θαη επαγγεικαηηθψλ επηηεπγκάησλ θαη 

 Γνυζηική θευπία : εμεηάδεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πφζν ην άηνκν ζεσξεί φηη πεηπραίλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ κέζα απφ ην 

επάγγεικα. (Γεκεηξφπνπινο ,1998, αισλίηεο 2002). 

 

 

 

Πποζπάθεια 

Ζ πποζδοκία οδηγεί 

 

Δκηέλεζη 

Ζ μεζολάβηζη οδηγεί 

 

Αποηέλεζμα(ανηαμοιβή) 

θένορ 

 

Πποζυπικοί ζηόσοι 
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3.4 Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ / ΣΔΤΛΟΡΗΜΟ. 

 

Ζ ζεσξία ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη (ή αιιηψο Σευινξηζκφο) είρε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ο Frederick 

Winslow Taylor (1911), δηελεξγψληαο ζε εξγαδνκέλνπο πεηξάκαηα θαηάιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ππάξρεη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο δηεθπεξαίσζήο ηεο.  

Γηα ην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο, δηαπίζησζε φηη νη εξγαδφκελνη παξαθηλνχληαη 

απφ ην ρξήκα θαη ηα πιηθά αγαζά (Φεκκέλνο, 2007). Ο Σευινξηζκφο βξήθε κεγάιε 

απήρεζε ζηνλ ηνκέα, θπξίσο, ηεο βηνκεραλίαο, αληηκεησπίδνληαο ηνλ εξγάηε ζαλ 

κεραλή θαη απμάλνληαο ηε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νδεγψληαο 

ηαπηφρξνλα ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Απφ εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ 

ζεσξείηαη φηη έζεζε θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ηεο εξγαζίαο (Κάληαο, 1998).  

Ζ ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ σο κεραλή έθεξε ζαλ  απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αθνχ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο απνγνήηεπζεο ήηαλ έληνλα 

θαζψο  θαη ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ησλ εμνλησηηθψλ ξπζκψλ ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4.1 ΜΔΘΟΓΟΗ  ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ. 

 

 Πνιιά εξεπλεηηθά εξγαιεία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ εξεπλεηέο κε ζθνπφ ηελ 

κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Έλα απφ απηά έρεη είλαη ην Employee 

Satisfaction Inventory (ESI). (Koustelios & Bagiatis 1997, Koustelios 1991). Πεξηέρεη 

24 πξνηάζεηο αλαθεξφκελεο ζε έμη επηκέξνπο ελφηεηεο: εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηζζφο, 

παξαγσγή, θχζε ηεο εξγαζίαο, πξντζηάκελνο θαη νξγαληζκφο σο νιφηεηα. ην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε πεληαβάζκηα θιίκαθα γηα ην ζθνξάξηζκα ε 

νπνία μεθηλνχζε απφ ην «ζπκθσλψ απφιπηα» κέρξη ην «δηαθσλψ απφιπηα».  

Ζ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

ζπλεληεχμεσλ ή εξσηεκαηνινγίσλ θαη θάπνηεο θνξέο κε αλαθνξά ζε θξίζηκα 

γεγνλφηα. ηε βηβιηνγξαθία πην ζπρλά νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ε ζπλέληεπμε. Παξφιν, πνπ κε ηε ζπλέληεπμε κπνξνχλ λα 

δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο θαη αξθεηά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ε επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο είλαη εθείλε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηφηη απαηηεί ιηγφηεξν 

ρξφλν θαη θφζηνο. (Spector, 1997).   

Μεξηθά απφ ηα γλσζηά ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία κέηξεζεο είλαη: 

 Job Descriptive Index (JDI)  (Smith, Kendal & Humil, 1969) 

 The Job In General Scale (JIG) (Ironson et al, 1989) 

 The Job Satisfaction Survey (Spector, 1985) 

 Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss et al, 1967) 

 Job Diagnostic Survey (JDS) (Hackman & Oldman, 1975) 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο κηαο ππάξρνπζαο θιίκαθαο έρεη λα θάλεη κε ην 

πεξηνξηζκφ ζηελ κέηξεζε πην ηδηαίηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

ζε εηδηθνχο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, απφ ηνπο γεληθνχο θαη βαζηθνχο πνπ ζπλήζσο 

ηαηξηάδνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. (Spector, 1997). 
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4.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

ε έξεπλεο γηα ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δειαδή σο ζηάζε πνπ ζπληειεί ζηε 

δηακφξθσζε νξηζκέλσλ άιισλ ζπκπεξηθνξψλ ή ζηάζεσλ θαη επνκέλσο απνηειεί 

πξνζδηνξηζηηθφ ή θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ή αίηην. ε απηή ηελ πεξίπησζε εξεπλάηαη 

πσο επηδξά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία, ζηηο 

απνπζίεο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. (Κάληαο, 1998, Κνπζηέιηνο  & 

Κνπζηέιηνπ 2011). 

H ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

1. ηελ αλάπηπμε θαξηέξαο, φπνπ αθνξά:  

 Σελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Δπθαηξίεο πξναγσγήο θαξηέξαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

 Δπθαηξίεο θαξηέξαο γηα κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Δθπαηδεχζεηο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο 

 Δπθαηξίεο δηθηχσζεο κε άηνκα εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

 Δπθαηξίεο ρξεζηκνπνίεζεο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ εξγαζία 

 Πιεξσκή δηδάθηξσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο  

2. Σηο ζρέζεηο κε ηνπο αλψηεξνπο, φπσο: 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη πξντζηακέλσλ 

 Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Αλαγλψξηζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηε δηεχζπλζε 

(αλαηξνθνδφηεζε, θίλεηξα, βξαβεία) 

 ρέζεηο κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελν 

 

3. Σηο απνδεκηψζεηο, ακνηβέο θαη επηδφκαηα: 

 Ο κηζζφο θαη ε ζπρλφηεηα θαηαβνιήο ηνπ 

 Δπθαηξίεο δηαθφξσλ εηδψλ πιεξσκψλ 

 Γηθαίσκα επηινγήο ηίηισλ ή αμηφγξαθσλ 

 Αληαγσληζηηθή ακνηβή ζπγθξηηηθά κε ηε ηνπηθή αγνξά 
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ηα πξνλφκηα ζπκπεξηιακβάλνληαη: ηαηξηθή θξνληίδα, νηθνγελεηαθά πξνλφκηα 

(αζθάιεηα δσήο γηα εμαξηεκέλα κέιε, νηθνγελεηαθή πεξίζαιςε γνλέσλ θαη ηέθλσλ), 

πιεξσκή εκεξνκηζζίσλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, (ιφγσ δηαθνπψλ, 

άδεηαο ή αζζελείαο), θαη πξνλφκηα ζπληαμηνδφηεζεο (εθάπαμ θαη ζχληαμε). 

 

4. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο:  

 Ζ αίζζεζε αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Ζ αζθάιηζε 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν 

 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

(ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή απφδνζε κε ζπλεηζθνξέο ζηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ¨πξάζηλνπο¨ ρψξνπο εξγαζίαο 

(πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνπο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθνχο) 

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (θσηηζκφο, ζφξπβνο, θαζαξηφηεηα, 

ηνπνζέηεζε επίπισλ, θ.α) 

 Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα ( θήκε ηεο εηαηξίαο, ήζε θαη έζηκα εξγαζηαθά- 

αμίαο, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θηι.) 

 Οη ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο 

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο 

 Ζ εξγαζία απηή θαζαπηή ( πφζν ελδηαθέξνλ είλαη, αλ θξχβεη 

πξνθιήζεηο θηι.) 

 Ζ πνηθηιία ηεο εξγαζίαο (εξγαζία ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο) 

 Ζ νηθνλνκηθή εηαηξηθή ζηαζεξφηεηα 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν αιιά ελσκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο απνηειεί κφλν έλα 

κέξνο απηήο ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία θαη κάιηζηα ζε ππνθαηεγνξία. (Society for 

Human Resource and Management, 2011). 
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H ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε πνηφηεηα ησλ  παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, εθείλνη πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθέο θαη νη κάλαηδεξ έρνπλ επηθεληξσζεί ζην λα 

παξέρνπλ δηαθνξεηηθά είδε αλέζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο έηζη 

ψζηε λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. (Parvin, 2011). 

 

4.3 Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΗΠΟΗΖΖ Χ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ  

 

Ζ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο «αλεμάξηεηε κεηαβιεηή» αιιά θαη σο 

«εμαξηεκέλε κεηαβιεηή». (Κάληαο, 1993). 

Χο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, αμηνπνηείηαη φηαλ ζεσξείηαη σο ζηάζε πνπ ζπληειεί 

ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ άιισλ ζπκπεξηθνξψλ ή ζηάζεσλ θαη επνκέλσο απνηειεί 

πξνζδηνξηζηηθφ ή θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ή αίηην. ε απηή ηελ πεξίπησζε εξεπλάηαη 

πσο επηδξά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ  ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία, ζηηο 

απνπζίεο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. (Κάληαο, 1998 Κνπζηέιηνο & 

Κνπζηέιηνπ 2001). 

