
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Π.Μ.Σ.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Διπλωματική εργασία 

 

«Ικανοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα Υγείας : Μελέτη Περίπτωσης Γενικό 
Νοσοκομείο Φλώρινας» 

 

του 

 

 Ρέππας Αντώνιος, A.E.M: 797 

 

 

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια: Μιχαήλ Δόμνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εξεταστές: Τριαντάρη Σωτηρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

                                              Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια 

 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2017 

 



2 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να εκφράσω αρχικά τις ευχαριστίες μου στην Καθηγήτρια μου κα Μιχαήλ Δόμνα 
για την καθοδήγηση από την αρχή της διπλωματικής μου καθώς και όλους τους καθηγητές 
που συνεργαστήκαμε κατά την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Επίσης να 
ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Φλώρινας που πήραν μέρος στην 
έρευνα και διέθεσαν λίγο από τον χρόνο τους για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
Τέλος να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην στατιστική ανάλυση και 
περισσότερο τα άτομα της οικογένειας μου για την υπομονή τους και την στήριξη τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος Πινάκων ......................................................................................................... 4 

Περίληψη.................................................................................................................. 6 

Abstract .................................................................................................................... 7 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................... 8 
Κεφάλαιο 1ο 
1.1 Ανθρώπινο δυναμικό και Παράγοντες ικανοποίησης .............................................. 10 
1.2 Το περιβάλλον εργασίας .......................................................................................... 12 
1.3  Σημασία της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ εργαζομένων σε επαγγέλματα 
υγείας ............................................................................................................................. 13 
1.4 Ανασκόπηση Ερευνών Εργασιακής Ικανοποίησης σε Επαγγέλματα Υγείας............. 13 
 
Κεφάλαιο 2ο 2.1 Εργασιακή Ικανοποίηση ...................................................................... 15 
2.2 Θεωρίες επεξήγησης αιτιών της εργασιακής ικανοποίησης .................................... 17 
2.3 Αντιδράσεις της εργασιακής δυσαρέσκειας ............................................................. 18 
2.4 Εργασιακό Άγχος ...................................................................................................... 20 
2.5  Εργασιακοί παράγοντες ως πηγές άγχους .............................................................. 20 
Κεφάλαιο 3ο  
3.1 Θεωρητική προσέγγιση της παρακίνησης στο εργασιακό περιβάλλον.................... 22 

3.2 Οι θεωρίες της παρακίνησης ................................................................................. 22 
3.2.1 H Θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow ...................................................... 23 
3.2.2 Η θεωρία παρακίνησης ERG  του Alderfer .......................................................... 25 
3.2.3 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg .................................................... 26 
3.2.4 Η θεωρία Χ και Υ του McGregor ......................................................................... 27 
3.2.5  Η θεωρία της Δικαιοσύνης – Ισότητας του Adams ............................................. 28 
3.2.6 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom ............................................................... 29 

Κεφάλαιο 4ο  
4.1 Εργαλεία Μέτρησης Εργασιακή Ικανοποίησης ........................................................ 31 
4.1.1 The Job in General Scale (JIG) ................................................................................ 31 
4.1.2 Andrew and Withey Job Satisfaction Survey.......................................................... 31 
4.1.3  Job Satisfaction Survey ......................................................................................... 32 
4.1.4 Emergency Physician Job Satisfaction Scale ........................................................... 32 
4.1.5 McCloskey/Mueller Satisfaction Scale ................................................................... 32 
4.1.6 Measure of Job Satisfaction ................................................................................... 32 
4.1.7 The Nurse Satisfaction Survey ............................................................................... 33 
Κεφάλαιο 5ο  
Μελέτη περίπτωσης «Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ‘Ελένη Θ. Δημητρίου’» ............... 33 
5.1 Ιστορικά στοιχεία ..................................................................................................... 33 
5.2 Στατιστικά στοιχεία .................................................................................................. 34 
5.3 Μεθοδολογία Έρευνας........................................................................................ 35 
Κεφάλαιο 6ο  
6.1. Αποτελέσματα έρευνας ........................................................................................... 36 
6.2. Ανάλυση αξιοπιστίας του εργαλείου εργασιακής ικανοποίησης ............................ 38 
6.3. Περιγραφικά αποτελέσματα των κλιμάκων της εργασιακής ικανοποίησης 
σύμφωνα με το εργαλείο JSS ......................................................................................... 40 
6.4. Συσχέτιση των κλιμάκων της εργασιακής ικανοποίησης ........................................ 50 
6.5. Διαφοροποίηση της εργασιακής ικανοποίησης ως προς τα δημογραφικά και 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 53 

Ερωτηματολόγιο..................................................................................................... 59 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................... 66 



4 
 

 

Κατάλογος Πινάκων 
 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος    37 

Πίνακας 2. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος    38 

Πίνακας 3. Ανάλυση αξιοπιστίας (1) για τις επιμέρους διαστάσεις  

                   του ερωτηματολογίου    και (2) συνολικά για το εργαλείο  40 

Πίνακας 4. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που  

                    αφορούν την ικανοποίηση  από τον μισθό    41 

Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που  

                   αφορούν την ικανοποίηση   από τις πιθανότητες προαγωγής  42 

Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν 

                   την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο/επίβλεψη   43 

Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

                   την ικανοποίηση από τις παροχές/επιδόματα    44 

Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

                    την ικανοποίηση από την αναγνώριση της εργασίας τους  45 

Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

      την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας τους   45 

Πίνακας 10. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

      την ικανοποίηση από την σχέση με τους συναδέλφους   46 

Πίνακας 11. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

                      την ικανοποίηση από την λειτουργία του οργανισμού   47 

Πίνακας 12. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν  

        την ικανοποίηση από την επικοινωνία     48 

Πίνακας 13. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συνολική ικανοποίηση  

                      και τις 9 επιμέρους διαστάσεις της και έλεγχος κανονικότητας  

                      Kolmogorov-Smirnov     49 



5 
 

Πίνακας 14. Κατάταξη διαστάσεων εργασιακής ικανοποίησης   50
      

Πίνακας 15. Αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων της εργασιακής 

                      Ικανοποίησης     53 

 

Κατάλογος Διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 1. Ικανοποίηση από την προαγωγή ως προς το φύλο   54 

Διάγραμμα 2. Ικανοποίηση ως προς την προϋπηρεσία     55 

 

Κατάλογος Σχημάτων 

Σχήμα 1:  Μοντέλο EVLN     19 

Σχήμα 2: Η ιεράρχηση των αναγκών του Maslow     23 

Σχήμα 3: Θεωρία ERG του Alderfer     25   

Σχήμα 4: Θεωρία δύο παραγόντων Herzberg                27

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



6 
 

Περίληψη 
 

Η μέτρηση ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να 
απασχολήσει ιδιαίτερα τους εργοδότες αλλά και τους οργανισμούς. Αυτή η εργασία 
έχει αυτό ακριβώς τον σκοπό, θα προσπαθήσει να μετρήσει την εργασιακή 
ικανοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου 
Φλώρινας καθώς και να καταγράψει τους παράγοντες που επιδρούν στην 
ικανοποίηση από την εργασία σε έναν χώρο όπως το νοσοκομείο. 

Για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
Job Satisfaction Survey, του Spector (1985) το οποίο αξιολογεί 9 διαστάσεις της 
εργασιακής ικανοποίηση όπως ο μισθός, η προαγωγή, σχέση με προϊσταμένους, 
σχέση με συναδέλφους, η φύση της εργασίας, λειτουργία του οργανισμού, παροχές, 
αναγνώριση και την επικοινωνία. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες (78%), στις ηλικιακές βαθμίδες 
κυριάρχησε αυτή των 40-49 (44%) ενώ στην οικογενειακή κατάσταση το 80% των 
ερωτηθέντων ήταν έγγαμοι και το 74% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επίσης από τα 
αποτελέσματα προκύπτει πως οι εργαζόμενοι αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό πως δεν 
εκτιμάται ιδιαίτερα η δουλειά τους αναλογικά με τον μισθό τους (Μ.Τ 4.22) ενώ σε 
μέτριο βαθμό θεωρούν δίκαιη την αμοιβή τους σε σχέση με την εργασία που 
προσφέρουν (Μ.Τ 2.90). Φαίνεται επίσης πως συμφωνούν με το γεγονός πως οι 
πιθανότητες για προαγωγή στην εργασία τους είναι πολύ λίγες (Μ.Τ 4.35). Από τα 
αποτελέσματα φαίνεται επίσης πως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι 
συμπαθούν τον προϊστάμενο τους (Μ.Τ 4.67) ενώ σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης 
συμφωνούν πως δεν λαμβάνουν προνόμια τα οποία δικαιούνται (Μ.Τ 4.56). 

Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του δείγματος φαίνεται να προέρχεται 
κυρίως από την φύση της εργασίας τους και από τις σχέσεις με τους συναδέλφους και 
προϊσταμένους. Από την άλλη είναι εμφανές ότι είναι δυσαρεστημένοι από το 
σύστημα αμοιβής τους και όλη την πολιτική που το περιβάλει καθώς και από τα 
προνόμια που δεν λαμβάνουν και από τις πιθανότητες ανέλιξης και προαγωγής. 

 

Λέξεις κλειδιά : εργασιακή ικανοποίηση, επαγγέλματα υγείας, εργασιακό άγχος, 
παρακίνηση, παράγοντες ικανοποίησης, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, 
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. 
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Abstract 
 

Measuring employee satisfaction is an issue that should be of particular concern to 
employers and organizations. This work aims to measure the work satisfaction of the 
medical and nursing staff of the General Hospital of Florina as well as to record the 
factors that affect work satisfaction in a place like the hospital. 

To measure work satisfaction was used the Job Satisfaction Survey, Spector (1985), 
which evaluates 9 dimensions of job satisfaction such as salary, promotion, 
relationship with superiors, relationship with colleagues, nature of work, organization, 
benefits, recognition and communication. 

The majority of the sample was women (78%), the age ranks 40-49 (44%), while in 
the marital situation 80% of the respondents were married and 74% were graduates of 
a University. Also, the results show that employees feel to a great extent that their 
work is not valued in proportion to their salary (Average Value 4.22), while to a 
moderate degree they consider their remuneration equitable in relation to the work 
they offer (Average Value 2.90). They also seem to agree that the chances of 
promotion at work are very low (Average Value 4.35). The results also show that to a 
great extent, employees like their supervisor (Average Value 4.67), and to a great 
extent also agree that they do not receive the privileges they are entitled to (Average 
Value 4.56). 

The satisfaction received by the workers seems to stem mainly from the nature of 
their work and from relationships with colleagues and supervisors. On the other hand, 
it is obvious that they are dissatisfied with their remuneration system and the whole 
policy surrounding it as well as with the privileges they do not receive and the 
chances of advancement and promotion. 

 

Key Words: Work Satisfaction, Health Professions, Work Stress, Motivation, 
Satisfaction Factors, Medical Staff, Nursing Staff, General Hospital of Florina 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα σε έναν χώρο εργασίας, το ίδιο 

σημαντική είναι και η συμπεριφορά του εργαζόμενου  και αποτελεί  βασικό 

παράγοντα για την επίτευξη των στόχων κάθε οργανισμού. Η συμπεριφορά του 

εργαζόμενου μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες μέσα στον εργασιακό 

χώρο εκ των οποίων ο σημαντικότερος είναι η ικανοποίηση που λαμβάνει από την 

εργασία του. Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί σημαντική μεταβλητή σε έναν 

οργανισμό καθώς με αυτήν συνδέεται άμεσα η ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε 

εργαζομένου και κατ’ επέκταση οι στόχοι και η ευημερία του οργανισμού. 

Μελέτες για την ικανοποίηση από την εργασία έχουν δείξει ότι το περιβάλλον 

εργασίας διαθέτει πληθώρα κινδύνων για την ψυχοσωματική ακεραιότητα των 

εργαζομένων. Τέτοιες μελέτες έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού 

καθοδήγησης ο οποίος θα παρέχει ασφαλείς και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 

προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Aziz I., Kumar R., Rathore A., Lal M., 2015). 

Όταν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι χαμηλά τότε είναι πολύ 

πιθανό ο εργαζόμενος να εμφανίσει το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

το οποίο είναι κύριος παράγοντας εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης.  Το εργασιακό 

άγχος είναι η αντίδραση που έχουν πολλοί άνθρωποι όταν υφίστανται πιέσεις στον 

χώρο εργασίας τους. Το άγχος είναι μια κατάσταση ψυχολογική και όχι ασθένεια το 

οποίο μπορεί πολλές φορές  να έχει θετική αξία (Cooper, 1984).  Όσον αφορά τον 

οργανισμό, η εργασιακή ικανοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την κανονική προσέλευση 

των εργαζομένων στην εργασία τους, τις λιγότερες ημέρες απουσίας αλλά και την 

θετική συμπεριφορά των εργαζομένων. Το μεγάλο ενδιαφέρον των εργαζομένων για 

τον οργανισμό τους και τους στόχους αυτού, η ταύτισή τους δηλαδή με τον 

οργανισμό συνδέεται άμεσα με την υψηλή εργασιακή ικανοποίηση (Νοσηλευτική 

2007).  

