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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
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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. (CroninStubbs & 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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