 

4.3.1. ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

4.3.1.1 ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ο ηθαλνπνηεκέλνο εξγάηεο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη παξαγσγηθφο γηαηί ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνιιέο θνξέο ζρεηίδεηαη κε εμσηεξηθνχο πξνο ην άηνκν 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε απφδνζε ηνπ, φπσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη ακνηβέο, 

ε αλαγλψξηζε. (Κάληαο 1998, Greenberg & Baron 2000). 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα είλαη 

αληίζηξνθε απφ απηή πνπ νη πεξηζζφηεξνη ππνζέηνπλ φηη ππάξρεη. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, 

λα κελ είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά ε 

παξαγσγηθφηεηα (ε επηηπρήο δει. απφδνζε ζηε δνπιεία) λα νδεγεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε, θάηη πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλν κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα 

ηελ αλζξψπηλε θχζε. Αθνινχζσο, ε ηθαλνπνίεζε επηδξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα κε 

έκκεζν ηξφπν, θπξίσο δεκηνπξγψληαο ζην άηνκν αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο. ( Κάληαο 

1998). 
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηελ εξγαζία, απνηειεί θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε 

κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ θξαηψλ-κειψλ. (Ενπξλαηδή θ.α., 2006). 

Αλ θαη ε ηδέα φηη «έλαο ηθαλνπνηεκέλνο εξγάηεο είλαη θαη παξαγσγηθφο», 

είλαη αξθεηά ειθπζηηθή ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα είλαη αξθεηά αζαθή. Αξθεηέο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη δελ πθίζηαηαη θακία ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο (Jewell & 

Siegall, 1990), ππάξρνπλ φκσο θαη αξθεηέο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ε ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηνπο αλ θαη ζεηηθή, είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. (Spestor 2000, Krumm 2001). 

 

4.3.1.2 Ζ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   

Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηε δσή θαη είλαη αηζηφδνμνη, 

απνρσξνχλ κε επθνιία απφ ηνλ νξγαληζκφ φηαλ ληψζνπλ δπζαξεζηεκέλνη, ελψ νη 

εξγαδφκελνη, πνπ είλαη απαηζηφδνμνη γεληθά σο άηνκα, παξακέλνπλ ζπλήζσο ζηνλ 

νξγαληζκφ παξά ηε δπζαξέζθεηα πνπ ληψζνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

Σα αίηηα ηεο απνρψξεζεο απφ ηε δνπιεία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε κε 

εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ είρε ν εξγαδφκελνο απφ ηε δνπιεία ηνπ θαη ε 

απφθαζε γηα παξακνλή ή απνρψξεζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δηαδηθαζία 

εμηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζηηο νηνπδήπνηε είδνπο ακνηβέο πνπ πήξε θαη ζε απηέο πνπ 

πξνζδνθνχζε, επηζπκνχζε ή δπλεηηθά κπνξνχζε λα πάξεη. (Porter  & Streets 1973). 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηάζεο γηα 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, ζεσξείηαη ζεηηθή, δειαδή φζν πην δπζαξεζηεκέλνο 

αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα ζθέθηεηαη 

ηελ παξαίηεζε θαη ηελ αλαδήηεζε άιιεο ζέζεο εξγαζίαο. (Greenberg & Baron, 

2000). 

Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηε δσή θαη είλαη αηζηφδνμνη, 

απνρσξνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ ηνλ νξγαληζκφ φηαλ ληψζνπλ 

δπζαξεζηεκέλνη, ελψ νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη απαηζηφδνμνη γεληθά σο άηνκα, 

παξακέλνπλ ζπλήζσο ζηνλ νξγαληζκφ παξά ηε δπζαξέζθεηα πνπ ληψζνπλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. (McKenna 2000). 
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H ειηθία ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαίλεηαη 

λα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ, ηφζν 

κεηψλεηαη ην πνζνζηφ θηλεηηθφηεηαο ηνπ αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ. Απηφ πηζαλφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν εξγαδφκελνο πνπ ππεξεηεί ρξφληα 

ζηνλ νξγαληζκφ, παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, ληψζεη 

δεζκεπκέλνο λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη εθεί αιιά θαη πηζαλφλ γηαηί απνζαξξχλεηαη 

ζηε ζθέςε φηη ζα ηνλ πξνζιάβνπλ ζε κηα θαηλνχξγηα δνπιεία, ζε παξφκνηα ζέζε θαη 

κε ηηο ίδηεο απνδνρέο. Δπίζεο, κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο  ν ζπγθεθξηκέλνο εξγαδφκελνο 

έρεη απνθνκίζεη ζεκαληηθή πείξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεία κε απνηέιεζκα λα 

πηέδεηαη ιηγφηεξν ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη επνκέλσο δε κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ 

επαηφ ηνπ ζε άιιε δνπιεία απφ απηή πνπ έρεη ζπλεζίζεη. (McKenna 2000). 

 

4.3.1.3  ΟΗ ΑΠΟΤΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Ο δείθηεο ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία είλαη αξλεηηθφο. Ζ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

νδεγεί ζε ιηγφηεξεο απνπζίεο αιιά θαη φζν ιηγφηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζε 

πεξηζζφηεξεο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία. 

Σα αίηηα ηεο απνπζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

αλαδεηνχληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην αλ ε λννηξνπία πνπ 

επηθξαηεί είλαη φλησο απηή πνπ απσζεί ή σζεί ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ηνλ 

εξγαδφκελν λα απνθχγεη ή φρη ηελ εξγαζία ηνπ.( Kάληαο 1998, Robbins 2001). 

Πνιιέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πςειφ επίπεδν 

απνπζηψλ θαη ζηελ ηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα παξαηηεζεί, ελψ άιιεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ 

απνπζηψλ. (Krumm 2001). 
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4.4 Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ Χ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηαθξίλεηαη ζε εζσγελή θαη εμσγελή. (Warr, 2005). Οη 

αηηίεο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ αλάινγα ηα επίπεδα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε πςειά ή 

ρακειά δηαρσξίδνληαη ζε: 

4.4.1 Παπάγονηερ εζυγενούρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ: 

 ε ειεπζεξία επηινγψλ ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο  

 ε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 

 ε αμηνπνίεζε δεμηνηήησλ 

 ν βαζκφο ππεπζπλφηεηαο 

 νη επθαηξίεο γηα πξνζσπηθφ έιεγρν  

 ε αλαηξνθνδφηεζε θ.α.  

Οη άλζξσπνη πξαγκαηνπνηψληαο ηνπο ζηφρνπο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

εγγελή ηθαλνπνίεζε κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 ηεο ηαπηφηεηαο ζηφρνπ (εάλ ν εξγαδφκελνο πξαγκαηνπνηεί έλα νιφθιεξν έξγν 

ή κέξνο ηνπ) 

 Σελ ζεκαζία ηνπ ζηφρνπ (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εξγαζία αζθεί επίδξαζε 

ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ)  

 

 Σελ πνηθηιία ησλ ηθαλνηήησλ (ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο)  

 Σελ απηνλνκία (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εξγαζία παξέρεη ηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ)  

 Σελ αλαηξνθνδφηεζε (ν βαζκφο πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη άκεζε θαη μεθάζαξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία). (Hackman θαη Oldham 

1976, 1980). 
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To γεληθφ απνηέιεζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαζίαο θαίλεηαη λα έρεη έλαλ 

πςειφ ζπζρεηηζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. (Spector, 1985). Ζ εξγαζία 

πξέπεη λα δηέπεηαη απφ επθαηξίεο γηα πξνζσπηθφ έιεγρν (απηνλνκία, ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ειεπζεξία επηινγψλ, επξχηεηα απνθάζεσλ, απηνπξνζδηνξηζκφ) 

γηα λα παξαρζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (Warr, 2005). 

Δπίζεο, πξέπεη λα επηηξέπεη επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ θαη πνηθηιία ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ.  

  Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ην βαζκφ ηεο θπζηθήο 

πξνζπάζεηαο, ηνπ θφπνπ θαη ηεο αμίαο πνπ πξνζδίδεη ν εξγαδφκελνο ζην έξγν ηνπ. 

(Antoniou, 2009). 

 

4.4.2 Παπάγονηερ εξυγενούρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ; 

 

 νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο  

 ην σξάξην 

 νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

 ε αζθάιεηα  

  ε εγεζία (άκεζνο πξντζηάκελνο)  

 ε επνπηεία απφ ηνλ πξντζηάκελν 

 νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  

Οη ζςνθήκερ επγαζίαρ, είλαη ε γεληθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί εληφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε αθελφο κε ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη αθεηέξνπ κε ην πλεχκα 

ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

(Φαλαξίσηε, 1999). 

Οη αθξαίεο ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο ν θσηηζκφο, ε ζεξκνθξαζία, ε έιιεηςε 

νμπγφλνπ θαη ν ζφξπβνο, επηδξνχλ ηφζν ζηελ ςπρνινγία φζν θαη ζηελ επίδνζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ήζζνλνο γηα ηνλ εξγαδφκελν. 

(Αntoniou 2009). 
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Ο άμεζορ πποφζηάμενορ, σο άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη 

κνλαδηθά πξνζφληα ηα νπνία ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ δηαθξίλνπλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο.  

Γπν απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζχγθξνπζε θαη ε αζάθεηα ησλ 

ξφισλ. Ζ  ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ πξνθχπηεη φηαλ ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη 

πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο, ή φηαλ ε 

ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ θάλεη δχζθνιε ηε ζπκκφξθσζε κε 

θάπνηεο άιιεο πιεπξέο ηνπ (Ivancevich & Matteson, 1980). Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ 

είλαη κία ηδηαίηεξα αγρνγφλνο θαηάζηαζε, πνπ ζπλδέεηαη κε ππέξηαζε θαη 

θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, ελψ ηε βηψλνπλ εληνλφηεξα ηα επαίζζεηα άηνκα θαη 

απηά πνπ έρνπλ ελδνγελέο άγρνο. (Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004). 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία, ε ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ηνπο 

εξγνδφηεο, ε απνπζία ζηελήο επηηήξεζεο-απζηεξήο επνπηείαο κπνξνχλ λα πξνάγνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (Warr 2005, 2007). 