Τα σημαντικά επιτεύγματα στον υγειονομικό τομέα κατά τα τελευταία 50 χρόνια 

έχουν οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά περισσότερα από 11 έτη, ενώ 

σημαντική μείωση σημειώθηκε και στον αριθμό των δυνητικά απολεσθέντων ετών 
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ζωής. Oι θετικές αυτές εξελίξεις όμως συνοδεύτηκαν από σημαντική αύξηση των 

υγειονομικών δαπανών, περισσότερο από 2% ετησίως στις αναπτυγμένες χώρες, 

υπερβαίνοντας το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) των περισσότερων χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Health at a Glance, OECD indicators, edition 2005). Τα αίτια 

για την εν λόγω αύξηση έχουν συνδεθεί τόσο με τη γήρανση του πληθυσμού όσο και 

με τις ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής (lifestyle diseases), καθώς και με 

τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Ως απόρροια 

των παραπάνω, την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει μια συζήτηση για τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας που φαίνεται ότι απειλείται διεθνώς και τους 

παράγοντες που τελικά μπορεί να τη διασφαλίσουν. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, που έχουν πληγεί τόσο σοβαρά από την οικονομική κρίση, η συζήτηση αυτή 

είναι αναγκαία και επίκαιρη όσο ποτέ (Νοσηλευτική 2014). 

Καθώς οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια δεσμεύουν τεράστια ποσά για 

ανακεφαλαιώσεις τραπεζών και δανείζονται επίσης τεράστια ποσά δημιουργώντας 

μεγάλα ελλείμματα, είναι ηλίου φαεινότερο πως από την κατάσταση αυτή θα 

επηρεαστεί η δημόσια ασφάλιση και η δημόσια υπηρεσία υγείας των ανεπτυγμένων 

κρατών (Appleby, 2008) . 

Σύμφωνα με τον (Stuckler et al., 2009) η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλα 

προβλήματα στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, απειλεί την βιωσιμότητα 

των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και επηρεάζει την ποιότητα τους 

αλλά και την αποτελεσματικότητα τους καθώς και τους ασθενείς αφού παραμελούν 

την υγεία τους σκεπτόμενοι το κόστος της νοσηλείας (Καραΐσκου et al., 2012). 

Για τα υψηλά επίπεδα δαπανών υγείας στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

ευθύνεται κυρίως η μεγάλη αύξηση δαπανών την περίοδο 1995-2008. Η γρήγορη 

αύξηση των δαπανών ανά κάτοικο μας δείχνει και τον ρυθμό της μεγέθυνσης του 

επιχειρηματικού κλάδου των υπηρεσιών υγείας και την μετατροπή της υγείας από 

δημόσιο αγαθό σε προϊόν (Περιεγχειριτική Νοσηλευτική, 2012). 

Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό την διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης 

των ιατρών και νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας η οποία 

επηρεάζεται τόσο από το την οικονομική κρίση σε επίπεδο παροχών του συστήματος 
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υγείας αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικογενειακή κατάσταση του 

εργαζομένου.  

Θα αναφερθούμε στην επαγγελματική – εργασιακή ικανοποίηση μέσα από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις ικανοποίησης 

και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, στα εργαλεία μέτρησης της 

ικανοποίησης των εργαζομένων και τέλος θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της 

έρευνας που  πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας με την χρήση 

ερωτηματολογίου, ειδικά σχεδιασμένο για την έρευνα αυτή. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
1.1 Ανθρώπινο δυναμικό και Παράγοντες ικανοποίησης 
 

Ο ανθρώπινος παράγοντας σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση είναι η βάση 

του ώστε να παραχθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ώστε να πετύχει τον σκοπό για 

τον οποίο αυτός έχει συσταθεί. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι είναι στελεχωμένοι 

από εργαζόμενους που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και εν 

συνεχεία δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού. Είναι δεδομένο πως η τεχνολογία συμβάλλει στα μέγιστα στην 

πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού όμως τα μηχανήματα δεν είναι 

σκεπτόμενα , δεν παρακινούνται δεν αναζητούν την ικανοποίηση αλλά ούτε θέτουν 

στόχους.  Τα χαρακτηριστικά αυτά χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση (Χυτήρης, 

2001) 

Το ανθρώπινο δυναμικό στις Μονάδες Υγείας αποτελείται από ιατρούς, νοσηλευτές 

και διοικητικό προσωπικό που στο σύνολο του συμμετέχει στο έργο της φροντίδας 

υγείας. Όλο το υγειονομικό προσωπικό συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

αλλά οι γιατροί είναι αυτοί που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ποιότητα και την αξία 

των υπηρεσιών αυτών. (Ανδριώτη et al., 1998).  
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Η ικανοποίηση του ατόμου από την εργασία του και των επιδράσεων που αυτή έχει 

τόσο στην ψυχική όσο και στην σωματική υγεία του αποτελεί αντικείμενο έρευνας 

εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο Taylor το 1909 αναφέρεται στο επιστημονικό 

μάνατζμεντ και είχε επισημάνει πως ο εργαζόμενος που θα αποδεχόταν αυτή τη 

φιλοσοφία (scientific management) και λάμβανε υψηλότερες αποδοχές 

καταβάλλοντας το λιγότερο δυνατό κόπο στην εργασία του, θα ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένος και παραγωγικός. Ειδικότερα στα επαγγέλματα υγείας η ικανοποίηση 

και η καλή ψυχική και σωματική υγεία του εργαζομένου αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την παραγωγικότητα και την απόδοση του.  Το ανθρώπινο δυναμικό 

άλλωστε αποτελεί κινητήριο μοχλό για κάθε οργανισμό που θέλει να επιτύχει τους 

στόχους του. (The Mind Tools, «Frederick Taylor and Scientific Management», 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm, προσπέλαση 

05/12/2017). 

O Spector (1997) θεωρεί την ικανοποίηση από την εργασία ως μεταβλητή 

συμπεριφοράς που αποκαλύπτει το βαθμό στον οποίο στο άτομο αρέσει η δουλειά 

του και είναι πάντα θετικά συσχετισμένο με την απόδοση της εργασίας. 

Ο Mullins(1999) επισημαίνει τους παράγοντες που προσδιορίζουν την εργασιακή 

ικανοποίηση ως εξής: 

 Ατομικοί παράγοντες όπως προσωπικότητα, οξυδέρκεια, εκπαίδευση, 

ικανότητες, ηλικία και ο προσανατολισμός στην εργασία. 

 Κοινωνικοί παράγοντες όπως η σχέση με του συναδέλφους, ομαδικότητα στην 

εργασία, ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μέσα στον οργανισμό. 

 Πολιτισμικοί παράγοντες όπως τα πιστεύω και οι αξίες του κάθε εργαζόμενου. 

 Οργανωτικοί παράγοντες όπως η φύση και το μέγεθος του οργανισμού, οι 

πολιτικές και οι διαδικασίες του προσωπικού, οι σχέσεις των εργαζομένων, η 

φύση της εργασίας, η εποπτεία και τα στυλ ηγεσίας, το διοικητικό στυλ και οι 

συνθήκες εργασίας. 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οικονομικοί, κοινωνικοί και τεχνικοί. 
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1.2 Το περιβάλλον εργασίας 
 

Το περιβάλλον εργασίας αποτελείται από δύο ευρύτερες διαστάσεις: την εργασία και 

το γενικό πλαίσιο. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλα τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της εργασίας όπως ο τρόπος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της 

εργασίας, η κατάρτιση, ο έλεγχος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, η 

ποικιλία των καθηκόντων και η εγγενής αξία της εργασίας. Στην δεύτερη διάσταση 

περιλαμβάνονται οι φυσικές και οι κοινωνικές συνθήκες εργασίας. Πολλά άρθρα 

έχουν επικεντρωθεί στην εργασιακή ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού περιβάλλοντος και της εργασιακής 

ικανοποίησης (Gazioglu &Tanselb, 2006; Skalli, Theodossiou, & Vasileiou, 2008). 

 

Ο Spector (1997) παρατήρησε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αγνοούν το 

εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο της οργάνωσης του και την επίπτωση του στην 

απόδοση των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εργασιακό περιβάλλον 

αποτελείται από την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των θέσεων 

εργασίας, τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους, την αναγνώριση , το κίνητρο για 

την καλή απόδοση και τη συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο σημαντικοί και έχουν υψηλότερο αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στον οργανισμό.  

 

Διάφοροι παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος όπως οι μισθοί, το ωράριο 

εργασίας, η αυτονομία που παρέχεται στους εργαζομένους, η οργανωτική δομή και η 

επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης μπορούν να επηρεάσουν την 

ικανοποίηση από την εργασία (Lane, Esser, Holte, & Anne, 2010). Ο Arnetz (1999)  

υποστηρίζει ότι στους οργανισμούς παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι είναι κυρίως 

αυτοί που έχουν προβλήματα με τον Προϊστάμενο τους με την δικαιολογία ότι δεν 

τους δείχνει τον σεβασμό που τους αξίζει. Από την άλλη ο Προϊστάμενος δείχνει 

σκληρή συμπεριφορά προς τους εργαζομένους διότι δεν αισθάνονται άνετα όταν 

πρέπει να μοιραστούν μαζί τους καινοτόμες ιδέες και έτσι οι Διοίκηση προτιμά να 

περιορίσει τους εργαζομένους στα καθήκοντα τους παρά να τους δημιουργήσει το 

αίσθημα ευθύνης ώστε να εργάζονται σε ομάδες για να επιτύχουν υψηλή 

αποδοτικότητα (Arnetz B., 1999). 
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Ο Petterson (1998) υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων σε 

έναν οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του. Εάν 

υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των συναδέλφων τότε είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 

αυτό. 

 

1.3  Σημασία της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ εργαζομένων σε 
επαγγέλματα υγείας 
 

Οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγείας δυσκολεύονται πολύ στο να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες των ασθενών όταν δεν ικανοποιούνται οι δικές τους ανάγκες. Επομένως 

οι Διοικητές των Νοσοκομείων έχουν την ευθύνη και για τους ασθενείς αλλά και για 

τους εργαζομένους και η ικανοποίηση και των δύο είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η ικανοποίηση των ασθενών 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου και είναι απόρροια της ικανοποίησης των Ιατρών-Νοσηλευτών από την 

εργασία τους η οποία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των θεωριών υποκίνησης-

κινήτρων στην εργασία ( Johansson P., et al 2002). 

 1.4 Ανασκόπηση Ερευνών Εργασιακής Ικανοποίησης σε 
Επαγγέλματα Υγείας 
 

Οι Mohammad Sayed A., & Akhtar N. (2014) μελέτησαν τις επιπτώσεις της 

ισορροπίας της επαγγελματικής ζωής και της ικανοποίησης από την εργασία στην 

οργανωτική δέσμευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Αποφάνθηκαν πως η 

ισορροπία στην επαγγελματική ζωή ενθαρρύνει την ικανοποίηση από την εργασία η 

οποία οδηγεί  σε οργανωτική δέσμευση των εργαζομένων μακροπρόθεσμα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες είχαν χαμηλό επίπεδο ισορροπίας στην 

επαγγελματική τους ζωή και επομένως και ικανοποίησης από την εργασία τους και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι δύο πολύ βασικοί παράγοντες για την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων σε επαγγέλματα υγείας (Sayed, M., & Akhtar, N., 

2014). 

Ο Singh R.G. (2013) διεξήγαγε μια μελέτη για τους εργαζομένους ενός Νοσοκομείου 

ώστε να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους από την 
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εργασία. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι η θετική απόδοση των υπαλλήλων στο 

Νοσοκομείο είναι αποτέλεσμα της ικανοποιητικής εργασιακής τους εμπειρίας. Η 

έρευνα διερεύνησε τους παράγοντες που επηρέασαν την εργασιακή ικανοποίηση 

μεταξύ των υπαλλήλων των ιδιωτικών Νοσοκομείων του Manipur στην Ινδία. 

Υπήρξε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και των 

παραγόντων συμπεριφοράς των σχέσεων, των συντελεστών αμοιβής και 

αποζημιώσεων και των συντελεστών κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας. Οι 

συντελεστές αμοιβής και αποζημιώσεων ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

σχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων 

(Rajkumar, S., 2013). 

Οι Elarabi, H.M., & Johari F. (2013) μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση από την εργασία και την απόδοση της εργασίας και την σχέση μεταξύ 

αυτών. Η μελέτη προσδιόρισε τέσσερις παράγοντες: την άνεση της εργασίας, τη 

μεταχείριση στην εργασία, τον μισθό και τα κίνητρα και αξιολόγησε τον αντίκτυπό 

τους στην εργασιακή ικανοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα 

κρατικά Νοσοκομεία της Λιβύης. Οι εργαζόμενοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από όλους 

τους παράγοντες που επηρέαζαν την εργασιακή ικανοποίηση γεγονός που οδηγεί 

στην χαμηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα μέσα στο Νοσοκομείο. Η μελέτη 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόδοση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να 

ενισχυθεί από την ικανοποίηση του προσωπικού και από την καλύτερη αντιμετώπιση 

των Προϊσταμένων προς αυτούς παράλληλα με τους καλύτερους μισθούς και με ένα 

πιο αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων (Elarabi, H,M., & Johari F., 2013). 

Ο Mosadeghrad (2008) μελέτησε την σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία, 

της οργανωτικής δέσμευσης μεταξύ των υπαλλήλων ενός Νοσοκομείου στο Infashan 

του Ιράν. Στα πλαίσια της κλίμακας ικανοποίησης από της εργασίας, οι τρείς 

διαστάσεις της εργασίας με τις οποίες ήταν ικανοποιημένοι οι ερωτηθέντες ήταν: οι 

συνάδελφοι τους, η φύση της εργασίας τους, και η απαίτηση της εργασίας. Οι 

ερωτηθέντες ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τους μισθούς και τα προνόμια τους, 

την αναγνώριση από τους ανωτέρους και την προώθηση της ασφάλειας της εργασίας. 

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν θετική συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης από την 

εργασία και της οργανωτικής δέσμευσης. Αυτό δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που είναι 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους είναι επίσης περισσότερο αφοσιωμένοι στην 
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παροχή των υπηρεσιών τους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εξαιρετικά ικανοποιημένοι 

εργαζόμενοι είχαν υψηλότερο επίπεδο οργανωτικής δέσμευσης. Επίσης ένα άλλο 

εύρημα της έρευνας είναι ότι η σωστή διοίκηση και η επίβλεψη είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωτική δέσμευση των 

υπαλλήλων (Mosandehgrad, A.M., et al 2008). 

Μια ακόμη έρευνα του Μαρνέρα Χρήστου για την ικανοποίηση σε εργαζομένους σε 

Νεφρολογικά Κέντρα στην Ελλάδα το 2009 σε δείγμα 120 εργαζομένων έδειξε ότι το 

58,3% είχε καθόλου έως μέτρια ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας του ενώ 

περίπου το ίδιο ποσοστό είχε καθόλου έως μέτρια ικανοποίηση από την θέση 

εργασίας του. Το 34.2% του προσωπικού απάντησε ότι οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου χώρου επηρεάζουν πολύ αρνητικά τον χρόνο και την ενέργεια που 

αφιερώνουν στον εαυτό τους ενώ το 35% απάντησε πως η εργασία τους επηρεάζει 

αρνητικά τον χρόνο και την ενέργεια που διαθέτουν στην οικογένεια τους 

(Νοσηλευτική, 2010).  

 

 

Κεφάλαιο 2ο 
2.1 Εργασιακή Ικανοποίηση  
 

Η εργασιακή ικανοποίηση ορίζεται ως το θετικό συναίσθημα που βιώνουν τα άτομα 

για την εργασία τους και η οποία προκύπτει από μια θετική αξιολόγηση των 

συστατικών της (Locke, 1976). Γενικότερα η εργασιακή ικανοποίηση είναι το 

αποτέλεσμα της αντίληψης ενός ατόμου αναφορικά με το τι προσδοκίες έχει και του 

τι λαμβάνει από διάφορες πλευρές της εργασιακής του κατάστασης. Με άλλα λόγια, 

αναφέρεται στο πόσο του αρέσει η δουλειά του και οι διαφορετικές της πτυχές 

(Francis & Milbourn, 1980).  

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι το βασικό συστατικό που δίνει κίνητρο στους 

εργαζόμενους και του ενθαρρύνει να αποδίδουν καλύτερα. Πολλοί άνθρωποι έχουν 

ορίσει την ικανοποίηση από την εργασία κατά τη διάρκεια των ετών. Οι Hoppok &  

Spielgler (1938) ορίζουν την ικανοποίηση από την εργασία ως το ολοκληρωμένο 
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σύνολο ψυχολογικών, φυσιολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που 

ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να παραδεχτούν ότι είναι ικανοποιημένοι ή 

ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους. Επιπλέον, ο ρόλος των εργαζομένων στο χώρο 

εργασίας αναδεικνύετε μέσα από την επίδραση διαφόρων στοιχείων στο εσωτερικό 

ενός οργανισμού. 

Οι διαστάσεις που έχουν συνδεθεί με την εργασιακή ικανοποίηση είναι πολυάριθμες 

ωστόσο πέντε από αυτές έχουν την μεγαλύτερη υποστήριξη και είναι σύμφωνα με 

τους Hulin & Smith οι παρακάτω : 

 Ο μισθός – το μέγεθος του που λαμβάνεται και η αντιλαμβανόμενη 

αμεροληψία της αμοιβής 

 Η εργασία – ο βαθμός στον οποίο τα καθήκοντα της δουλειάς γίνονται 

αντιληπτά έως ενδιαφέροντα και εξασφαλίζουν ευκαιρίες για μάθηση και 

αποδοχή των ευθυνών. 

 Οι ευκαιρίες προαγωγών – η διαθεσιμότητα ευκαιριών για προαγωγή και 

εξέλιξη. 

 Ο προϊστάμενος – οι ικανότητες του προϊστάμενου να δείχνει το ενδιαφέρον 

του και την ανησυχία του σχετικά με τους εργαζομένους. 

 Οι συνάδελφοι – ο βαθμός στον οποίο οι συνάδελφοι είναι φιλικοί, ικανοί και 

υποστηρικτικοί (1965) 

Αργότερα ο Mottaz (1988) υποστήριξε ότι οι στάσεις που φαίνεται να είναι 

περισσότερο σημαντικές είναι αυτές που άπτονται της εργασίας (εάν είναι ελκυστική, 

συναρπαστική, περιέχει προκλήσεις), των προϊσταμένων (εάν είναι διακριτικοί, 

δίκαιοι και ικανοί) και τέλος του μισθού (εάν είναι επαρκής και δίκαιος σε σχέση με 

αυτά που προσφέρει ο εργαζόμενος) (Βακόλα, Μ., - Νικολάου, Ι., 2012). Τα 

αποτελέσματα μιας διαπολιτισμικής έρευνας που έλαβε χώρα σε έξι βιομηχανικά 

κράτη, σχετικά με τη σημασία της εργασίας, έδειξαν ότι όταν οι εργαζόμενοι 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα 11 εργασιακών στόχων, το ενδιαφέρον 

στην εργασία και η δίκαιη πληρωμή ήταν οι πιο σημαντικοί εργασιακοί στόχοι σε 

κάθε φύλο, ηλικία και εθνότητα (Harpaz 1990).  Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει μια 

στενή σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και του μισθού. Για τους ανθρώπους που ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας, ο μισθός συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή 
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ικανοποίηση αλλά όταν το άτομο πετυχαίνει ένα άνετο επίπεδο ζωής, τότε αυτή η 

σχέση παύει να υπάρχει. 

  

2.2 Θεωρίες επεξήγησης αιτιών της εργασιακής ικανοποίησης 
 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την έννοια της εργασιακής 

ικανοποίησης. Παρακάτω θα δούμε πέντε θεωρίες όπως τις παρουσιάζουν οι Βακόλα 

& Νικολάου από τις οποίες οι πρώτες τρείς αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος, η τέταρτη αποδίδει τα αίτια της εργασιακής ικανοποίησης και η 

πέμπτη θεωρία προτείνει τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος με 

τις ατομικές διαφορές. 

 

 Πρώτον, η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (θεωρία υποκίνησης), 

υποστηρίζει ότι είναι διαφορετικοί οι παράγοντες που οδηγούν τον 

εργαζόμενο στην εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με αυτούς που τον 

οδηγούν στην εργασιακή δυσαρέσκεια. Ο Herzberg  διατύπωσε το 

συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί παράγοντες που οδηγούν στην παρακίνηση, 

όπως η φύση της εργασίας ή η ευθύνη για αυτήν, σχετίζονται περισσότερο με 

την εργασιακή ικανοποίηση, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς παράγοντες 

όπως η αμοιβή και οι εργασιακές συνθήκες που σχετίζονται περισσότερο με 

την εργασιακή δυσαρέσκεια.  

 Δεύτερον, η θεωρία της κοινωνικής επεξεργασίας των πληροφοριών ( social 

information processing) προτείνει ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένη έννοια με αποτέλεσμα το άτομο να μην 

διαμορφώνει άποψη για την εργασία του μέχρι να ερωτηθεί για αυτήν και 

συνήθως στηρίζεται για να τις διαμορφώσει σε άλλες πηγές όπως τα σχόλια 

των συναδέλφων του (Judge, et al., 2001. 

 Τρίτον η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας, στηρίζεται στο 

επιχείρημα ότι οι εργασίες που χαρακτηρίζονται από τα πέντε χαρακτηριστικά 

της εργασίας ( την ταυτότητα της εργασίας, τη σημασία της εργασίας, η 

ποικιλία των δεξιοτήτων, την αυτονομία και την ανατροφοδότηση) οδηγούν 

σε μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, οι 
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εργασίες που παρέχουν και εξασφαλίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

πιθανότερο να παρακινούν τους εργαζόμενους και να είναι ευχαριστημένοι 

από την εργασία τους (Judge, et al., 2001). 

 Μια ακόμη θεωρία για τα αίτια της εργασιακής ικανοποίησης, σχετίζεται με 

τις ατομικές διαφορές. Είναι σχετικά η πιο πρόσφατη θεωρία στον χώρο της 

μελέτης της εργασιακής ικανοποίησης. Έχει αποδειχθεί ότι κάποιοι άνθρωποι 

έχουν την τάση να ικανοποιούνται εύκολα ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται να 

παραπονιούνται ακόμη και σε φαινομενικά εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. 

Επίσης, όσοι έχουν αρνητικό συναίσθημα και είναι περισσότερο αρνητικοί και 

κριτικοί, φαίνεται να είναι συνήθως λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους (Judge & Bono, 2001). 

 Η τελευταία θεωρία πιστεύει ότι τα αίτια της εργασιακής ικανοποίησης 

βρίσκονται σε ένα συνδυασμό ατομικών παραγόντων (Hulin, Roznowski, & 

Hachiva 1985). Έτσι η εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της σχέσης 

μεταξύ του τι πιστεύει το άτομο ότι διέθεσε στην εργασίας του, όπως π.χ, οι 

γνώσεις του, οι εμπειρίες του κτλ. και το τι αποτέλεσμα εισέπραξε, όπως 

χρήματα, προαγωγή. Όσο περισσότερο το άτομο εκλαμβάνει ότι έχει 

εισπράξει περισσότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το τι έχει δώσει στην 

εργασία του τόσο πιο ικανοποιημένο αισθάνεται (Hulin, 1985).   

 

2.3 Αντιδράσεις της εργασιακής δυσαρέσκειας  
 

Ο Farrell το 1983 διατύπωσε το συμπέρασμα ότι η υψηλή εργασιακή ικανοποίηση 

οδηγεί σε πιο παραγωγικούς και πιο ευχαριστημένους εργαζόμενους. Συνήθως οι 

εργαζόμενοι που υποφέρουν από εργασιακή δυσαρέσκεια όμως αντιδρούν με τους 

τέσσερις τρόπους που περιγράφονται παρακάτω (Βακόλα Μ., Νικολάου Ι., 2012) . 
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                                  Σχήμα 1   Μοντέλο EVLN 

 (Αναδημοσίευση από:Μ. Βακόλα – Ι. Νικολάου, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Rosili, 

Αθήνα 2012, σελ. 173)  

 Έξοδος –Exit : Η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται από τη διάθεση να 

εγκαταλείψει κάποιος τον οργανισμό και να ψάξει αλλού για εργασία. 

 Φωνή –Voice : Ο παραγωγικός τρόπος με τον οποίο ο εργαζόμενος 

προσπαθεί να βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες. Ο τρόπος αυτός 

στηρίζεται σε προτάσεις βελτίωσης, συζητήσεις και επιχειρήματα. 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση ο εργαζόμενος να μπλέκεται σε καβγάδες 

και έντονες συζητήσεις. 

 Αφοσίωση –Loyalty : Εδώ ο εργαζόμενος αναμένει να βελτιωθούν οι 

εργασιακές συνθήκες δείχνοντας εμπιστοσύνη, διατηρώντας την 

αισιοδοξία του και εκτελώντας τα καθήκοντα του. 

 Αδιαφορία/Παραμέληση –Neglect : Εδώ ο εργαζόμενος επιτρέπει 

παθητικά τις καταστάσεις να γίνουν χειρότερες ενώ εμπλέκεται σε 

αδικαιολόγητες απουσίες, μειωμένη προσπάθεια και χαμηλή 

αποδοτικότητα. 
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2.4 Εργασιακό Άγχος 
 

Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι συνεχείς αλλαγές, οι αυξανόμενες απαιτήσεις 

τόσο από την προσωπική όσο και από την επαγγελματική ζωή είναι κάποιοι από τους 

παράγοντες που δημιουργούν καταστάσεις πίεσης για τους εργαζόμενους. Όταν η 

πίεση υπερβαίνει την ικανότητα του ατόμου να την αντιμετωπίσει, τότε το άτομο 

αισθάνεται άγχος (Arnold, Silvester, Cooper, & Robertson, 2005). Για τον Cooper, 

(1984) εργασιακό άγχος είναι η αντίδραση που έχουν πολλοί εργαζόμενοι όταν 

υφίστανται πίεση στον χώρο εργασίας τους. Το άγχος είναι μια κατάσταση που 

μπορεί να μετατραπεί σε ασθένεια με σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες όταν 

είναι παρατεταμένο. Το άγχος δεν είναι απαραίτητα κακό αν και πάντα του 

προσδίδονται αρνητικά χαρακτηριστικά. Το άγχος μπορεί να είναι και δημιουργικό 

και να έχει και την θετική του πλευρά όταν το άτομο το χρησιμοποιεί για να αυξήσει 

την αποδοτικότητα του ή να βρίσκεται σε εγρήγορση (Βακόλα Μ., Νικολάου Ι., 

2012).  

Σύμφωνα με τους Greenberg & Baron (2008),  οι θέσεις εργασίας, που οι κάτοχοι 

τους αναμένεται να βιώσουν μεγαλύτερο άγχος συνήθως χαρακτηρίζονται από ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα:  

 Αυξημένη λήψη /ευθύνη αποφάσεων 

 Απασχόληση σε βαρετές και μονότονες εργασίες 

 Επαναλαμβανόμενη ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους 

 Απασχόληση σε δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον 

 Εργασία σε μη οργανωμένο περιβάλλον 

 

2.5  Εργασιακοί παράγοντες ως πηγές άγχους 
 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους παράγοντες στον χώρο εργασίας οι οποίοι 

εμφανίζονται ως κύριες πηγές άγχους στον εργασιακό χώρο:  
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 Εργασιακές συνθήκες: Οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος όπως ο 

θόρυβος, ο φωτισμός, ο αέρας, μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα 

στην εργασία καθώς και τη σωματική και ψυχική υγεία (Robbins & Judge, 

2007).  