Ο μιζθόρ, είλαη ην νηθνλνκηθφ αληίθηππν πνπ ιακβάλνπλ νη ίδηνη γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη δηεθδηθνχλ κηζζφ ηέηνην πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ 

πξάγκαηη πξνζθέξνπλ. (Jonsen θαη Jonge 1999). 

H θύζη ηηρ επγαζίαρ, είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ θαη ξφισλ 

πνπ απαηηεί κηα ζέζε εξγαζίαο. (Κάληαο, 2003). Ζ θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ 

λνζειεπηψλ απαηηεί ζηελή αιιειεπίδξαζε κε δείθηεο πνπ πνιχ ζπρλά εθδειψλνπλ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά επηζεηηθφηεηαο, παζεηηθφηεηαο θαη αδξάλεηαο. (Muldary, 

1983). 

Οι εςκαιπίερ για πποαγυγή, είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θαζεζηψηνο θαη απνηειεί αηνκηθή επαγγεικαηηθή αλέιημε, ν ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο 

κε νπζηαζηηθέο θαη ζπλερείο πξνθιήζεηο ζπλεηζθέξεη ζηελ αλέιημε ηνπ λνζειεπηή, 

ζηελ απηφ νινθιήξσζε ηνπ σο άηνκν θαη επηπιένλ παξέρεη επθαηξίεο γηα πξναγσγή. 

(Κάληαο, 2003). 
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4.4.3.ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη αηνκηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, θαη επεξεάδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ (αισλίηεο, 2002). 

4.4.3.1.ΖΛΗΚΗΑ 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν εξγαδφκελνο πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ. (Spector 2000). H επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε εξγαδφκελνπο 

λεφηεξνπο ζε ειηθία. (Greenberg & Baron 2000, Spector 2000). Αξθεηέο έξεπλεο 

έρνπλ απνδείμεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηψλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

ρξφλσλ ηεο απαζρφιεζεο αγγίδνληαο ην ρακειφηεξν ζεκείν ζηηο ειηθίεο 26 ρξνλψλ 

κέρξη 31 ρξνλψλ.  

Οη λεφηεξνη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε. Ζ δπζαξέζθεηα 

ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε λέα γεληά ζεσξεί ηελ εξγαζία σο κέζν γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηεο ζηφρσλ. Έηζη φηαλ έλαο λένο εξγάδεηαη γηα πξψηε 

θνξά θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηδαληθψλ ηνπ θαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, βηψλεη απνγνήηεπζε θαη δπζαξέζθεηα. Όληαο πην 

δπζαξεζηεκέλνη νη λεφηεξνη ζε ειηθία εγθαηαιείπνπλ ζπρλφηεξα ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν θαη βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. (Schultz & Schultz, 1994). 

4.4.3.2 ΦΤΛΟ 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζε λεφηεξεο κε ζηφρν λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαηέιεμαλ ζε επξήκαηα πνπ δείρλνπλ ειάρηζηεο αλ φρη 

αλχπαξθηεο, δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. (Spesctor 2000). 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη γπλαίθεο ελδηαθέξνληαη γηα δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά 

ζέκαηα απφ ηνπο άλδξεο. Πεγέο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο γπλαίθεο κπνξεί λα είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη άλεηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν δίθαηνο πξντζηάκελνο ή ην 

αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Πεγέο ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο άληξεο 

κπνξεί λα είλαη ε ζηαζεξή δνπιεία ή ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ επαηνχ ηνπο. Οη 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο γπλαίθεο εμαξηάηαη απφ ην αλ κηα γπλαίθα 
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έρεη λα επηιέμεη λα ζηαδηνδξνκήζεη επαγγεικαηηθά ή απιά αλ εξγάδεηαη γηα λα 

ζπλεηζθέξεη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, δειαδή ην δηαθνξεηηθφ θίλεηξν εηζφδνπ. 

(Schultz & Schultz, 1994). 

Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε δνπιεηά ηνπο 

θαη ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη βηψλνπλ εληνλφηεξε ζχγθξνπζε αλάκεζα 

ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. (Al Zuhani & Kishk 2006). 

4.4.3.3 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Κάζε επαγγεικαηίαο θέξεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο έρνληαο ηαπηφρξνλα θαη νξηζκέλεο απαηηήζεηο είηε είλαη ζπλεηδεηέο είηε 

αζπλείδεηεο φπσο ε αλαγλψξηζε, ην θχξνο, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο. (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο 1999). 

ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζέκα έρνπλ δείμεη φηη ηα 

άηνκα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αλαθέξνπλ γεληθά κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ άηνκα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ ζρέζε 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αθνχ ηα 

άηνκα κε πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο είλαη πηζαλφηεξν λα αηζζάλνληαη 

δπζαξεζηεκέλνη απφ ηε δνπιεία ηνπο.  (Schultz & Schultz, 1994). 

Όηαλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμεηαζηεί σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα  αηνκηθψλ παξαγφλησλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη έρνπλ ζρέζε είηε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο 

είηε κε ην πιαίζην ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε εξγαζία. (Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνο 2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ Χ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖ ΑΠΟΤΗΑ ΣΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Σν ζχλδξνκν απηφ αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1974 απφ ηνλ 

Freudeburger θαη ην είρε νξίζεη σο εμάληιεζε ηνπ αηφκνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

παξαηεηακέλε  ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, δεκνζηεχζεθαλ θαη έγηλαλ ζεκαληηθέο έξεπλεο ρσξίο φκσο λα ππάξρεη 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ, ζπγγξαθέσλ, φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. (Burnout). 

Σν θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαη έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο επηζηήκνλεο αιιά θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο φπσο ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο θνηλσληνιφγνπο 

αιιά θαη ηνπο κάλαηδκελη. Ο πην αλαθεξφκελνο νξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο είλαη ηεο ςπρνιφγνπ Christine Maslach (1982), ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη φηη « ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

θάπνηνο εξγάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε φπνπ ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη 

πιένλ θαζφινπ ζεηηθά αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα ηνπο πειάηεο ή 

αζζελείο.» 

Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πεξηζζφηεξν ζπρλφ ζε 

θάπνηα επαγγέικαηα φπσο νη γηαηξνί θαη νη λνζνθφκεο. (Jimmieson 2000). Γηα 

ηνλ ιφγσ απηφ ην ζχλδξνκν ζεσξήζεθε αξρηθά σο απνηέιεζκα ηεο θαζεκεξηλήο 

επαθήο κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν, ελψ ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίζηεθε ζηα επαγγέικαηα  

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο παζνιφγνπο, ηνπο 

λνζνθφκνπο θαη λνζνθφκεο, ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο.(Demir θαη ζπλ., 2003). 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

αηζζάλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά «ζηεγλσκέλνη» θαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηα 

πεξηζηαηηθά ηεο εκέξαο.(Burke & Greenglass, 2001).  Γεληθά αηζζάλνληαη 

θφπσζε θαη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνηρεησδψο κε 

ηνπο αζζελείο ηνπο. Καζψο θάζε πξσί αληηκεησπίδνπλ ην επάγγεικα ηνπο σο 

αλαπφθεπθην θαθφ απφ ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα δξαπεηεχζνπλ, πνιιέο θνξέο 

είλαη αδχλαην λα αλαπηχμνπλ ζηελφηεξε αλζξψπηλεο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο πνπ 
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ρξεηάδνληαη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Αληί γη‟ 

απηφ, πξνζπαζνχλ λα θξαηήζνπλ κηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ άιια άηνκα πνπ 

ζεσξνχληαη σο πεγή εμάληιεζεο ηνπο. 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νκαδνπνηνχληαη ζε 

ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά. Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο ηππηθέο εθδειψζεηο ζηξεο θαη άγρνπο 

φπσο νη πνλνθέθαινη, γαζηξεληεξνινγηθά πξνβιήκαηα, δηαηαξαρέο  χπλνπ, 

ππεξέληαζε, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο δηαηξνθήο θαη κπνζθειεηηθνί 

πφλνη.  

Οη έλλνηεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρνπλ 

ζαθψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δηαθνξεηηθέ αηηίεο αλ θαη κεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νδεγνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ ζρέζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ είλαη πνιχπινθε. Ζ 

κεησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη αλεμάξηεηα απφ απηή. Γελ 

απνθιείεηαη φκσο λα ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε λα νδεγεί ζε κεησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Όκσο, πηζαλφλ 

είλαη, θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λα 

είλαη απνηέιεζκα άζρεκσλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. (Κάληαο, 1995). 
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1.ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αμηνινγεζεί πνζνηηθά αλ νη 

εξγαδφκελνη λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ, είλαη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, ην 

κηζζφ, ηε ίδηα ηε θχζε ηεο δνπιεηάο, ηνλ νξγαληζκφ σο νιφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγή. Δπίζεο, ζα κειεηήζνπκε πσο απηά ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία, ηελ ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαζψο θαη απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο. Ζ κέηξεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα απαζρνινχλ φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο. 

 

2.ΓΔΗΓΜΑ 

Ο πιεζπζκφο ηεο κειέηεο είλαη εγγεγξακκέλνη  λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί   

πξψηνπ επηπέδνπ θαη αλψηεξνη λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγεί , πνπ εξγάδνληαη ηνπιάρηζην 

γηα 1 ρξφλν ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ. Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζα επηιερζνχλ 150 άηνκα, κε ηε κέζνδν 

ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. H αληαπφθξηζε ήηαλ 100%, αθνχ ζπκπιεξψζεθαλ θαη 

ηα 150 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ. 