 Οι βάρδιες: Οι βάρδιες αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα άγχους 

για τους εργαζόμενους που είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν αυτόν το 

ρυθμό εργασίας (Robbins & Judge, 2007).  

 Ο φόρτος και το ωράριο εργασίας: Οι πολλές ώρες εργασίας φαίνεται ότι 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την αποδοτικότητα των περισσότερων 

εργαζομένων (Robbins & Judge, 2007) 

 Ρίσκο και κίνδυνος στην εργασία: μια εργασία που περιλαμβάνει ρίσκο και 

κίνδυνο μπορεί να συνδεθεί σε αυξημένα επίπεδα άγχους. Ειδικές ομάδες 

εργαζομένων όπως οι οδηγοί ασθενοφόρων υποφέρουν από τα αποτελέσματα 

του κινδύνου στην εργασία τους με αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (Young & Cooper, 1995) 

 Οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα: το οργανωσιακό κλίμα σχετίζεται με 

το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι τον τρόπο λειτουργίας του 

οργανισμού τους ενώ η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται σε αξίες τις 

οποίες μοιράζονται μέλη του οργανισμού και επηρεάζουν την συμπεριφορά 

τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων (Arnold, 2005). Τόσο η οργανωσιακή 

κουλτούρα όσο και το οργανωσιακό κλίμα μπορεί να αποτελέσουν πηγές 

έντονου άγχους στους εργαζόμενους. 
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Κεφάλαιο 3 
3.1 Θεωρητική προσέγγιση της παρακίνησης στο εργασιακό 
περιβάλλον                      

          
Ένα πολύ συχνό ερώτημα όσον αφορά τους εργαζομένους μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού είναι το πώς αυτοί παρακινούνται. Η δέσμευση και η αφοσίωση στην 

επιχείρηση ή ικανοποίηση από την εργασία προσδιορίζονται από την παρακίνηση. Η 

παρακίνηση βέβαια διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα π.χ κάποιοι 

παρακινούνται από την ηθική ικανοποίηση άλλοι από τον μισθό και άλλοι από το 

σταθερό ωράριο (Βακόλα Μ., Νικολάου Ι., 2012).  

Ως παρακίνηση ορίζεται η διαδικασία που εξηγεί την ένταση, την κατεύθυνση και την 

επιμονή της προσπάθειας ενός ατόμου προς ένα συγκεκριμένο στόχο (Robbins & 

Judge, 2007). Η ένταση της προσπάθειας είναι συνήθως το πιο κατανοητό μέρος της 

παρακίνησης, αφού σχετίζεται με το πόσο σκληρά προσπαθεί ένα άτομο. Βέβαια 

αυτό δεν σημαίνει πως πάντα έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι 

παρακινημένοι εργαζόμενοι συνήθως καταβάλλουν την προσπάθεια για όσο διάστημα 

χρειάζεται για να πετύχουν τον στόχο που έχουν θέσει.  

Η παρακίνηση για τον Gordon, (2002) θεωρείται ταυτόσημη των εννοιών «θέληση», 

«επιθυμία» και «κίνητρο», αφού η επιχείρηση δεν μπορεί να αναγκάσει τον 

εργαζόμενο να φτάσει στην μέγιστη απόδοση εάν αυτός δεν το επιθυμεί. Κατά 

συνέπεια η επιχείρηση θα πρέπει να διαμορφώσει έτσι τις εργασιακές συνθήκες της 

ώστε να μπορεί να αποδώσει ο εργαζόμενος (Βακόλα, Μ., Νικολάου, Ι., 2012). 

 

3.2 Οι θεωρίες της παρακίνησης 
 

Οι θεωρίες της παρακίνησης συνήθως χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία εστιάζει στη φύση της παρακίνησης δηλαδή στο περιεχόμενο 

της, ενώ η δεύτερη αφορά στη διαδικασία της παρακίνησης (Huczynski & Buchanan, 

2001). Οι θεωρίες της πρώτης κατηγορίας ασχολούνται με τις ανάγκες των ανθρώπων 

και τον τρόπο που αυτοί προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν. Παρουσιάζουν δηλαδή 
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αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους να εργαστούν ή να συμπεριφέρονται με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο.  Για τον λόγο αυτό ονομάζονται θεωρίες περιεχομένου (content 

theories)  και οι πιο γνωστές αυτής της κατηγορίας κατά τους Μ. Βακόλα και Ι. 

Νικολάου είναι οι ακόλουθες:  

 Η θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του  Maslow 

 Η θεωρία παρακίνησης ERG του Alderfer 

 Θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 

 Η θεωρία Χ και Υ του McGrecor 

 Η θεωρία της Δικαιοσύνης – Ισότητας του Adams 

 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom 

 

 

3.2.1 H Θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow 
 

O Abraham Maslow (1943), θεμελίωσε την πιο διάσημη θεωρία κινήτρων. Ο ίδιος 

ήταν ψυχολόγος και χρησιμοποίησε τα συμπεράσματα των ερευνών του, ώστε να 

αναπτύξει τη θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών, η οποία δεν έχει εφαρμογή μόνο 

στον χώρο της εργασίας, αλλά σύμφωνα με τον Maslow είναι γενική θεωρία 

κινήτρων (Maslow 1948).  

 

                             Σχήμα 2: Η ιεράρχηση των αναγκών του Maslow 

                                  (Αναδημοσίευση από Maxmag.gr 2016) 
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα η πρώτη κατηγορία αναγκών κατά τον 

Maslow  είναι οι βιολογικές. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την ανάγκη για νερό, 

τροφή, ένδυση, ύπνο, ξεκούραση κλπ. Όταν κάποιος δεν έχει ικανοποιήσει αυτές τις 

ανάγκες, οι οποίες εξασφαλίζουν την επιβίωση του, τότε δεν έχει ενδιαφέρον για την 

ικανοποίηση άλλων αναγκών ( Maslow, 1943). Όσον αφορά τον εργασιακό χώρο οι 

ανάγκες αυτές καλύπτονται από τον μισθό, τις εργασιακές συνθήκες κλπ. 

Μόλις ικανοποιηθούν οι βιολογικές ανάγκες, ακολουθούν οι ανάγκες ασφάλειας, που 

ωθούν τους ανθρώπους στην εξασφάλιση στέγης. Στον εργασιακό χώρο τα άτομα 

καλύπτουν τις ανάγκες αυτές με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα 

περίθαλψης κλπ. 

Το αμέσως επόμενο επίπεδο σχετίζεται με τις κοινωνικές ανάγκες. Στον εργασιακό 

χώρο η ανάγκη αυτή ικανοποιείται με την συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες και 

συμμετοχή σε εταιρικές δραστηριότητες. 

Το επόμενο επίπεδο αναγκών σύμφωνα με τον Maslow  είναι οι ανάγκες που 

σχετίζονται με την εκτίμηση και αναγνώριση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι 

ανάγκες για σεβασμό, φήμη, κύρος, κλπ. Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί 

ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές συνήθως με τις προαγωγές και τις παροχές που τις 

συνοδεύουν. 

Η τελευταία κατηγορία αναγκών σχετίζεται με την αυτοπραγμάτωση. Αφού ο 

άνθρωπος ικανοποιήσει  όλες τις προηγούμενες κατηγορίες αναγκών, σύμφωνα με 

την ιεράρχηση του Maslow, τότε επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το δυναμικό του. Αυτό 

σημαίνει ότι έχει την ανάγκη να φτάσει στο υψηλότερο σημείο και να εκπληρώσει τα 

όνειρα και τις προσδοκίες του (Κάντας 2010).  

Αν και η θεωρία του Maslow  στηρίζεται σε μια απλή λογική και είναι σχετικά 

εύκολο ένας ηγέτης να κατανοήσει τις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων του, 

δεν υποστηρίζεται από την έρευνα και κατά καιρούς έχει βρει πολλούς πολέμιους 

(Robbins & Judge, 2007). 
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3.2.2 Η θεωρία παρακίνησης ERG  του Alderfer 
 

Η θεωρία του Alderfer (1969), που αποτελεί εξέλιξη της θεωρίας του Maslow, 

στηρίζεται στην ύπαρξη τριών ομάδων αναγκών που έχουν να κάνουν με την 

επιβίωση, τις σχέσεις με τους άλλους και την ανάπτυξη. Το όνομα της θεωρίας αυτής 

προέρχεται από το ακρώνυμο των λέξεων Existence, Relatedness, Growth (Alderfer, 

1969). Ο Alderfer, ανέπτυξε την θεωρία του προσπαθώντας να απαντήσει στην 

κριτική της θεωρίας του Maslow  στηρίζοντας την θεωρία του στην εμπειρική έρευνα 

και τη στατιστική ανάλυση (Βακόλα, Μ., Νικολάου, Ι., 2012). 

Οι ανάγκες ύπαρξης (Existence) στις οποίες υπάγονται οι βιολογικές ανάγκες και οι 

ανάγκες ασφάλειας. Οι ανάγκες των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον 

(Relatedness) που αντιστοιχούν στις κοινωνικές ανάγκες και στις ανάγκες για 

εκτίμηση και αναγνώριση, ενώ οι ανάγκες ανάπτυξης (Growth) αντιστοιχούν στις 

ανάγκες αυτοπραγμάτωσης του Maslow (Κάντας, 2010). 

 

 

Σχήμα 3: Θεωρία ERG του Alderfer 

(Αναδημοσίευση από businessjargons.com 2012) 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σύμφωνα με τους Schmitt & Hunter, (1980) η 

θεωρία του Alderfer  εστιάζεται στον εργασιακό χώρο, σε αντίθεση με την θεωρία 

του Maslow. Για αυτό και έχει γίνει περισσότερο αποδεκτή από τους ερευνητές και 

θεωρείται περισσότερο ρεαλιστική. Μια ακόμη διαφοροποίηση από την θεωρία του 

Maslow που καθιστούν την θεωρία ERG  πιο έγκυρη είναι πως η ύπαρξη τριών 

κατηγοριών φαίνεται πολύ πιο πιθανή από τις πέντε του Maslow στον εργασιακό 

χώρο σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα (Βακόλα Μ., Νικολάου Ι., 2012). 

  

 3.2.3 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg  
 

Η θεωρία των δύο παραγόντων του Frederick Herzberg πρωτοδιατυπώθηκε το 1959 

και βασίστηκε στα συμπεράσματα μιας εμπειρικής έρευνας του με σκοπό την 

ανάλυση των στάσεων στην εργασία. Αυτός κατέληξε στο ότι οι συνθήκες που 

υπάρχουν σε μια εργασία, όπως η αμοιβή, η εποπτεία, οι συνθήκες υγιεινής, η 

εργασιακή ασφάλεια μπορούν απλώς να εξασφαλίσουν να μην είναι δυσαρεστημένοι 

οι εργαζόμενοι. Όταν όμως πρέπει να κινητοποιήσεις τους εργαζόμενους πρέπει να 

δώσεις έμφαση στη φύση της εργασίας καθώς και στα άμεσα αποτελέσματα αυτής, 

όπως π.χ οι ευκαιρίες ανάπτυξης, η αναγνώριση του έργου, η υπευθυνότητα και η 

δυνατότητα προαγωγής και εξέλιξης. Οι πρώτοι παράγοντες αναφέρονται ως 

παράγοντες υγιεινής και οι δεύτεροι ως κίνητρα. (Herzberg 1987).  

Ο Herzberg υποστήριξε ότι οι δύο αυτοί παράγοντες θα πρέπει να συνυπάρχουν σε 

ισορροπία.  
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Σχήμα 4: Θεωρία δύο παραγόντων Herzberg 

(Αναδημοσίευση από free-management-ebooks.com/images/ldup0202.jpg, 2017) 

Ο Hertzberg αναφέρθηκε σε πέντε παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την 

ικανοποίηση από την εργασία και  αυτοί αναφέρονται παρακάτω: 

1. Η επίτευξη 

2. Η αναγνώριση 

3. Η ίδια η εργασία 

4. Η ευθύνη  

5. Η προαγωγή 

Οι παράγοντες παρακίνησης συνδέονται με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην 

απόδοση στην εργασία ενώ οι παράγοντες υγιεινής αποφέρουν βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα στην απόδοση στην εργασία (Hertzberg, 1987) 

 

3.2.4 Η θεωρία Χ και Υ του McGregor 
 

Ο Douglas McGregor, κοινωνικός ψυχολόγος, διατύπωσε το 1960 την θεωρία Χ και 

Υ, αναλύοντας την αντίληψη που μπορεί να έχουν οι μάνατζερ για την φύση των 

εργαζομένων (McGregor 1960). O McGregor  στην θεωρία του Χ υπέθεσε ότι οι 

άνθρωποι:  
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 Είναι τεμπέληδες από την φύση τους 

 Θα κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν την εργασία  

 Προτιμούν τον ελεύθερο χρόνο και τη χαλάρωση 

 Δεν έχουν φιλοδοξίες 

 Προτιμούν να καθοδηγούνται 

 Διαθέτουν μικρή δημιουργική ικανότητα 

 Αντιστέκονται στις αλλαγές 

Η θεωρία Χ αποτέλεσε την βάση για την εφαρμογή πολλών αυταρχικών συστημάτων 

διοίκησης που στηρίχθηκαν στην τιμωρία και την παροχή μόνο υλικών ανταμοιβών 

για επιθυμητές συμπεριφορές. 

 

Σε αντίθεση με την θεωρία Χ η θεωρία Υ εμφανίζεται κατά τον McGregor  

περισσότερο αισιόδοξη και αναφέρει πως οι εργαζόμενοι: 

 Μπορούν να μάθουν ακόμα και να επιζητούν να αναλάβουν ευθύνες 

 Μπορούν να απολαμβάνουν την εργασία τους όπως ακριβώς και τα χόμπι 

τους 

 Διαθέτουν αυτοέλεγχο και αυτοπαρακίνηση εάν δεσμευθούν στους στόχους 

τους 

 Διαθέτουν δημιουργική ικανότητα η οποία δεν είναι μόνο προνόμιο των 

στελεχών σε υψηλές θέσεις 

Οι δύο αυτές θεωρίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και αυτό γιατί βασίζονται σε 

διαφορετικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις σε σχέση με την προσωπικότητα και την 

στάση των εργαζομένων. 

 

3.2.5  Η θεωρία της Δικαιοσύνης – Ισότητας του Adams 
 

 Η θεωρία της Ισότητας του Adams  πρωτοδιατυπώθηκε το 1965 και υποστηρίζει πως 

κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αίσθηση της ισότητας.  Αυτό σημαίνει πως 

το άτομο υπολογίζει τι δίνει στην εργασία του και τι παίρνει πίσω από αυτή. Σε έναν 

εργασιακό χώρο ο εργαζόμενος συγκρίνει τα δικά του εισερχόμενα ερεθίσματα όπως, 

εμπειρία, προσόντα, προσπάθεια και γνώσεις και τα εξερχόμενα ερεθίσματα του  
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όπως οι χρηματικές απολαβές,η προαγωγή και οι συνθήκες εργασίας με τα 

ερεθίσματα συναδέλφων του της ίδιας ή παρεμφερούς ομάδας (Κάντας, 1993). Όταν 

υπάρχει ανισότητα μεταξύ των αντιλαμβανομένων εισερχομένων και εξερχομένων 

τότε ο εργαζόμενος αισθάνεται αδικία και προσπαθεί να την μειώσει εξισώνοντας 

τους δείκτες της δηλαδή τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα, αποτέλεσμα αυτού είναι η 

ψυχολογική ένταση του ατόμου και η μείωση της απόδοσης στην εργασία (Huseman, 

Hatfield & Miles, 1987). Οι αντιδράσεις των εργαζομένων βέβαια ποικίλουν και 

μπορεί είτε να μειώσουν την αποδοτικότητα όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είτε να 

διεκδικήσουν περισσότερα εξερχόμενα αλλά ακόμη και να αποχωρήσουν από τον 

συγκεκριμένο εργασιακό χώρο (Κάντας, 1993).  

Η θεωρία του Adams  καταλήγει στο ότι υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές 

στρατηγικές με τις οποίες προσπαθεί ο εργαζόμενος να μειώσει την ένταση που 

νοιώθει από την ανισότητα της σύγκρισης (Adams & Freedman, 1976). 

 

3.2.6 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom 
 

Η θεωρία των προσδοκιών (expectancy theory) αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1960 

από τον Victor Vroom και υποστηρίζεται πολύ από τα αποτελέσματα διαφόρων 

ερευνών (Arnold, Silvester, Cooper & Robertson, 2005). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει 

ότι οι εργαζόμενοι θα είναι παρακινημένοι να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια προς 

την επίτευξη των στόχων, όταν πιστεύουν πως η προσπάθεια αυτή θα οδηγήσει σε 

καλή απόδοση και η απόδοση αυτή θα οδηγήσει σε αμοιβές και παροχές που οι ίδιοι 

επιθυμούν όπως η προαγωγή, αύξηση μισθού, πρόσθετες παροχές κλπ.  

Ο Vroom το 1964 διαπίστωσε ότι οι ήδη ανεπτυγμένες θεωρίες, οι οποίες 

αναφέρονταν στις ανθρώπινες ανάγκες και τη φύση της παρακίνησης, δεν εξηγούσαν 

για ποιο λόγο οι άνθρωποι επιλέγουν κάποιες συμπεριφορές και απορρίπτουν κάποιες 

άλλες. Πιο συγκεκριμένα, δεν εξηγούσαν τι οδηγεί στην εντατικοποίηση των 

προσπαθειών των ατόμων και για τον λόγο αυτό προσπάθησε να διερευνήσει τη 

διαδικασία αυτή. Η θεωρία αυτή γίνεται κατανοητή από την ανάλυση των παρακάτω 

σχέσεων 
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Η σχέση μεταξύ προσπάθειας και απόδοσης : Για να παρακινηθεί ένας εργαζόμενος 

θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η προσπάθεια του θα οδηγήσει στα επιθυμητά 

επίπεδα απόδοσης. 

Η σχέση μεταξύ προσπάθειας και αναγνώρισης της: Η αντίληψη ότι η καλή απόδοση 

θα οδηγήσει σε αναγνώριση αυτής μέσω επιθυμητών αμοιβών είναι σημαντική για 

την διατήρηση υψηλών επιπέδων παρακίνησης. 

Η σχέση μεταξύ αμοιβών και ελκυστικότητας τους για τον εργαζόμενο: Αυτό 

σημαίνει πως οι αμοιβές που ακολουθούν την καλή απόδοση πρέπει να είναι 

επιθυμητές από τον εργαζόμενο. 

Η παρακίνηση σύμφωνα με τον Vroom εξαρτάται από τα εξής στοιχεία: 

Προσδοκία (Expectancy): Το στοιχείο αυτό σχετίζεται με την πεποίθηση ότι 

μια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη επιθυμητή 

απόδοση.   

Συντελεστικότητα (Instrumentality): Η παρακίνηση ενός εργαζομένου 

σύμφωνα με την θεωρία αυτή εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ 

απόδοσης και αποτελεσμάτων. Δηλαδή π.χ Θα οδηγήσει η απόδοση του στο να έχει 

την αναγνώριση ή τις αμοιβές που επιθυμεί? 

Ελκυστικότητα ή  αξία της αμοιβής (Valence): Για κάποια άτομα πιο 

σημαντικές είναι οι  χρηματικές αμοιβές ενώ για άλλους αξία έχουν οι προαγωγές. 

Κάποιοι άλλοι βέβαια εστιάζουν σε κάτι που τους ενδιαφέρει ή να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε εκπαίδευση και ανάπτυξη ώστε να γίνονται όλο και καλύτεροι. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι ανάγκες και οι αντιλήψεις των ανθρώπων διαφέρουν, με 

αποτέλεσμα ο βαθμός προτίμησης να αξιολογείται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. 

Επίσης, πιθανό είναι η ελκυστικότητα μιας αμοιβής να αυξάνεται ή να μειώνεται στο 

ίδιο άτομο εξαιτίας της ηλικίας του, των χρόνων εμπειρίας κλπ. 

Για την επίτευξη υψηλής παρακίνησης των εργαζομένων θα πρέπει να βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα και οι τρείς παράγοντες της θεωρίας των προσδοκιών. Η θεωρία αυτή 

εστιάζει στη σχέση μεταξύ προσπάθειας και απόδοσης, μεταξύ απόδοσης και 

αποτελεσμάτων και τέλος μεταξύ αποτελεσμάτων και προσωπικής ικανοποίησης. 
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Κεφάλαιο 4  
4.1 Εργαλεία Μέτρησης Εργασιακή Ικανοποίησης 
 

«Σύμφωνα με τους Rosnowski και Hulin (1992), η ανάγκη για την εύρεση αξιόπιστων 

και έγκυρων μετρήσεων για την επαγγελματική ικανοποίηση ήταν το στοιχείο που 

τροφοδότησε και υποκίνησε μεγάλο αριθμό σχετικών ερευνών» (Παρασκευοπούλου 

Γ., 2013:29).  

Τα εργαλεία για την μέτρηση της εργασιακής – επαγγελματικής ικανοποίησης 

διαχωρίζονται στις εξής τρείς κατηγορίες: 

 Πολυδιάστατα εργαλεία γενικά για την εργασία 

 Πολυδιάστατα εργαλεία για εξειδικευμένες εργασίες 

 Εργαλεία για την μέτρηση της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης  

Σύμφωνα με τον Van Saane (2003) τα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής 

ικανοποίησης που θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα και έγκυρα είναι τα εξής : 

 

4.1.1 The Job in General Scale (JIG) 
 

Το JIG είναι ένα εργαλείο για την μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης από την 

εργασία και είναι μέρος του Περιγραφικού Δείκτη Εργασίας (JDI).Το JIG έχει18 

στοιχεία. Είναι μια κλίμακα επιλογής ανάμεσα σε τρείς απαντήσεις: Συμφωνώ -  Δεν 

είμαι σίγουρος - Διαφωνώ (Ironson et al., 1989). Για να φανεί το πόσο 

ανταποκρίνεται το εργαλείο αυτό και κατά πόσο αξιόπιστο είναι για την μέτρηση της 

εργασιακής ικανοποίησης έγινε σύγκριση με ένα εργαλείο πολυδιάστατης κλίμακας, 

το JDI (Job descriptive Index) και δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών 

(Vas Saane N., 2003). 

4.1.2 Andrew and Withey Job Satisfaction Survey 

   
Αυτό είναι ένα μονοδιάστατο ερωτηματολόγιο που μετρά τη σφαιρική ικανοποίηση 

εργασίας. Έχει πέντε ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα Likert 
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επτά σημείων που κυμαίνεται από πολύ ευχαριστημένος (1) σε πολύ δυσαρεστημένος 

(7) (Rentsch Jr, Steel Rp., 1992). 

 

4.1.3  Job Satisfaction Survey 
 

Το Job Satisfaction Survey είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο που δημιουργήθηκε για 

τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο ο Spector υποστηρίζει πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Η απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα Likert 

έξι σημείων από (1) διαφωνώ πολύ έως (6) συμφωνώ πολύ. 

 

4.1.4 Emergency Physician Job Satisfaction Scale 
 

Το Emergency Physician Job Satisfaction Scale (EPJS) (Lloyd S, et al 1994) είναι 

επίσης ένα πολυδιάστατο εργαλείο μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης  το οποίο 

προορίζεται για γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σε μονάδες εκτάκτου ανάγκης. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 79 ερωτήσεις συμπεριλαμβανομένου και 11 

ερωτήσεων μέτρησης της  γενικής εργασιακής ικανοποίησης . Και εδώ οι απαντήσεις 

δίνονται σε μια κλίμακα Likert 7 σημείων από (1) διαφωνώ έντονα έως (7) συμφωνώ 

απόλυτα. 

 

4.1.5 McCloskey/Mueller Satisfaction Scale 
 

Το MMSS (Mueller CW, Mc Closkey JC., 1990)  είναι ένα πολυδιάστατο 

ερωτηματολόγιο το οποίο είναι σχεδιασμένο για νοσηλευτές Νοσοκομείων. Εδώ 

έχουμε 31 ερωτήσεις και η οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων 

από το (1) Πολύ δυσαρεστημένος έως το (5) Πολύ ικανοποιημένος.  

4.1.6 Measure of Job Satisfaction 
 

Το MJS (Traynor M, Wade B., 1993) Το MJS είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο 

σχεδιασμένο για χρήση στον τομέα των νοσηλευτών. Έχει 38 ερωτήσεις και το 

βασικό ερώτημα-κορμός είναι : «Πόσο ικανοποιημένος είστε σχετικά με την 
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προοπτική της δουλειάς σας;». Οι ερωτηθέντες καλούνται να βαθμολογήσουν την 

ικανοποίησης τους από την εργασία τους σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων που 

κυμαίνεται από (1) Πολύ ικανοποιημένος έως (5) Πολύ δυσαρεστημένος 

συμπεριλαμβανομένης και μιας ουδέτερης επιλογής. 

 

4.1.7 The Nurse Satisfaction Survey 
 

Το NSS (Sik Hung Ng, 1993) αναπτύχθηκε για την μέτρηση της εργασιακής 

ικανοποίησης των νοσοκόμων. Το ερωτηματολόγιο είναι πολυδιάστατο και έχει 24 

ερωτήσεις. Οι απαντήσεις και εδώ δίνονται σε μια κλίμακα Likert επτά σημείων η 

οποία κυμαίνεται από (1) συμφωνώ απόλυτα έως (7) διαφωνώ απόλυτα, 

 

Κεφάλαιο 5.  
Μελέτη περίπτωσης «Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ‘Ελένη Θ. 
Δημητρίου’» 
 

5.1 Ιστορικά στοιχεία 
 

Η ανέγερση του Νοσοκομείου ξεκίνησε το 1934 με δωρεά 3.000 χρυσών λιρών της 

Ελένης Θ. Δημητρίου. Λειτούργησε το 1938 ως δημοτικό Νοσοκομείο. Από 1-10-

1957 περιήλθε στο κράτος σύμφωνα με το Ν. 1952/57 και λειτούργησε ως Ν.Π.Δ.Δ. 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & πρόνοιας. 

Το 1938, σε οικόπεδο 13.064,50 τ.μ. ολοκληρώθηκε η ανέγερση ενός διώροφου 

κτηρίου 2.776,40τ.μ. που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της 

κύριας δραστηριότητας του Νοσοκομείου και διώροφος ξενώνας 435 τ.μ. για τις 

ανάγκες στέγασης του προσωπικού. Στη συνέχεια ο ξενώνας χρησιμοποιήθηκε για τις 

ανάγκες στέγασης δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου. Σήμερα μετά από παρεμβάσεις 

επισκευής στο κτίριο και τα ηλεκτρομηχανολογικά του στεγάζεται η Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού. Από το 1986 με αλλεπάλληλες προσθήκες κτηρίων μέχρι το 2000 
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προστέθηκαν επιπλέον περίπου 5.500 τ.μ. σε κτιριακές εγκαταστάσεις και έγιναν 

διαμορφώσεις και ανακαινίσεις. 