 

3.ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 Όια ηα δεδνκέλα πνπ αλαδεηήζακε  πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηελ 

εξεπλεηηθή καο εξγαζία, πξνείιζαλ απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ. Αθνχ 

πξψηα εμαζθαιίζηεθε ε απαηηνχκελε άδεηα κέζσ ηεο Πξντζηάκελεο 

Ννζειεπηηθήο Λεηηνπξγνχ θαη ηνπ Δπαξρηαθνχ ιεηηνπξγνχ, δφζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ¨Καηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο¨(ΔSI) απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο Α.Κνπζηέιην θαη Κ.Μπαγίαηε πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1991. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ δεκνζηεχηεθε ζην βηβιίν ηνπ Αλαζηαζίνπ ηάιηθα «Σα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ζηελ Διιάδα» (2002). 

  Πξνγξακκαηίζηεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηηο πξντζηάκελεο λνζειεχηξηεο ησλ 

ηκεκάησλ θαη αθνχ ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ δηαδηθαζία 
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ηεο έξεπλαο, δφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζε φια 

ζρεδφλ ηα ηκήκαηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πάθνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ 

ησλ εξγαδφκελσλ. 

Ζ ζπκπιήξσζε θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά απφ θάζε 

λνζειεπηή ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπρζέλησλ 

ε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην θάλεθε λα έρεη πςεινχο δείθηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη 

γηα  απηφ θαη επηιέρζεθε. ηνπο έμη παξάγνληεο πνπ πεξηέρεη ην δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, έγηλε έιεγρνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο κε ηνλ 

Cronbach Alpha. Οη ηηκέο ηνπ Cronbach Alpha νη νπνίεο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0.80.  

Οη εξσηήζεηο είλαη απιά δηαηππσκέλεο θαη ρξεηάδεηαη ιίγνο  ρξφλνο(15-20 ιεπηά) γηα 

ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα ειέγρεη ζεκαληηθέο παξακέηξνπο. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην παθέην ηεο ηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS.  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, έγηλε ε παξνπζίαζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο, δειαδή θαηά θχιν, ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαζψο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Σα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα επθνιία ζηελ αλάιπζε θσδηθνπνηήζεθαλ. 

ην δεχηεξν κέξνο, ππνινγίζηεθε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε ζε 

θάζε εξψηεζε, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ησλ απαληήζεσλ, ν αξηζκεηηθφο κέζνο 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Αθνινχζσο, ε θάζε αζξνηζηηθή θιίκαθα αλαιχζεθε 

μερσξηζηά. Οη επηκέξνπο βαζκνινγίεο ηεο θάζε κηαο πξνζηέζεθαλ θαη έδσζαλ ηελ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε αζξνηζηηθήο θιίκαθαο, κεηά δηαηξέζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ψζηε λα θαηαγξαθεί ν κέζνο φξνο θάζε αζξνηζηηθήο θιίκαθαο 

μερσξηζηά. Έγηλε επίζεο ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηνλ 

ζπλνιηθφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο μερσξηζηά ζε θάζε κηα απφ ηηο έμε 

θιίκαθεο. 
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4.ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην. Ζ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, 

σο εξεπλεηηθφ κέζν, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηθαλνχ αξηζκνχ 

πεξηπηψζεσλ, δηεπθνιχλεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάιπζε θαζψο θαη επίζεο 

ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.  

Θεσξείηαη έλα νινθιεξσηηθά δνκεκέλν φξγαλν φπνπ ηα ππνθείκελα 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο ίδηεο αθξηβψο εξσηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη ηνπο 

δίλεηαη ε ίδηα ζεηξά επηινγψλ γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζην Α κέξνο απνηεινχζε ην 

εξσηεκαηνιφγην «Καηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο» (ΔSI), απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο Α.Κνπζηέιην θαη Κ.Μπαγηάηε 1991, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην βηβιίν 

ηνπ Αλαζηαζίνπ ηάιηθα «Σα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ζηελ Διιάδα». (2002). 

ην Α κέξνο, πεξηιάκβαλε 24 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ είραλ βαζηζηεί 

ζε 6 παξάγνληεο: ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, ηνλ κηζζφ, ηελ 

θχζε ηεο δνπιείαο, ηνλ νξγαληζκφ σο νιφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο γηα πξναγσγή. Κάζε 

πξφηαζε βαζκνινγείηε κε ηελ θιίκαθα πέληε δηαβαζκίζεσλ ηχπνπ Likert.    Απφ ην 

δηαθσλψ απφιπηα κέρξη ην ζπκθσλψ απφιπηα. (5- ζπκθσλψ απφιπηα, 4- ζπκθσλψ, 

3- δελ είκαη ζίγνπξνο, 2-δηαθσλψ θαη 1-δηαθσλψ απφιπηα). 

ην Β κέξνο, πεξηείρε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

λνζειεπηηθφ επάγγεικα. 

ηνπο έμε παξάγνληεο πνπ πεξηείρε ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, έγηλε έιεγρνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο κε ηνλ Cronbach Alpha. 

5.ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο 

ΚΜΟ. (Kaiser-Meyer-Olkin). Ο δείθηεο ήηαλ 0,524 πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο αθνχ 

ήηαλ πάλσ απφ 0,5. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νιηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ηνπ Cronbach Alpha, πνπ ην 

απνηέιεζκα είλαη 0,501.  
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Γηα ηνλ πξψην παξάγνληα, πνπ είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νπνίεο 

πεξηιάκβαλαλ ηηο εξσηήζεηο απφ 1-5, ν Cronbach Alpha = 0,185. Γηα ηνλ δεχηεξν 

παξάγνληα, ηνλ  κηζζφ ζηηο εξσηήζεηο 6-9 Cronbach Alpha =0,356. Γηα ηνλ ηξίην 

παξάγνληα, ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο ζηηο εξσηήζεηο 10-12 Cronbach Alpha = 0,375. 

Γηα ηνλ ηέηαξην παξάγνληα,  ηελ θχζε ηεο δνπιεηάο ζηηο εξσηήζεηο 13-16 Cronbach 

Alpha= 0,281. Γηα ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ζηηο εξσηήζεηο 17-20 Cronbach Alpha 

=0,336.  ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα ζηνλ νξγαληζκφ σο νιφηεηα ζηηο εξσηήζεηο 21-

24 Cronbach Alpha = 0,412. 

 

6.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κέζσ ηεο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Πάθνπ θαη ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 150 άηνκα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 

δηάθνξεο θιηληθέο. 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαηά θχιν, θαη απηφ πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί είλαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ ζην δείγκα ήηαλ 

γπλαίθεο (52%). 

ΦΤΛΟ 

 

Frequency Percent % 

Valid Άλδξαο 72 48,0 

Γπλαίθα 78 52,0 

Total 150 100,0 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

λνζειεπηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη έγγακνη κε πνζνζηφ 81,3%, αθνινχζσο νη άγακνη κε 

πνζνζηφ 16,0% θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ δηαδεπγκέλσλ κε πνζνζηφ 16,0%. 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

  Frequency Percent % 

Valid Άγακνο/ε 24 16,0 

Έγγακνο 122 81,3 

Γηαδεπγκέλνο/ε 4 2,7 

Total 150 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην κεληαίν εηζφδεκα είλαη απφ 2001-2500 κε 

πνζνζηφ 29,3% θαη ην κηθξφηεξν απφ 3001-3500 θαη 4000+ κε πνζνζηφ 1,3%. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

  Frequency Percent % 

Valid 501-1000 5 3,3 

1001-1500 43 28,7 

1501-2000 36 24,0 

2001-2500 44 29,3 

2501-3000 18 12,0 

3001-3500 2 1,3 

4000+ 2 1,3 

Total 150 100,0 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν 

ζπνπδψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ ηνπ δείγκαηνο 92,7% είλαη 

θάηνρνη πηπρίνπ, θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 7,3%. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 

  Frequency Percent % 

Valid Πηπρίν 139 92,7 

Μεηαπηπρηαθφ 11 7,3 

Total 150 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 30-39 εηψλ, 

αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 40-49. πλνιηθά νη δπν πξψηεο ειηθηαθέο νκάδεο, απηέο 

δειαδή ησλ 20-29 θαη 30-39 αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ 60%, πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

δείγκα ησλ λνζειεπηψλ είλαη νη πεξηζζφηεξνη θάησ ησλ 40 εηψλ. 

 

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ 

  Frequency Percent % 

Valid 20-29 33 22,0 

30-39 57 38,0 

40-49 45 30,0 

50+ 15 10,0 

Total 150 100,0 
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ΠΗΝΑΚΑ 6: ΈΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα έηε 

ππεξεζίαο ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 1-9 ρξφληα ππεξεζίαο κε πνζνζηφ 40% ελψ 

πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο θαηέρεη ην πνζνζηφ 19,3%. 

ΈΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  Frequency Percent % 

Valid 1-9 60 40,0 

10-19 61 40,7 

20+ 29 19,3 

Total 150 100,0 

 

7 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ-ΑΘΡΟΗΣΗΚΩΝ 

ΚΛΗΜΑΚΩΝ 

ηελ ζπλέρεηα ηηο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ρξεηάζηεθε φιεο νη εξσηήζεηο ησλ 

αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ λα δηαηππσζνχλ ζεηηθά ψζηε λα έρνπλ ηελ ίδηα ξνή. Απφ 

απηέο νη εξσηήζεηο πνπ αιιάρηεθαλ νη θιίκαθεο ηνπο ήηαλ νη 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 

16, 19, 20, 23 θαη 24. 