Από το 2002 λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Πε.Σ.Υ.Π. – Δ.Μ. σύμφωνα 

με το Ν. 2889/2001. Έγινε γενική αναμόρφωση του οργανισμού του Οργανισμού του 

με την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 14165 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας » 

Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας Ελένη Θ. 

Δημητρίου » ΦΕΚ 692/20-10-1986 τ.Β. που εκδόθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 87/86 » 

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων » ΦΕΚ 82/86 τ.Α, ο οποίος προβλέπει 

ανάπτυξη 120 κλινών όπως και σήμερα είναι ανεπτυγμένες. Το Νοσοκομείο είναι 

κτισμένο στο Β.Α. τμήμα της πόλης εντός σχεδίου πόλης της Φλώρινας. Η δύναμη 

κλινών του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 140 (http://florinahospital.gr/, προσπέλαση 

28/12/2017). 

5.2 Στατιστικά στοιχεία  
 

Στο Ακτινολογικό καθημερινά κλείνονται: ένα ραντεβού για υπέρηχο μαστού, 

τέσσερα ραντεβού για τους υπόλοιπους υπερήχους, για DEXA από οκτώ ραντεβού 

ημέρα Τρίτη και Πέμπτη, Μαστογραφίες τρεις καθημερινά, Ειδικές Εξετάσεις 

καθημερινά από ένα ραντεβού και Αξονικός καθημερινά από έξι ραντεβού. 

Το Οδοντιατρικό καλύπτεται από μία μόνιμη ιατρό για τακτικά περιστατικά. 

Ταυτόχρονα η ίδια οδοντίατρος καλύπτει και το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου 

της 3ης ΥΠΕ. Συνταξιοδοτήθηκε τέλος του 2017 και πλέον το Νοσοκομείο δεν 

καλύπτει ιδιώτες ούτε για προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο 

Η Μαιευτική κλινική κλείνει κάθε 18 ημέρες για 12 ημέρες λόγω έλλειψης 

παιδιάτρων. 

Ο αριθμός των νοσηλευθέντων το 2015 ήταν 5590, το 2016 έπεσε στους 5196 και το 

2017 νοσηλεύθηκαν 2223 μέχρι τις 09/06/17. Πολλοί είναι εκείνοι που πλέον δεν 

εμπιστεύονται για την υγεία τους το Νοσοκομείο της Φλώρινας και αναγκάζονται να 

καταφύγουν σε Νοσοκομεία γειτονικών πόλεων μόνο και μόνο από τον φόβο μήπως 

κλείσει η κλινική στην οποία νοσηλεύονται για τον οποιοδήποτε λόγο. Προσωπική 

εμπειρία τον Ιούλιο του 2017 η σύζυγος ήταν έτοιμη να γεννήσει και μέχρι τελευταία 

στιγμή δεν γνωρίζαμε αν γεννήσουμε στην Φλώρινα ή σε ιδιωτική κλινική. Τελικά 
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προλάβαμε και 5 ημέρες μετά τον τοκετό η κλινική έκλεισε για 12 ημέρες και πάλι 

λόγω έλλειψης παιδιάτρου. Στην περίπτωση που γίνει γέννα και δεν προλάβει να 

αναρρώσει η λεχώνα, μεταφέρεται στην πλησιέστερη κλινική για ανάρρωση 

(http://florinahospital.gr/, προσπέλαση 28/12/2017). 

 

5.3 Μεθοδολογία Έρευνας  
 

Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. Στην ποσοτική έρευνα ο 

ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει την συλλογή των δεδομένων καθώς τα μέσα που 

του δίνονται για την συλλογή τους είναι συνήθως ερωτηματολόγια και αναλύει τα 

δεδομένα μέσω στατιστικών διαδικασιών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

(Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το 

οποίο είναι σχεδιάστηκε από τον Spector το  1985 αποκλειστικά για την διεξαγωγή 

ερευνών σε επαγγέλματα υγείας. Το ερωτηματολόγιο είναι το Job Satisfaction Survey 

(JSS) και αποτελείται από ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου καθώς και 

ερωτήσεις ικανοποίησης από τον μισθό, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους κ.α. 

Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου εξαβάθμιας κλίμακας Likert που κυμαίνεται από 

Διαφωνώ πολύ έως Συμφωνώ πολύ. 

Ο διαμοιρασμός των ερωτηματολογίων έγινε στον χώρο του Νοσοκομείου στην κάθε 

κλινική ξεχωριστά. Δυστυχώς από τα 80 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν μόνο τα 

50 απαντήθηκαν καθώς οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους οι οποίοι δεν μας 

έγιναν γνωστοί, δεν θέλησαν να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο. στο δείγμα δεν 

συμμετείχαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Νοσοκομείου καθώς θέλαμε να πάρουμε 

απαντήσεις από το προσωπικό που βρίσκεται αντιμέτωπο με όλες τις καταστάσεις 

που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα Νοσοκομείο σε όλες τις διαστάσεις του και 

το προσωπικό αυτό δεν είναι άλλο από το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς. 

 

Κεφάλαιο 6ο  
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6.1. Αποτελέσματα έρευνας  
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 50 εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου 

Φλώρινας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Από τους 50 συμμετέχοντες οι 39 (78%) ήταν γυναίκες και οι 11 (22%) ήταν άντρες 

ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων που συμμετείχαν ήταν είτε από 40 έως 49 ετών 

(n=22, 44%) είτε από 50 ετών και άνω (n=15, 30%). Ενώ μικρότερη συμμετοχή 

παρατηρήθηκε από εργαζομένους ηλικίας 35 έως 39 ετών (n=9, 18%), 30 έως 34 

ετών (n=1, 2%), 25 έως 29 ετών (n=2, 4%) και κάτω από 24 ετών (n=1, 2%). 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων προέκυψε ότι το 80% 

(n=40) των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν έγγαμοι και το 16% 

(n=8) ήταν άγαμοι. Τέλος, το  74% (n=37) των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 

ή Τ.Ε.Ι. ενώ το 12% (n=6) ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Επιπλέον, το 8% (n=4) ήταν 

απόφοιτοι κάποιου τμήματος Ι.Ε.Κ. και το 6% (n=3) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης.  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 n % 

Φύλο 
Άντρας 11 22,0% 

Γυναίκα 39 78,0% 

Ηλικία 

Έως 24 1 2,0% 

25-29 2 4,0% 

30-34 1 2,0% 

35-39 9 18,0% 

40-49 22 44,0% 

50 και άνω 15 30,0% 

Οικογενειακή κατάσταση 
Έγγαμος 40 80,0% 

Άγαμος 8 16,0% 
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Άλλο 2 4,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Λύκειο 6 12,0% 

Ι.Ε.Κ. 4 8,0% 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 37 74,0% 

Μεταπτυχιακό 3 6,0% 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 

50 εργαζομένων. Η πλειοψηφία του δείγματος είχε προϋπηρεσία άνω των 10 ετών 

(n=39, 78%) ενώ το 8% (n=4) είχε προϋπηρεσία από 5 έως 10 έτη,  το 3% (n=6) είχε 

προϋπηρεσία από 2 έως 5 έτη και το 8% (n=4) είχε προϋπηρεσία λιγότερα από 2 έτη.  

Όσον αφορά την σχέση εργασία των εργαζομένων παρατηρήθηκε ότι το 88% (n=44) 

των εργαζομένων ήταν σε μόνιμη θέση απασχόλησης  έρευνα το 12% (n=6) ήταν 

συμβασιούχοι.. Επιπλέον, το  80% (n=40) των συμμετεχόντων ήταν 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, το 14% (n=7) ήταν γιατροί και το 6% (n=3) ήταν 

διοικητικοί υπάλληλοι. Τέλος, το 24% (n=12) εργάζονταν στο τμήμα χειρουργικής, 

το 16% (n=8) εργάζονταν στο τμήμα αιμοδοσίας, το 14% (n=7) εργάζονταν στο 

τμήμα της παθολογικής, το 12% (n=6) εργάζονταν στο τμήμα 

μαιευτικής/γυναικολογικής και το 12% (n=6) εργάζονταν στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών. Ενώ μικρότερη συμμετοχή είχαμε από εργαζομένου των τμημάτων 

ουρολογικής (n=4, 8%), ακτινολογικής (n=4, 8%) και εξωτερικών ιατρείων (n=3, 

6%). 

 

Πίνακας 2. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 n % 

Έτη προϋπηρεσίας 

Έως 2 έτη 4 8,0% 

2-5 3 6,0% 

5-10 4 8,0% 

10 και άνω 39 78,0% 

Σχέση εργασίας Μόνιμος 44 88,0% 
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Συμβασιούχος 6 12,0% 

Θέση 

Διοικητικός υπάλληλος 3 6,0% 

Νοσηλευτής/τρια 40 80,0% 

Γιατρός 7 14,0% 

Τομέας 

Παθολογική 7 14,0% 

Μαιευτική/Γυναικολογική 6 12,0% 

Χειρουργική 12 24,0% 

Ουρολογική 4 8,0% 

Ακτινολογική 4 8,0% 

Επείγοντα 6 12,0% 

Εξωτερικά ιατρεία 3 6,0% 

Αιμοδοσία 8 16,0% 

 

 

 

6.2. Ανάλυση αξιοπιστίας του εργαλείου εργασιακής ικανοποίησης  
 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της εργασιακής 

ικανοποίησης των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ήταν το Job 

Satisfaction Survey (JSS)  το οποίο αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες 

αξιολογούν 9 διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης: (1) Μισθός, (2) Προαγωγή, 

(3) Επίβλεψη/Προϊστάμενος, (4) Σχέση με συναδέλφους, (5) Φύση εργασίας, (6) 

Λειτουργία οργανισμού, (7) Παροχές/Επιδόματα, (8) Αναγνώριση και (9) 

Επικοινωνία. Κάθε μια από τις διαστάσεις αξιολογείται από 4 ερωτήσεις. 

Για την διερεύνηση της αξιοπιστίας του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

εσωτερικής συνέπειας (internal consistency coefficient) Cronbach ή διαφορετικά ο 

συντελεστής α του Cronbach. Η εκτίμηση αυτή γίνεται με βάση τις συσχετίσεις 

μεταξύ των items της κλίμακας και θεωρητικά μπορεί να κυμαίνεται από το – άπειρο 
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έως το 1 (μόνο οι θετικές τιμές έχουν νόημα).  Ενώ ενδεικτικές τιμές αξιοπιστίας 

είναι οι εξής: 

 < .06:   η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

 0,6: το ελάχιστο αποδεκτό όριο (μή αποδεκτό για κλίμακες με πολλά items) 

 7: ικανοποιητικό 

 8:καλύτερο 

 0,90:  πολύ υψηλή αξιοπιστία  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας τόσο για 

το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης JSS. Από τον συντελεστή 

προκύπτει ότι η αξιοπιστία των επιμέρους διαστάσεων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς ο συντελεστής α κυμαίνεται από 

0.788 (Λειτουργία οργανισμού) έως 0.901 (Αναγνώριση). Ενώ η συνολική αξιοπιστία 

του εργαλείου κρίνεται πολύ υψηλή (α=0.912). 

 

Πίνακας 3. Ανάλυση αξιοπιστίας (1) για τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου 
και (2) συνολικά για το εργαλείο 

Κλίμακα α του Cronbach 

1. Μισθός 0.818 

2. Προαγωγή 0.799 

3. Προϊστάμενος/Επίβλεψη 0.861 

4. Παροχές/Επιδόματα 0.845 

5. Αναγνώριση 0.901 

6. Λειτουργία οργανισμού 0.788 

7. Σχέση με συναδέλφους 0.834 

8. Φύση εργασίας 0.864 

Συνολική ικανοποίηση 0.912 
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6.3. Περιγραφικά αποτελέσματα των κλιμάκων της εργασιακής 

ικανοποίησης σύμφωνα με το εργαλείο JSS  
 

  

Στα αποτελέσματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία για τις 

απόψεις των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας στις ερωτήσεις που 

αφορούν τις διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης σύμφωνα με το εργαλείο JSS. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανάλογα με την κάθε διάσταση και τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις που την απαρτίζουν. 

Αρχικά, στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την 

ικανοποίηση που εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με τις 

αποδοχές τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται σε 

μεγάλο βαθμό ότι δεν εκτιμάται ιδιαίτερα η δουλειά τους αναλογικά με το μισθό που 

παίρνουν (Μ.Τ.=4.22, Τ.Α.=1.63) ενώ σε μέτριο βαθμό θεωρούν ότι η αμοιβή τους 

είναι δίκαιη για την εργασία που προσφέρουν (Μ.Τ.=2.90, Τ.Α.=1.57). Τέλος, 

προκύπτει ότι διαφωνούν έντονα με το ότι οι αυξήσεις των μισθών είναι 

ικανοποιητικές  (Μ.Τ.=1.98, Τ.Α.=1.42) ενώ διαφωνούν και με το ότι αισθάνονται 

ικανοποιημένοι με τις προοπτικές που υπάρχουν για αύξηση του μισθού τους 

(Μ.Τ.=2.64, Τ.Α.=1.56).  