Ο ςειφηεξνο αξηζκεηηθφο κέζνο παξνπζηάδεηαη ζηελ εξψηεζε 13 κε πνζνζηφ 

3.28% εξψηεζε ε νπνία αθνξά ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο, αλ ε δνπιεία κνπ είλαη 

αμηφινγε. Οη λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζην ζχλνιν ηνπο ζπκθσλνχλ φηη ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο είλαη αμηφινγε. Ο κηθξφηεξνο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ εξψηεζε 9, κε πνζνζηφ 2,66% ε νπνία αθνξά ηνλ κηζζφ, πιεξψλνκαη ιηγφηεξν  

απφ φηη αμίδσ, δειαδή νη λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ κηζζφ ηνπο. 
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8. ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

Έγηλε αλάιπζε παξαγφλησλ γηα λα θαλεί πνηεο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ παξάγνληεο πνπ λα απνηεινχληαη απφ έλα 

αξηζκφ εξσηήζεσλ. Ζ επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ 

παξαγφλησλ ειέγρζεθε απφ ηνλ δείθηε ΚΜΟ.  Ο δείθηεο απηφο, γηα λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο, γηα λα εθθξάδεη δειαδή επάξθεηα δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 0,5. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ΚΜΟ είλαη 0,524. 

Αθνινχζσο δεκηνπξγήζεθε κηα επηπιένλ κεηαβιεηή ε νπνία αθνξά ηνλ 

γεληθφ δείθηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνηειείηε απφ ηνλ κέζν φξν 

ησλ εξσηήζεσλ 1-24. Αθνχ πξνζηέζεθαλ νη κέζνη φξνη θιίκαθαο ηνπ θάζε 

παξάγνληα θαη δηαηξέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ε γεληθή ηθαλνπνίεζε, δειαδή ην 

ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 2,66% 
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ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 7 θαίλεηαη ν δείθηεο γηα θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. Απφ ηνλ πίλαθα 

απηφ θαίλεηαη φηη ν πην ζεηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο δίλεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

λνζειεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεληθνχ λνζνθνκείνπ Πάθνπ είλαη, ν άκεζνο 

πξντζηάκελνο, ν παξάγνληαο 5  κε πνζνζηφ 3,2233 θαη αθνινπζνχλ  νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο  κε κέζν φξν 2,9853. Ο πην αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη ν παξάγνληαο 2 σο 

πξνο ηνλ κηζζφ φπνπ ν κέζνο φξνο είλαη 2,7950  

 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

Παξάγνληαο Ν Μέγηζην Διάρηζην Μέζν Σππηθή 

Απφθιηζε 

πλζήθεο 

εξγαζίαο 

150 1,40 4,20 2,9853 ,52945 

Μηζζφο 

 

150 1,00 4,25 2,7950 ,68116 

Δπθαηξίεο γηα 

πξναγσγή 

150 1,00 4,67 2,8044 ,76382 

Φχζε ηεο 

δνπιείαο 

150 1,00 4,75 3,1217 ,63241 

Άκεζνο 

πξντζηάκελνο 

150 1,25 5,00 3,2233 ,68734 

Οξγαληζκφο 

σο νιφηεηα 

150 1,25 5,00 2,9167 ,65837 

Γεληθή 

ηθαλνπνίεζε 

150 2,04 4,00 2,9819 ,32103 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ  8:   ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 8   ν αξηζκεηηθφο κέζνο  είλαη 2,9853 φπνπ θαίλεηαη λα δείρλεη 

έληνλε δπζαξέζθεηα. Πην δπζαξεζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε 4 ν 

εμαεξηζκφο δελ είλαη επαξθήο ζην ρψξν ηεο δνπιείαο κνπ, κε πνζνζηφ 2,79.  Πην 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη νη λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζην δείγκα παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εξψηεζε 2 φπνπ ν ρψξνο εξγαζίαο κνπ είλαη επράξηζηνο, φπνπ ν αξηζκεηηθφο κέζνο 

είλαη 3,17. 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ N ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ  

ΜΔΟ 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

     

1.Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

είλαη νη θαιχηεξεο πνπ είρα 

πνηέ 

150 1 5 3,15  

2.O ρψξνο εξγαζίαο κνπ 

είλαη επράξηζηνο 

150 1 5 3,17  

3.Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ 

πγεία κνπ 

150 1 5 2,81 2,9853 

4. Ο εμαεξηζκφο δελ είλαη 

επαξθήο ζην ρψξν ηεο 

δνπιείαο κνπ 

150 1 5 2,79  

5.Ο θσηηζκφο δελ είλαη 

επαξθήο ζην ρψξν ηεο 

δνπιείαο κνπ 

150 1 5 3,01  
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ΠΗΝΑΚΑ 9: ΜΗΘΟ 

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ζηνλ παξάγνληα κηζζφο είλαη 2,7950 πνπ εθθξάδεη κηθξή 

ηθαλνπνίεζε.  Πην δπζαξεζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε 9 φπνπ ην δείγκα 

ησλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαηαγξάθεη φηη πιεξψλεηαη ιηγφηεξν απφ φηη αμίδεη, 

κε αξηζκεηηθφ κέζν 2,66. ηελ εξψηεζε 7, αηζζάλνκαη αλαζθάιεηα κε ηέηνην κηζζφ ν 

αξηζκεηηθφο κέζνο ήηαλ 2,95 πνπ δείρλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα κε ηνλ κηζζφ ηνπ. 

ΔΡΧΣΖΖ Ν ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ 

ΜΔΟ 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

6.Πιεξψλνκαη φζν πξέπεη 

γηα ηε δνπιεία πνπ 

πξνζθέξσ 

150 1 5 2,83  

7.Αηζζάλνκαη αλαζθάιεηα 

κε ηέηνην κηζζφ 

150 1 5 2,95 2,7950 

8.Ηζα ίζα πνπ κπνξψ θαη 

επηβηψλσ κε απηφ ην 

κηζζφ 

150 1 5 2,75  

9.Πιεξψλνκαη ιηγφηεξν 

απφ φηη αμίδσ 

150 1 5 2,66  
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ΠΗΝΑΚΑ 10: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ ΠΡΟΑΓΩΓΖ 

ηνλ παξάγνληα επθαηξίεο γηα πξναγσγή, ν κέζνο φξνο θιίκαθαο είλαη 2,8044 φπνπ 

εθθξάδεη αξθεηή ηθαλνπνίεζε. Πην ηθαλνπνηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε 

10, ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγή, κε αξηζκεηηθφ κέζν 2,71%. Πην 

δπζαξεζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε  12, νη πξννπηηθέο γηα πξναγσγή 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, κε αξηζκεηηθφ κέζν 2,88. 

ΔΡΧΣΖΖ Ν ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ 

ΜΔΟ 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

10.Τπάξρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα πξναγσγή 

150 1 5 2,71  

11.Ζ πείξα πνπ απέθηεζα 

απμάλεη ηηο πξννπηηθέο 

κνπ γηα πξναγσγή 

150 1 5 2,82 2,8044 

12.Οη πξννπηηθέο γηα 

πξναγσγή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο 

150 1 5 2,88  

 

ΠΗΝΑΚΑ 11: ΦΤΖ ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ 

ηνλ παξάγνληα θχζε ηεο δνπιείαο, ν κέζνο φξνο είλαη 3,1217  πνπ δειψλεη πνιχ 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε. Πην δπζαξεζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε 15, ε 

δνπιεία κνπ είλαη κνλφηνλε, κε κέζν φξν 2,91. Πην ηθαλνπνηεκέλνη, παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εξψηεζε 13, ε δνπιεία κνπ είλαη αμηφινγε, κε αξηζκεηηθφ κέζν 3,28. 

ΔΡΧΣΖΖ Ν ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ 

ΜΔΟ 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

13.Ζ δνπιεία κνπ είλαη 

αμηφινγε 

150 1 5 3,28  

14.Ζ δνπιεία κνπ κε 

ηθαλνπνηεί 

150 1 5 3,19 3,1217 

15.Ζ δνπιεία κνπ είλαη 

κνλφηνλε (ξνπηίλα) 

150 1 5 2,91  

16.Ζ δνπιεία κνπ είλαη 

βαξεηή 

150 1 5 3,11  
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ΠΗΝΑΚΑ 12: ΑΜΔΟ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ηνλ παξάγνληα άκεζνο πξντζηάκελνο, ν κέζνο φξνο θιίκαθαο είλαη 3,2233.  Σελ 

κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε   θαίλεηαη λα απνδίδεη ε εξψηεζε 17, ν πξντζηάκελνο κνπ κε 

ππνζηεξίδεη φηαλ ηνλ ρξεηάδνκαη, κε πνζνζηφ 3,02. 

ΔΡΧΣΖΖ Ν ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ  

ΜΔΟ 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

17.Ο πξντζηάκελνο κνπ κε 

ππνζηεξίδεη φηαλ ηνλ 

ρξεηάδνκαη 

150 1 5 3,02  

18.Ο πξντζηάκελνο κνπ 

θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα 

κνπ 

150 1 5 3,21 3,2233 

19.Ο πξντζηάκελνο κνπ 

δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηελ 

πξέπνπζα επγέλεηα 

150 1 5 3,19  

20.Ο πξντζηάκελνο κνπ  

είλαη ελνριεηηθφο 

150 1 5 3,47  
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ΠΗΝΑΚΑ 13: ΟΡΓΑΝΗΜΟ Ω ΟΛΟΣΖΣΑ 

ηνλ παξάγνληα νξγαληζκφο σο νιφηεηα, ν κέζνο φξνο θιίκαθαο είλαη 2,9167  

φπνπ θαη κε απηφ ην πνζνζηφ δείρλεη πάιη ηελ ηθαλνπνίεζε  ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Πην δπζαξεζηεκέλνη νη εξγαδφκελνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εξψηεζε 21, 

ε ππεξεζία θξνληίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, κε αξηζκεηηθφ κέζν 2,85 αλ ε ππεξεζία 

θξνληίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο. Ληγφηεξν δπζαξεζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εξψηεζε 23 θαη 24 κε αξηζκεηηθφ κέζν 2,97. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λνζειεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί αηζζάλνληαη φηη ππάξρεη έιιεηςε αμηνθξαηίαο ζηελ ππεξεζία θαη φηη ε 

ππεξεζία θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

21.Ζ ππεξεζία θξνληίδεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

150 1 5 2,85  

22.Δίλαη ε θαιχηεξε 

ππεξεζία πνπ έρσ 

δνπιέςεη πνηέ 

150 1 5 2,87 2,9167 

23.Τπάξρεη επλνηνθξαηία 

(έιιεηςε αμηνθξαηίαο) 

ζηελ ππεξεζία 

149 1 5 2,97  

24.Ζ ππεξεζία θάλεη 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο 

150 1 5 2,97  
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9 ΤΥΔΣΗΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γηα  λα βξεζεί ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεληθνχ λνζνθνκείνπ Πάθνπ, ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία έγηλε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ έμε παξαγφλησλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Έλαο παξάγνληαο γηα λα ζεσξείηαη εμαξηψκελνο ζε έλα 

δεκνγξαθηθφ γίλεηε ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο, φπνπ ην p-value ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05.  Αθνχ ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05 δειαδή ηα 

δπν ζηνηρεία είλαη εμαξηψκελα ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο γηα λα θαλεί ε 

ζρέζε ηνπο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Speaeman(r). 

Ο έιεγρνο έγηλε θαη γηα ηνπο έμε παξάγνληεο νη νπνίνη κειεηήζεθαλ, γηα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ κηζζφ, ηηο επθαηξίεο γηα πξναγσγή, ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο, 

ηνλ άκεζν πξντζηάκελν θαζψο θαη ηνλ νξγαληζκφ ζαλ νιφηεηα, ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα επαγγεικαηηθά ζηνηρεηά ηνπ δείγκαηνο. Σα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν 

ζπνπδψλ θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 14 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 14           θαίλεηαη φηη  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε ππάξρεη κφλν 

κε ηνλ παξάγνληα 4, θχζε ηεο δνπιείαο θαη παξάγνληα 5, άκεζν πξντζηάκελν ζε 

ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.                                                                                    

  ΦΤΛΟ ΖΛΗΚΗΑ ΟΗΚ. 

ΚΑΣΑΣ 

ΟΗΚ. 

ΔΗΟΓ 

ΔΠΗΠ. 

ΠΟΤΓ 

ΔΣΖ  

ΠΡΟΤΠ 

ΤΝΘΖΚΔ  

ΔΡΓΑΗΑ 

 

PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

,O80 

,333 

150 

-,090 

,275 

150 

-,003 

,972 

150 

-,084 

,308 

150 

0,47 

,571 

150 

-,052 

,528 

150 

ΜΗΘΟ PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

-,069 

,402 

150 

,055 

,501 

150 

,081 

,323 

150 

,003 

,968 

150 

-,047 

,569 

150 

,020 

,812 

150 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

-,048 

,559 

150 

,030 

,718 

150 

-,041 

,621 

150 

,034 

,679 

150 

,039 

,638 

150 

,010 

,903 

150 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

,101 

,230 

150 

-,149 

,069 

150 

-,079 

,337 

150 

-,162 

,047 

150 

-,004 

,965 

150 

-,105 

,201 

150 

ΑΜΔΟ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

,041 

,623 

150 

-,131 

,111 

150 

-,042 

,608 

150 

-,185 

,023 

150 

,067 

,416 

150 

-,124 

,131 

150 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Χ ΟΛΟΣΖΣΑ 

PearsonColleration 

Sig.(2-tailed) 

N 

-,122 

,137 

150 

-,096 

,242 

150 

-,072 

,381 

150 

-,058 

,484 

150 

-,107 

,179 

150 

-,076 

,356 

150 

        

        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ΠΗΝΑΚΑ 15 

T-TEST 

T-TEST GROUPS=VAR00026(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 

PTOTAL 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Group Statistics 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΦΤΛΟ N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ΤΝΘΖΚΔ 

ΔΡΓΑΗΑ 

(1) 

Άλδξαο 72 2,9417 ,54586 ,06433 

Γπλαίθα 78 3,0256 ,51407 ,05821 

ΜΗΘΟ 

(2) 

Άλδξαο 72 2,8438 

 

,63833 ,07523 

Γπλαίθα 78 2,7500 ,71962 ,08148 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

(3) 

Άλδξαο 72 2,8426 ,78318 ,09230 

Γπλαίθα 78 2,7692 ,74885 ,08479 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΓΟΤΛΔΗΑ 

(4) 

Άλδξαο 72 3,0556 ,69862 ,08233 

Γπλαίθα 78 3,1827 ,56216 ,06365 

ΜΔΟ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

(5) 

Άλδξαο 72 3,1944 ,64762 ,07632 

Γπλαίθα 78 3,2500 ,72524 ,08212 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ Χ 

ΟΛΟΣΖΣΑ 

(6) 

Άλδξαο 72 3,0000 ,69328 ,08170 

Γπλαίθα 78 2,8397 ,61893 ,07008 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Άλδξαο 72 2,9838 ,30463 ,03590 

Γπλαίθα 78 2,9802 ,33742 ,03820 
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ΠΗΝΑΚΑ 16 (Α) 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

 

ΤΝΘΖΚΔ

 

ΔΡΓΑΗΑ 

Equal 

variances 

assumed 

,57 3 ,450 -,970 148 ,333 -,08397 ,08655 -,25500 ,08705 

Equal 

variances 

not 

assumed 

   -,968 145,142 ,335 -,08397 ,08675 -,25544 ,08749 

 

 

ΜΗΘΟ 

Equal 

variances 

assumed 

,668 ,415 ,841 148 ,402 ,09375 ,11143 -,12645 ,31395 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    ,845 147,773 ,399 ,09375 ,11090 -,12540 ,31290 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ

  

ΓΗΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓ

Ζ 

Equal 

variances 

assumed 

,123 ,726 ,586 148 ,559 ,07336 ,12511 -,17387 ,32059 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    ,585 145,713 ,559 ,07336 ,12533 -,17434 ,32107 
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ΠΗΝΑΚΑ 16 (Β) ΤΝΔΥΔΗΑ 

 

 

 

 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Equal 

variances 

assumed 

3,576 ,061 -1,232 148 ,220 -,12714 ,10318 -,33103 ,07675 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1,222 136,330 ,224 -,12714 ,10407 -,33293 ,07866 

 

 

 

ΑΜΔΟ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ

 

Equal 

variances 

assumed 

1,093 ,297 -,493 148 ,623 -,05556 ,11262 -,27810 ,16699 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -,496 147,843 ,621 -,05556 ,11211 -,27710 ,16599 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Χ ΟΛΟΣΖΣΑ 

Equal 

variances 

assumed 

,489 ,485 1,496 148 ,137 ,16026 ,10715 -,05149 ,37200 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    1,489 142,687 ,139 ,16026 ,10764 -,05252 ,37303 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Equal 

variances 

assumed 

,655 ,419 ,068 148 ,946 ,00356 ,05264 -,10046 ,10759 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    ,068 147,931 ,946 ,00356 ,05243 -,10004 ,10716 

 

 

ONEWAY p1 p2 p3 p4 p5 p6 BY Age2 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 

ΤΝΘΖΚΔ  

ΔΡΓΑΗΑ 

Between Groups 2,802 3 ,934 3,500 ,017 

Within Groups 38,965 146 ,267   

Total 41,768 149      

 

ΜΗΘΟ 

Between Groups ,888 3 ,296 ,633 ,595 

Within Groups 68,246 146 ,467   

Total 69,134 149      

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

Between Groups ,068 3 ,023 ,038 ,990 

Within Groups 86,862 146 ,595   

Total 86,930 149      

 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Between Groups ,987 3 ,329 ,819 ,485 

Within Groups 58,606 146 ,401   

Total 59,592 149      

ΑΜΔΟ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

Between Groups ,425 3 ,142 ,296 ,828 

Within Groups 69,968 146 ,479   

Total 70,393 149      

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Χ 

ΟΛΟΣΖΣΑ 

Between Groups 5,834 3 1,945 4,833 ,003 

Within Groups 58,749 146 ,402   

Total 64,583 149       

ONEWAY p1 p2 p3 p4 p5 p6 BY VAR00028     

  /MISSING ANALYSIS.      
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 

ΤΝΘΖΚΔ  

ΔΡΓΑΗΑ 

Between Groups ,249 2 ,124 ,441 ,644 

Within Groups 41,519 147 ,282   

Total 41,768 149      

 

ΜΗΘΟ 

Between Groups ,483 2 ,242 ,517 ,597 

Within Groups 68,650 147 ,467   

Total 69,134 149      

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ  

ΓΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

Between Groups ,240 2 ,120 ,203 ,816 

Within Groups 86,691 147 ,590   

Total 86,930 149      

 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Between Groups ,585 2 ,293 ,729 ,484 

Within Groups 59,007 147 ,401   

Total 59,592 149      

 

ΑΜΔΟ 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

Between Groups ,136 2 ,068 ,142 ,868 

Within Groups 70,258 147 ,478   

Total 70,393 149      

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

Χ  

ΟΛΟΣΖΣΑ 

Between Groups ,573 2 ,287 ,658 ,519 

Within Groups 64,010 147 ,435   

Total 64,583 149       

 

 

 

      