 

Πίνακας 4. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από τον μισθό (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Αισθάνομαι ότι η αμοιβή 
μου είναι δίκαιη για την 
εργασία που προσφέρω 

2,90 1,57 

2. Οι αυξήσεις των μισθών 
είναι ικανοποιητικές 

1,98 1,42 

3. Αισθάνομαι ότι δεν 
εκτιμούν ιδιαίτερα τη 
δουλειά μου όταν 
σκέφτομαι το μισθό που 
μου δίνουν 

4,22 1,63 
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4. Αισθάνομαι 
ικανοποιημένος/η με τις 
προοπτικές που υπάρχουν 
για αύξηση του μισθού 
μου 

2,64 1,56 

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με τις πιθανότητες προαγωγής 

και εργασιακής τους ανέλιξης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι 

συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το ότι οι πιθανότητες για προαγωγή στην εργασία 

τους είναι πολύ λίγες (Μ.Τ.=4.35, Τ.Α.=1.76). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι διαφωνούν 

σε σημαντικό βαθμό με το ότι οι εργαζόμενοι που διεκπεραιώνουν καλά τα 

καθήκοντα τους έχουν αρκετά καλές πιθανότητες να πάρουν προαγωγή (Μ.Τ.=2.13, 

Τ.Α.=1.36), με το ότι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο μπορούν να ανελιχθούν τόσο 

γρήγορα, όσο και αν δούλευαν οπουδήποτε αλλού (Μ.Τ.=2.46, Τ.Α.=1.50) ενώ 

διαφωνούν και με το ότι είναι ικανοποιημένοι από τις προοπτικές που υπάρχουν για 

μία πιθανή προαγωγή τους (Μ.Τ.=2.63, Τ.Α.=1.39).  

Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από τις πιθανότητες προαγωγής (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Οι πιθανότητες για 
προαγωγή στην εργασία 
μου είναι πολύ λίγες 

4,35 1,76 

2. Οι εργαζόμενοι που 
διεκπεραιώνουν καλά τα 
καθήκοντά τους έχουν 
αρκετά καλές πιθανότητες 
να πάρουν προαγωγή. 

2,13 1,36 

3.  Οι εργαζόμενοι στο 
Νοσοκομείο μπορούν να 
ανελιχθούν τόσο γρήγορα, 
όσο και αν δούλευαν 
οπουδήποτε αλλού. 

2,46 1,50 

4. Είμαι ικανοποιημένος/η 
από τις προοπτικές που 
υπάρχουν για μία πιθανή 
προαγωγή μου. 

2,63 1,39 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την σχέση που έχουν με τον 

προϊστάμενο τους και την επίβλεψη στον εργασιακό τους χώρο. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το 

ότι συμπαθούν τον προϊστάμενο τους (Μ.Τ.=4.67, Τ.Α.=1.51) και με το ότι ο 

προϊστάμενος τους είναι αρκετά ικανός στην δουλειά του (Μ.Τ.=4.49, Τ.Α.=1.73). 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι διαφωνούν σε κάποιο βαθμό με το ότι ο προϊστάμενος τους 

κάποιες φορές τους αδικεί (Μ.Τ.=2.78, Τ.Α.=1.60) ενώ συμφωνούν σε κάποιο βαθμό 

με το ότι ο προϊστάμενος τους δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον όσον αφορά τα 

συναισθήματα των υφισταμένων (Μ.Τ.=3.50, Τ.Α.=1.52).  

 

Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από τον προϊστάμενο/επίβλεψη (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Ο προϊστάμενος μου είναι 
αρκετά ικανός στην 
δουλειά του 

4,49 1,73 

2. Ο/Η προϊστάμενος/η είναι 
άδικος/η μαζί μου 

2,78 1,60 

3. Ο/Η προϊστάμενος/η 
δείχνει ελάχιστο 
ενδιαφέρον όσον αφορά 
τα συναισθήματα των 
υφισταμένων του/της 

3,50 1,52 

4. Συμπαθώ τον προϊστάμενό 
μου. 

4,67 1,51 

 

Ο επόμενος πίνακας (Πίνακας 7) αφορά τις 4 ερωτήσεις που αφορούν την 

ικανοποίηση που εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με τις παροχές 

και τα επιδόματα που τους παρέχονται. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι 

υπάρχουν προνόμια που δεν τα λαμβάνουν ενώ τα δικαιούνται (Μ.Τ.=4.56, 

Τ.Α.=1.59) ενώ συμφωνούν και με το ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τα προνόμια 
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που τους προσφέρει η εργασία τους (Μ.Τ.=3.92, Τ.Α.=1.62). Επιπλέον, συμφωνούν 

σε μικρό βαθμό με το ότι είναι ικανοποιημένοι από  από τα προνόμια που τους 

προσφέρει η εργασία τους (Μ.Τ.=3.22, Τ.Α.=1.49). Τέλος, οι εργαζόμενοι διαφωνούν 

με το ότι τα οφέλη που αποκομίζουν από την εργασία τους, είναι τόσο καλά όσο και 

αυτά που αποκομίζουν οι υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών (Μ.Τ.=2.46, 

Τ.Α.=1.57).  

 

 

 

Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από τις παροχές/επιδόματα (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Δεν είμαι ικανοποιημένος 
από τα προνόμια που μου 
προσφέρει η εργασία μου 

3,92 1,62 

2. Τα οφέλη που αποκομίζω 
από την εργασία μου, 
είναι τόσο καλά όσο και 
αυτά που αποκομίζουν οι 
υπάλληλοι άλλων 
δημόσιων υπηρεσιών. 

2,46 1,57 

3. Είμαι ικανοποιημένος από 
τα προνόμια που μου 
προσφέρει η εργασία μου 

3,22 1,49 

4. Υπάρχουν προνόμια που 
δεν έχουμε ενώ τα 
δικαιούμαστε. 

4,56 1,59 

 

Στον Πίνακα 8 παορυσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την αναγνώριση της 

εργασίας τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με το ότι πιστεύω ότι οι προσπάθειές τους δεν αναγνωρίζονται στο 

βαθμό που θα έπρεπε (Μ.Τ.=4.36, Τ.Α.=1.544) και με το ότι δεν αισθάνονται ότι η 

δουλειά που κάνουν εκτιμάται όπως πρέπει (Μ.Τ.=4.12, Τ.Α.=1.64). Επιπλέον, 

προέκυψε ότι συμφωνούν αρκετά με το ότι όταν κάνουν σωστά την δουλειά τους 
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αποκομίζουν την αναγνώριση που θα έπρεπε (Μ.Τ.=4.00, Τ.Α.=1.69). Τέλος, οι 

εργαζόμενοι συμφωνούν σε κάποιο βαθμό με το ότι πιθανότητες για να ανταμειφθεί 

ηθικά κάποιος που εργάζεται στο νοσοκομείο είναι λίγες (Μ.Τ.=3.60, Τ.Α.=1.64).  

 

Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από την αναγνώριση της εργασίας τους (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Όταν κάνω σωστά την 
δουλειά μου αποκομίζω 
την αναγνώριση που θα 
έπρεπε 

4,00 1,69 

2. Δεν αισθάνομαι ότι η 
δουλειά που κάνω 
εκτιμάται όπως πρέπει. 

4,12 1,64 

3. Οι πιθανότητες για να 
ανταμειφθεί ηθικά 
κάποιος που εργάζεται 
εδώ είναι λίγες 

3,60 1,64 

4. Δεν πιστεύω ότι οι 
προσπάθειές μου 
αναγνωρίζονται στο 
βαθμό που θα έπρεπε. 

4,36 1,44 

 

 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την φύση της εργασίας τους. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό με το ότι αισθάνονται περήφανοι  που κάνουν αυτή τη δουλειά. 

(Μ.Τ.=5.28, Τ.Α.=1.01) και με το ότι τους αρέσει να κάνουν αυτά που τους 

ανατίθενται στην εργασία τους (Μ.Τ.=4.92, Τ.Α.=1.16). Επιπλέον, προέκυψε ότι 

συμφωνούν πολύ με το ότι η δουλειά τους είναι ευχάριστη (Μ.Τ.=4.06, Τ.Α.=1.68). 

Τέλος, οι εργαζόμενοι διαφωνούν σε κάποιο βαθμό με το ότι μερικές φορές 

αισθάνονται ότι η εργασία τους δεν έχει νόημα. (Μ.Τ.=2.44, Τ.Α.=1.64).  
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Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση 
από την φύση της εργασίας τους (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 
Μέση Τιμή 

(Μ.Τ.) 
Τυπική Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

1. Μερικές φορές 
αισθάνομαι ότι η εργασία 
μου δεν έχει νόημα. 

2,44 1,64 

2. Μου αρέσει να κάνω αυτά 
που μου ανατίθενται στην 
εργασία μου. 

4,92 1,16 

3. Αισθάνομαι περήφανος 
που κάνω αυτή τη 
δουλειά. 

5,28 1,01 

4. Η δουλειά μου είναι 
ευχάριστη 

4,06 1,68 

 

 

Ο επόμενος πίνακας (Πίνακας 10) αφορά τις 4 ερωτήσεις που αφορούν την 

ικανοποίηση που εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την σχέση 

με τους συναδέλφους τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι συμφωνούν σε πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι η σχέση με τους συναδέλφους τους είναι καλή 

(Μ.Τ.=5.28, Τ.Α.=0.64) και με το ότι με τους συναδέλφους τους έχουν μια πολύ καλή 

σχέση (Μ.Τ.=5.10, Τ.Α.=1.11). Επιπλέον, σε μικρό βαθμό συμφωνούν με το ότι 

πρέπει να δουλεύουν περισσότερο στη δουλειά τους εξαιτίας της ανικανότητας των 

συναδέλφων τους (Μ.Τ.=3.53, Τ.Α.=1.63) και με το ότι υπάρχουν αρκετοί 

διαπληκτισμοί και συγκρούσεις στη δουλειά τους (Μ.Τ.=3.31, Τ.Α.=1.58).  

 

Πίνακας 10. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την 
ικανοποίηση από την σχέση με τους συναδέλφους (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 
Μέση Τιμή 

(Μ.Τ.) 
Τυπική Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

1. Η σχέση με τους 
συναδέλφους μου είναι 
καλή 

5,28 ,64 
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 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

2. Πιστεύω ότι πρέπει να 
δουλεύω περισσότερο στη 
δουλειά μου εξαιτίας της 
ανικανότητας των 
συναδέλφων μου. 

3,53 1,63 

3. Με τους συναδέλφους μου 
έχω μια πολύ καλή σχέση 

5,10 1,11 

4. Υπάρχουν αρκετοί 
διαπληκτισμοί και 
συγκρούσεις στη δουλειά 
μου 

3,31 1,58 

 

 

Στον Πίνακα 11 παορυσιάζονται οι 4 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την γενική λειτουργία του 

οργανισμού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με το ότι έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας (Μ.Τ.=4.20, Τ.Α.=1.23) 

και με το ότι πολλοί από τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο 

οργανισμός έχουν ως αποτέλεσμα να κάνουν τη δουλειά τους πιο δύσκολη. 

(Μ.Τ.=3.84, Τ.Α.=1.56). Επιπλέον, προέκυψε ότι συμφωνούν πολύ με το ότι 

προσπάθειές τους για να κάνουν σωστή δουλειά συνήθως «μπλοκάρονται» από τη 

γραφειοκρατία (Μ.Τ.=3.53, Τ.Α.=1.52). Τέλος, οι εργαζόμενοι συμφωνούν με το ότι 

στην δουλειά τους, έχω πάρα πολύ μεγάλο όγκο γραφικής εργασίας. (Μ.Τ.=3.86 

Τ.Α.=1.63).  

 

 

Πίνακας 11. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την 
ικανοποίηση από την λειτουργία του οργανισμού (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 
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 Μέση Τιμή 
(Μ.Τ.) 

Τυπική Απόκλιση 
(Τ.Α.) 

1. Πολλοί από τους κανόνες 
και τις διαδικασίες που 
ακολουθεί ο οργανισμός 
έχουν ως αποτέλεσμα να 
κάνουν τη δουλειά μου 
πιο δύσκολη. 

3,84 1,56 

2. Οι προσπάθειές μου για 
να κάνω σωστή δουλειά 
συνήθως «μπλοκάρονται» 
από τη γραφειοκρατία. 

3,53 1,52 

3. Έχω πολύ μεγάλο φόρτο 
εργασίας. 

4,20 1,23 

4. Στη δουλειά μου, έχω 
πάρα πολύ μεγάλο όγκο 
γραφικής εργασίας. 

3,86 1,63 

 

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι 2 ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση που 

εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σχετικά με την ικανοποίηση από την 

επικοινωνία. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με το ότι η επικοινωνία με τους συναδέλφους εντός του νοσοκομείου 

είναι καλή (Μ.Τ.=4.82, Τ.Α.=1.21) ενώ εκφράζουν ουδετερότητα για το κατά πόσο  

τα καθήκοντα που τους ανατίθενται τους επεξηγούνται πλήρως (Μ.Τ.=3.06, 

Τ.Α.=1.51).  

 

 

Πίνακας 12. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν την 
ικανοποίηση από την επικοινωνία (1=Διαφωνώ πολύ, 6=Συμφωνώ πολύ) 

 
Μέση Τιμή 

(Μ.Τ.) 
Τυπική Απόκλιση 

(Τ.Α.) 

1. Η επικοινωνία με τους 
συναδέλφους εντός του 
νοσοκομείου είναι καλή 

4,82 1,21 
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2. Τα καθήκοντα που μου 
ανατίθενται δεν μου 
επεξηγούνται πλήρως. 

3,06 
1,51 

 

 

Στην συνέχεια, με χρήση των ερωτήσεων της κάθε διάστασης της εργασιακής 

ικανοποίησης, δημιουργήθηκαν 10 καινούριες μεταβλητές. Οι 9 από αυτές αφορούν 

την ικανοποίηση των εργαζομένων του Νοσοκομείου στις επιμέρους διαστάσεις ενώ 

η 1 από αυτές αφορά τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση. Οι 9 μεταβλητές που 

αφορούν την ικανοποίηση των εργαζομένων του Νοσοκομείου στις επιμέρους 

διαστάσεις δημιουργήθηκαν από την μέση τιμή των ερωτήσεων που απάρτιζαν την 

κάθε διάσταση κωδικοποιώντας αντίστροφα τις ερωτήσεις με αρνητική διατύπωση. 