ONEWAY p1 p2 p3 p4 p5 p6 BY VAR00030     

  /MISSING ANALYSIS.      
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 

ΤΝΘΖΚΔ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Between 

Groups 

,091 1 ,091 ,322 ,571 

Within 

Groups 

41,677 148 ,282   

Total 41,768 149       

 

 

ΜΗΘΟ 

Between 

Groups 

,152 1 ,152 ,326 ,569 

Within 

Groups 

68,982 148 ,466   

Total 69,134 149       

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ΓΗΑ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ 

Between 

Groups 

,130 1 ,130 ,222 ,638 

Within 

Groups 

86,800 148 ,586   

Total 86,930 149       

 

ΦΤΖ ΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Between 

Groups 

,001 1 ,001 ,002 ,965 

Within 

Groups 

59,591 148 ,403   

Total 59,592 149       

ΑΜΔΟ  

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

Between 

Groups 

,316 1 ,316 ,666 ,416 

Within 

Groups 

70,078 148 ,473   

Total 70,393 149       

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Χ 

ΟΛΟΣΖΣΑ 

Between 

Groups 

,788 1 ,788 1,827 ,179 

Within 

Groups 

63,796 148 ,431   

Total 64,583 149       
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10 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΤΕΖΣΖΖ 

ην θεθάιαην απηφ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη ζρνιηαζκφο θαη 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, γίλεηαη ζχγθξηζε κε απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ θαη εμάγνληαη ρξήζηκα απνηειέζκαηα θαη εηζεγήζεηο γηα πξαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ αζξνηζηηθψλ 

θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κειεηήζεθε ν κέζνο φξνο ηεο θάζε θιίκαθαο ηνπ 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε. Οη ζπλζήθεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν κηζζφο, νη επθαηξίεο γηα πξναγσγή, ε θχζε ηεο δνπιείαο, ν 

άκεζνο πξντζηάκελνο θαη ν νξγαληζκφο σο νιφηεηα. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, (παξάγνληαο 1) ζην 

δείγκα ησλ λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη ν εμαεξηζκφο 

δελ είλαη επαξθήο ζην ρψξν ηεο δνπιείαο ηνπο κε πνζνζηφ 2,79 (εξψηεζε 4). Δπίζεο 

έλα κεγάιν πνζνζηφ 3,17 ζπκθψλεζε φηη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο είλαη επράξηζηνο, 

(εξψηεζε 2). 

ε κηα παλειιήληα έξεπλα γηα ηελ Μέηξεζε Ηθαλνπνίεζεο Πξνζσπηθνχ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, έλαο 

ζηνπο δχν εξγαδφκελνπο δειψλνπλ δπζαξεζηεκέλνη ή πνιχ δπζαξεζηεκέλνη. 

(Βνπδνπξεο, Σζνηζνιαο, αξξή., 2006). 

ε κηα άιιε έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ν παξάγνληαο ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δπζαξέζθεηαο θαη θάλεθε λα πξνθαιεί κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο.(Αιεηξά, Καξαπάλνπ., 2007). 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ κηζζφ, (παξάγνληα 2) ζην δείγκα ησλ 

λνζειεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη  αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα κε ηέηνην κηζζφ κε πνζνζηφ 2,95 (εξψηεζε 7). 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο επθαηξίεο γηα πξναγσγή, (παξάγνληαο 3) 

ζην δείγκα νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη νη πξννπηηθέο γηα πξναγσγή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο, κε πνζνζηφ 2,88 (εξψηεζε 12). Σν γεγνλφο απηφ ηζρχεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αθνχ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη αλά ην παγθφζκην, νη 

πξναγσγέο δελ γίλνληαη. 



 

61 
 

ε έξεπλα ηεο ε Μσπζάθε (2006), αλαθέξεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά, φζνλ αθνξά 

ζηε γεληθή ηθαλνπνίεζε, ζηηο δπλαηφηεηεο γηα πξναγσγή, αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ήηαλ κφληκνη ππάιιεινη ή είραλ ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

θαη ζε απηνχο πνπ δελ είραλ κφληκε ζρέζε εξγαζίαο. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θχζε ηεο δνπιείαο, (παξάγνληαο 4) ζην 

δείγκα νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη ε δνπιεία ηνπο είλαη αμηφινγε, κε πνζνζηφ 

3,28 (εξψηεζε 13). 

ε έξεπλα γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε λένπο  επαγγεικαηίεο 

λνζειεπηέο ζηηο Ζ.Π.Α, θάλεθε φηη νη παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε 

ηεο δνπιείαο, φπσο ε απηνλνκία πνπ ηνπο παξέρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην 

βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηψλ. 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, (παξάγνληαο 5) ζην 

δείγκα νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη ν πξντζηάκελνο κνπ είλαη ελνριεηηθφο κε 

πνζνζηφ 3,47 (εξψηεζε 20). 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ νξγαληζκφο σο νιφηεηα, (παξάγνληαο 6) 

ζην δείγκα νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη ππάξρεη επλνηνθξαηία (έιιεηςε 

αμηνθξαηίαο) ζηελ ππεξεζία (εξψηεζε 23) θαη φηη ε ππεξεζία θάλεη δηαθξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο (εξψηεζε 24) κε πνζνζηφ 2,97. 

ηελ ζπλέρεηα ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ζην ζχλνιν ηνπο θάλεθε φηη ν 

πην ζεηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο θέξλεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο λνζειεπηέο ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ ν άκεζνο πξντζηάκελνο κε  κέζν φξν 3,2233. Απηφ πηζαλφ λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

βξίζθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο ε νπνία θξαηά πνιιέο θνξέο 

ζε πιαίζηα ζεβαζκνχ ηνπο πξντζηακέλνπο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο.  

Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα είρε ζηελ έξεπλα ηνπ ν Κπξηάθνπ (2004), γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπνπ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζρεηηθά κε ηνλ πξντζηάκελν παξνπζηάζηεθε ρακειφ πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ φηη ν πξντζηάκελνο ηνπο θέξεηαη κε ζεβαζκφ. Αλαθέξεη, 

φηη ην πνζνζηφ απηφ ελδερνκέλσλ λα νθείιεηαη ηφζν ζηελ πίεζε ηεο δνπιείαο ησλ 

λνζειεπηψλ φζν θαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. 

Χο πην αξλεηηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ν παξάγνληαο 2, ν κηζζφο, 

φπνπ ν κέζνο φξνο είλαη 2,7950. Απφ απηφ ηνλ παξάγνληα δελ αληιείηε αξθεηή 
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ηθαλνπνίεζε. Οη λνζειεπηέο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ δπζαξέζθεηα γηα 

ηνλ κηζζφ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

ηελ έξεπλα ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ν Κπξηάθνπ (2004), θαηέιεμε ζε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο. ηα 

απνηειέζκαηα πεξηγξάθεηε φηη γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλεη φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν ζε κεξηθφο 

ή απφιπην βαζκφ απφ ηηο κηζζνινγηθέο ηνπ απνιαβέο. 

Σα απνηειέζκαηα ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ, θάλεθε φηη ζην ζχλνιν ηεο 

ε γεληθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζην κέζν φξν 2,9819. Ο κέζνο φξνο εθηηκάηε φηη ζε 

γεληθά επίπεδα ε ηθαλνπνίεζε βξίζθεηαη ζε κηα αξθεηή ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 

Καηαιήγνληαο, επηζεκάλεηε φηη νη λνζειεπηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη 

αξθεηά δπζαξεζηεκέλνη απφ ηνλ παξάγνληα  κηζζφο (παξάγνληαο 2), γεγνλφο πνπ λα 

πξέπεη λα δερηεί αιιαγή ζην κέιινλ αθνχ κειεηεζεί. Καιχηεξα θαη πην  

ελζαξξπληηθά παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ παξάγνληα άκεζνο 

πξντζηάκελνο (παξάγνληαο 5) , φπνπ νη λνζειεπηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάζηεθαλ 

πην ηθαλνπνηεκέλνη. 

ηε ζπλέρεηα ζηε ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ζηνηρεία κειεηήζεθε  αλ ππήξρε θάπνηαο κνξθήο ζρέζε κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εμεηαζηήθαλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ 

θαηαγξαθεί. 

ηαηηζηηθή ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε ππάξρεη κφλν κε ηνλ παξάγνληα 4, θχζε ηεο 

δνπιείαο (,047) θαη παξάγνληα 5, άκεζν πξντζηάκελν (,023) ζε ζρέζε κε ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. ( Πίλαθαο  14). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, απνδίδεηαη πιένλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν άλζξσπνο απφ απηή. Μάιηζηα, ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, ήδε απφ ην 1991 ππάξρεη ην «Δπξσπατθφ Ίδξπκα πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο» πνπ εξεπλά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν άλζξσπφο απφ απηή 
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11. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα φιν ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ λνζνθνκείνπ Πάθνπ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία.  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηέηνηνπ κεηξήζεηο λα γίλνληαη 

πνιχ ζπρλά κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο αιιά θαη σο 

ζπλέπεηα ηελ πην απνδνηηθή θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ Ννζειεπηεξίσλ.  

Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία απηήή δελ 

θαηαζθεπάζηεθε απνθιεηζηηθά γηα λνζειεπηέο, αιιά γεληθά γηα ηελ κέηξεζε ηε 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ Διιάδα γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ δελ αλαηξεί εγθπξφηαηα απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα, ίζσο 

φκσο λα πεξηνξίδεηαη ζε πην ιίγνπο παξάγνληεο απφ απηνχο πνπ επεξεάδνπλ 

πξαγκαηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ. 
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12. ΠΡΟΣΑΔΗ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο φζν αθνξά ηελ 

κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα θαζψο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα δνζνχλ γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη γηα λα γίλνπλ νη αλάινγεο 

παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Ννζειεπηηθήο δηνίθεζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Πάθνπ θαζψο θαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Οη Ννζειεπηέο κε νδεγφ ηελ επαηζζεζία ηνπο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπο,  

δηαηεξνχλ θαη θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ πξφνδν ηεο λνζειεπηηθήο. Χο άξηζηνη 

επαγγεικαηίεο θαη αλζξσπηζηέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζεξαπεία, ηελ θξνληίδα θαη 

ηελ αλαθνχθηζε ησλ αζζελψλ,  πξέπεη λα είλαη ελζνπζηαζκέλνη γηα ην κέιινλ ηνπο. 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ κέιινληνο θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρνπλ αλαιπζεί θαη κειεηεζεί ζηελ 

εξγαζία απηή.  

Απφ φζα έρνπλ αλαιπζεί θαη κειεηεζεί, έρνπλ δείμεη έληνλε δπζαξέζθεηα θαη 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε γηα ηα αίηηα ηα νπνία ηηο 

πξνθαινχλ, ν παξάγνληαο κε ηνλ ρακειφηεξν κέζν φξν πνπ  ήηαλ ν κηζζφο θαη ε 

έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Ννζειεπηέο, ζα πξέπεη λα ακείβνληαη 

δηαθνξεηηθά θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ηα ρξφληα ππεξεζίαο αιιά θαη νη 

γλψζεηο ηνπ θάζ‟ελφο μερσξηζηά. Ζ δηα βίνπ κάζεζε πξέπεη λα εληζρπζεί θαη θιηληθέο 

πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε θαηαπφλεζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή κε θάπνην ηξφπν πξέπεη λα 

απνδεκηψλνληαη. Ζ θαιή απφδνζε λα ακείβεηαη θαη λα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε 

αλάκεζα ζε απφδνζε θαη ακνηβή.  Χο ακνηβή πξέπεη λα ζεσξείηαη θάζε είδνπο 

παξνρή πξνο ηνλ εξγαδφκελν, κε επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά εθηφο απφ ηνλ 

κηζζφ ηνπο.  

Ζ εξγαζία πξνο ηνλ εξγαδφκελν πξέπεη λα απνηειεί «πξφθιεζε» , λα κελ 

είλαη κνλφηνλε  (ξνπηίλα) θαη αληαξή, αιιά λα αηζζάλνληαη φηη ε δνπιεία ηνπο είλαη 

αμηφινγε. 

εκαληηθφ είλαη λα αμηνινγεζνχλ φινη νη παξάγνληεο επεηδή είλαη παξάδνμν 

έλα ηφζν αλζξσπηζηηθφ θαη αλζξσπνθεληξηθφ επάγγεικα λα εθθξάδεη δπζαξέζθεηα. 

Οη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη σο πξνο 

ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε ζσζηή επνπηεία πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη φκσο απφ 

ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο δεκηνπξγψληαο έηζη ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ επνπηψλ θαη ζπλαδέιθσλ θαίλεηαη φηη ζα βνεζνχζε πάξα πνιχ. 
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Γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ηάμεο, ε πνηνηηθή θαη ζσζηή πεξίζαιςε πξέπεη λα είλαη δηθαίσκα θαη 

πξσηαξρηθή αλάγθε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

επάμηα ζην έξγν ηνπο θαη λα αζθήζνπλ ζσζηά ην επάγγεικα ηνπο νθείινπλ λα 

εξγάδνληαη ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη λα απμεζεί ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα 

Σα λνζειεπηήξηα ρξεηάδνληαη θαη επηβάιιεηαη λα είλαη επαλδξσκέλα απφ 

λνζειεπηέο πγηείο φρη κφλν ζσκαηηθά αιιά θαη ςπρηθά. Υξεηάδεηαη καρεηηθφηεηα 

αιιά θαη ςπρηθή ηθαλνπνίεζε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο θαιχηεξεο 

«κάρεο» ηνπο κε έλα θαη κνλαδηθφ ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο πγεηάο θαη ηεο επεμίαο 

ησλ αζζελψλ.  

Όηαλ ν λνζειεπηήο εξγάδεηαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ηφηε κεηψλεηαη ν 

θίλδπλνο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ννζειεπηήξηα κε 

πην πξαθηηθνχο θαη πγηεηλνχο ρψξνπο εξγαζίαο θαη γεληθά θαιπηεξεχνληαο ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο λνζειεπηέο ζα ελίζρπε ζνβαξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. 

Πνιχ ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο πξνάγεη ηελ ζεηηθή 

ζηάζε ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, είλαη ην πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

λνζειεπηέο πξέπεη λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο κέζα απφ 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πξνγξάκκαηα, έηζη ψζηε λα εηδηθεχνληαη ζε λέεο κεζφδνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζεκαληηθέο αλάγθεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ην είδνο ηεο δνκήο πνπ εξγάδνληαη θαη ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηηο δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζή ηνπο. Ο 

εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη απαηηεί ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηάδξαζε 

ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ, 

(Παπαλεξανδπή, Μποςπανηάρ, 2003). 

Δπίζεο, ν ξφινο ηεο εγεζίαο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ είλαη 

θαζνξηζηηθφο, θαζψο  αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ θάζε θνξά ζηελ 

νκάδα νη εξγαδφκελνη είηε ηαπηίδνληαη κε ηνλ εγέηε, εθθξάδνληαο κηα βαζηά 

εμάξηεζε πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ αζθάιεηα ή εκθαλίδνπλ έληνλε επηζεηηθφηεηα θαη 

νξγή απέλαληί ηνπ ( Ναςπίδηρ, 2007). 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 

πνιχ ζεκαληηθή επεηδή ππάξρνπλ ελδείμεηο ηηο επίδξαζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

λνζειεπηψλ ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ λνζειεπηψλ 
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θαίλεηαη φηη έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ.  

Ζ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν, ε κε δίθαηεο νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο, ε κεησκέλεο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγή, δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

εκαληηθφ ξφιν ζην λα πεηχρνπκε λα έρνπκε λνζειεπηέο επαγγεικαηηθά 

ηθαλνπνηεκέλνπο είλαη κέζα απφ ηελ παξφηξπλζε ηνπο γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ. 

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Ννζειεπηψλ (ΑΝΑ) πξφηεηλε ηε κέηξεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ζαλ επαίζζεηνπ λνζειεπηηθνχ 

δείθηε, νπνίνο ζα αληαλαθιά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ λνζειεπηψλ ζηελ πνηφηεηα 

θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. 

Καηαιήγνληαο, ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε πεξίνδν απηή ησλ έληνλσλ αιιαγψλ θαη ησλ θιηκαθνχκελσλ 

αληηπαξαζέζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, έηζη ψζηε ην λέν θιίκα, κε 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο εθ κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, λα κεηαηξαπεί ζε 

πξφζθνξν έδαθνο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηελ εξγαζία ελ γέλεη, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. (Παξνχηεο, 2005).           
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΦΟΤ 

Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε ερώτηση βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό ποσ σας 

εκυράζει. 

1. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ είναι οι καλφτερεσ που είχα ποτζ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                 

2. Ο χϊροσ τθσ εργαςίασ μου είναι ευχάριςτοσ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                                   

3. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ είναι επικίνδυνεσ για τθν υγεία μου. 

 Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                 

4. Ο εξαεριςμόσ δεν είναι επαρκισ ςτο χϊρο τθσ δουλείασ μου. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    

5.  Ο φωτιςμόσ δεν είναι επαρκισ ςτο χϊρο τθσ δουλείασ μου. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                               

6.  Πλθρϊνομαι όςο πρζπει για τθ δουλειά που προςφζρω. 

 Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    
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7.  Αιςκάνομαι αναςφάλεια με τζτοιο μιςκό. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    

                     

8.  Ίςα-ίςα που μπορϊ και επιβιϊνω μ’ αυτό το μιςκό. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    

9.  Πλθρϊνομαι λιγότερο από ότι αξίηω. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

 

                    1                             2                              3                             4                               5                    

10.  Υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ για προαγωγι. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                

    11. Η πείρα που απζκτθςα αυξάνει τισ προοπτικζσ μου για προαγωγι. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                    

12.  Οι προοπτικζσ για προαγωγι είναι πολφ περιοριςμζνεσ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                     

13.  Η δουλειά μου είναι αξιόλογθ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                 
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   14.  Η δουλειά μου με ικανοποιεί. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                     

15.  Η δουλειά μου είναι μονότονθ (ρουτίνα). 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                     

16.  Η δουλειά μου είναι βαρετι. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                     

17.  Ο προϊςτάμενοσ μου με υποςτθρίηει όταν τον χρειάηομαι. 

 Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                           

18. Ο προϊςτάμενοσ μου κατανοεί τα προβλιματα μου. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                     

19. Ο προϊςτάμενοσ μου δεν ςυμπεριφζρεται με τθν πρζπουςα ευγζνεια. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    

20. Ο προϊςτάμενοσ μου είναι ενοχλθτικόσ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

 

                    1                             2                              3                             4                               5        
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21.   Η υπθρεςία φροντίηει τουσ εργαηομζνουσ τθσ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                    

22.   Είναι θ καλφτερθ υπθρεςία που ζχω δουλζψει ποτζ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                                                    

23.   Υπάρχει ευνοιοκρατία (ζλλειψθ αξιοκρατίασ) ςτθν υπθρεςία.  

 Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                              

24. Η υπθρεςία κάνει διακρίςεισ ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ. 

Διαφωνώ απόλυτα     Διαφωνώ       Δεν είμαι ςίγουροσ     Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα  

                    1                             2                              3                             4                               5                     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
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