Τέλος, η 1 μεταβλητή που αφορά τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

δημιουργήθηκε από την μέση τιμή των 9 μεταβλητών. 

Τα περιγραφικά αποτελέσματα για κάθε μια διάσταση της εργασιακής ικανοποίησης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Επιπλέον, στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 13 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι του Γενικού 

Νοσοκομείου Φλώρινας εκφράζουν πολύ υψηλή ικανοποίηση από την φύση της 

εργασίας (Μ.Τ.=4.71, Τ.Α.=0.93), την σχέση με τους συναδέλφους (Μ.Τ.=4.40, 

Τ.Α.=0.93), την επικοινωνία στον εργασιακό τους χώρο (Μ.Τ.=4.37, Τ.Α.=1.11) και 

την σχέση με τον προϊστάμενο τους και την επίβλεψη στον εργασιακό τους χώρο 

(Μ.Τ.=4.19, Τ.Α.=1.25). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου 

Φλώρινας εκφράζουν δυσαρέσκεια από θέματα που αφορούν τις πιθανότητες 

προαγωγής/ανέλιξης (Μ.Τ.=2.47, Τ.Α.=1.12), τον μισθό τους (Μ.Τ.=2.61, Τ.Α.=1.05) 

και τις παροχές/επιδόματα που τους παρέχονται  (Μ.Τ.=2.79, Τ.Α.=1.05).  Ενώ, οι 

εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας εκφράζουν ουδετερότητα σε 

θέματα που αφορούν την αναγνώριση της εργασίας τους (Μ.Τ.=3.24, Τ.Α.=1.19) και 

την λειτουργία του οργανισμού (Μ.Τ.=3.13, Τ.Α.=1.00).  

Όσον αφορά την συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου 

Φλώρινας προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι μέτρια πως αρκετά ικανοποιημένοι από 

το σύνολο των εργασιακών συνθηκών (Μ.Τ.=3.52, Τ.Α.=0.70). 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov προέκυψε ότι όλες οι 
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μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις) και για 

το λόγο αυτό στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικοί έλεγχοι. 

 

 

Πίνακας 13. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συνολική ικανοποίηση και τις 9 
επιμέρους διαστάσεις της και έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov  

 
Μέση Τιμή 

(Μ.Τ.) 
Τυπική Απόκλιση 

(Τ.Α.) p 

1. Μισθός 2,61 1,05 0.355 

2. Προαγωγή 2,47 1,12 0.535 

3. Προϊστάμενος/Επίβλεψη 4,19 1,25 0.300 

4. Παροχές/Επιδόματα 2,79 1,05 0.853 

5. Αναγνώριση 3,24 1,19 0.851 

6. Φύση εργασίας  4,71 ,93 0.425 

7. Σχέση με συναδέλφους 4,40 ,80 0.659 

8. Λειτουργία οργανισμού 3,13 1,00 0.662 

9. Επικοινωνία 4,37 1,11 0.246 

Συνολική ικανοποίηση 3,51 ,70 0.464 

 

 

Για να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 9 

διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (one-way repeated measure ANOVA) καθώς έχουμε 

περισσότερα από 3 εξαρτημένα δείγματα.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ 

των 9 διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης είναι στατιστικά σημαντική 

(F(8,41)=76.54, p=0.000<0.05). Για να εξετάσουμε μεταξύ ποιων διαστάσεων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά διενεργήθηκαν έλεγχοι πολλαπλών 

συγκρίσεων με χρήση του ελέγχου t-test για 2 εξαρτημένα δείγματα. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 με φθίνουσα ως προς την 
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σημαντικότητα σειρά.  

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την φύση της εργασίας, την σχέση με τους συναδέλφους, την 

επικοινωνία και την σχέση με τον προϊστάμενο. Ενώ είναι λιγότερο ικανοποιημένοι 

από τις παροχές/επιδόματα, τον μισθό και τις πιθανότητες προαγωγής/ανέλιξης. 

 

Πίνακας 14. Κατάταξη διαστάσεων εργασιακής ικανοποίησης  

 

1. Φύση εργασίας 

    Σχέση με συναδέλφους 

    Επικοινωνία 

    Προϊστάμενος/Επίβλεψη 

2. Αναγνώριση 

    Λειτουργία οργανισμού 

3. Παροχές/Επιδόματα 

    Μισθός 

    Προαγωγή 

 

 

 

6.4. Συσχέτιση των κλιμάκων της εργασιακής ικανοποίησης  
 

Η επόμενη ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση 

μεταξύ των κλιμάκων της εργασιακής ικανοποίησης. Η ανάλυση βασίσθηκε στην 

χρήση του συντελεστή συσχέτισης του Pearson και τα αποτελέσματα δίνονται στον 

Πίνακα 15.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της 

ικανοποίησης από τον μισθό με την ικανοποίηση από τις πιθανότητες προαγωγής 
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(r=0.516, p=0.000<0.05), την ικανοποίηση από τις σχέσεις με τον προϊστάμενο 

(r=0.458, p=0.001<0.05), την ικανοποίηση από τις παροχές/επιδόματα (r=0.522, 

p=0.000<0.05), την ικανοποίηση από την αναγνώριση (r=0.620, p=0.000<0.05), την 

ικανοποίηση από την φύση της εργασίας (r=0.371, p=0.010<0.05), την ικανοποίηση 

από την λειτουργία του οργανισμού (r=0.430, p=0.002<0.05). Επίσης, προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της ικανοποίησης από τις 

πιθανότητες προαγωγής με την ικανοποίηση από τις παροχές/επιδόματα (r=0.421, 

p=0.004<0.05) και την ικανοποίηση από την αναγνώριση (r=0.427, p=0.003<0.05). 

Επιπλέον, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της ικανοποίησης από 

τις σχέσεις με τον προϊστάμενο με την ικανοποίηση από τις παροχές/επιδόματα 

(r=0.424, p=0.003<0.05),  την ικανοποίηση από την αναγνώριση (r=0.468, 

p=0.001<0.05), την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας (r=0.386, 

p=0.008<0.05), την ικανοποίηση από τις σχέσεις με συναδέλφους (r=0.517, 

p=0.000<0.05), από την λειτουργία του οργανισμού (r=0.322, p=0.027<0.05) και την 

ικανοποίηση από την επικοινωνία (r=0.470, p=0.001<0.05). 

Η ικανοποίηση από τα προνόμια/παροχές σχετίζεται θετικά με με την ικανοποίηση 

από την ικανοποίηση από την αναγνώριση (r=0.592, p=0.000<0.05), την ικανοποίηση 

από την φύση της εργασίας (r=0.506, p=0.000<0.05), την ικανοποίηση από την 

λειτουργία του οργανισμού (r=0.389, p=0.006<0.05) και την ικανοποίηση από την 

επικοινωνία (r=0.354, p=0.015<0.05).Επίσης, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση της ικανοποίησης από την αναγνώριση με την 

ικανοποίηση από την φύση της εργασίας (r=0.386, p=0.007<0.05), την από την 

λειτουργία του οργανισμού (r=0.396, p=0.005<0.05) και την ικανοποίηση από την 

επικοινωνία (r=0.367, p=0.010<0.05).  

Η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας σχετίζεται θετικά με με την ικανοποίηση 

από την σχέση με τους συναδέλφους (r=0.416, p=0.003<0.05) και την ικανοποίηση 

από την επικοινωνία (r=0.322, p=0.024<0.05). Τέλος, προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της ικανοποίησης από την σχέση με τους 

συναδέλφους με την ικανοποίηση από την λειτουργία του οργανισμού (r=0.470, 

p=0.001<0.05) και την ικανοποίηση από την επικοινωνία (r=0.470, p=0.001<0.05).
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    Πίνακας 15. Αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων της εργασιακής 
ικανοποίησης   

 

 Μισ
θός 

Προαγ
ωγή 

Προϊστάμ
ενος/Επίβ

λεψη 

Προνόμι
α/Παροχ

ές 

Αναγ
νώρισ

η 

Φύσ
η 

εργα
σίας 

Σχέση με 
συναδέλ

φους 

Λειτουργί
α 

οργανισμ
ού 

Επικοιν
ωνία 

Μισθός 
r 1 ,516** ,458** ,522** ,620** ,371* ,207 ,430** ,071 

p  ,000 ,001 ,000 ,000 ,010 ,163 ,002 ,638 

Προαγωγή 
r  1 ,020 ,421** ,427** ,304* ,248 ,165 ,041 

p   ,897 ,004 ,003 ,040 ,097 ,272 ,785 

Προϊστάμεν
ος/Επίβλεψη 

r   1 ,424** ,468** ,386*

* 
,517** ,322* ,470** 

p    ,003 ,001 ,008 ,000 ,027 ,001 

Προνόμια/ 
Παροχές 

r    1 ,592** 
,506*

* ,230 ,389** ,354* 

p     ,000 ,000 ,120 ,006 ,015 

Αναγνώρι 

ση 

r     1 ,386*

* ,258 ,396** ,367* 

p      ,007 ,077 ,005 ,010 

Φύση 
εργασίας 

r      1 ,416** ,208 ,322* 

p       ,003 ,156 ,024 

Σχέση με 
συναδέλφου

ς 

r       1 ,470** ,470** 

p        ,001 ,001 

Λειτουργία 
οργανισμού 

r        1 ,224 

p         ,125 

Επικοινωνία 
r         1 

p          

  *Σημαντική συσχέτιση σε στάθμη σημαντικότητα 5% 

               **Σημαντική συσχέτιση σε στάθμη σημαντικότητα 1% 

 



53 
 

6.5. Διαφοροποίηση της εργασιακής ικανοποίησης ως προς τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 
 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

πιθανή διαφοροποίηση της εργασιακής ικανοποίησης ως προς τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι 

(1) t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και (2) η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα 

(οne-way ANOVA). Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το οποία 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Αρχικά, από τον έλεγχο t-test για την ανάλυση ως προς το φύλο των εργαζομένων 

προέκυψε μια στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ικανοποίηση από τις 

πιθανότητες προαγωγής/ανέλιξης (t(48)=2.283, p=0.027<0.05). Από το Διάγραμμα 1 

προκύπτει ότι οι άντρες (Μ.Τ.=3.15, Τ.Α.=1.25) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τις πιθανότητες προαγωγής/ανέλιξης σε σύγκριση με τις γυναίκες (Μ.Τ.=2.28, 

Τ.Α.=1.02). 

 

Διάγραμμα 1. Ικανοποίηση από την προαγωγή ως προς το φύλο  
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Στην συνέχεια, από τον έλεγχο t-test για την ανάλυση ως προς την προϋπηρεσία των 

εργαζομένων προέκυψε μια στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ικανοποίηση 

από τον μισθό (t(48)=3.548, p=0.001<0.05), την ικανοποίηση από τις πιθανότητες 

προαγωγής (t(48)=3.088, p=0.003<0.05), την ικανοποίηση από τα προνόμια/παροχές 

(t(48)=2.962, p=0.005<0.05), την ικανοποίηση από την επικοινωνία (t(48)=2.229, 

p=0.031<0.05) και την συνολική ικανοποίηση (t(48)=3.906, p=0.000<0.05. 

Από το Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι με έτη προϋπηρεσίας λιγότερο 

από 10 έτη είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό τους, τις πιθανότητες 

προαγωγής, τα  προνόμια/παροχές που τους παρέχονται και την επικοινωνία. 

Επιπλέον, προκύπτει ότι  οι εργαζόμενοι με έτη προϋπηρεσίας λιγότερο από 10 έτη 

προϋπηρεσίας εκφράζουν μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση σε σύγκριση με όσους 

έχουν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας. 

 

 

Διάγραμμα 2. Ικανοποίηση ως προς την προϋπηρεσία   
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 
Η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται με τα θετικά συναισθήματα και τις θετικές 

εμπειρίες που λαμβάνει ένα άτομο μέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η 

εργασιακή ικανοποίηση βοηθά το άτομο να αισθάνεται πλήρης από την ίδια τη φύση 

της εργασίας του, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή αλλά και από την ίδια 

του τη ζωή, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πιο ολοκληρωμένος. Τα άτομα που 

λαμβάνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους είναι πιο ευτυχισμένα 

σε προσωπικό επίπεδο και πιο αποτελεσματικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Η 

παρούσα εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό ικανοποίησης των 

επαγγελματιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείο Φλώρινας καθώς και να εντοπίσει 

τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν στη διαμόρφωσή τους.  

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 

έρευνα στην οποία συμμετείχαν 50 επαγγελματίες υγείας του υπό μελέτη 

νοσοκομείου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, μέσης ηλικίας,  

έγγαμες και απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης που λαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας του υπό εξέταση νοσοκομείου 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey (JSS)  το οποίο 

αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν 9 διαστάσεις της εργασιακής 

ικανοποίησης: (1) Μισθός, (2) Προαγωγή, (3) Επίβλεψη/Προϊστάμενος, (4) Σχέση με 

συναδέλφους, (5) Φύση εργασίας, (6) Λειτουργία οργανισμού, (7) 

Παροχές/Επιδόματα, (8) Αναγνώριση και (9) Επικοινωνία. Ο δείκτης αξιοπιστίας για 

τις παραπάνω διαστάσεις κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθιστώντας σαφές 

ότι το εργαλείο είναι αξιόπιστο και μπορεί να προσφέρει χρήσιμα ευρήματα. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς έγινε 

αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αισθάνονται 

ικανοποιημένοι από το σύστημα αμοιβής που υπάρχει και κατά συνέπεια από το 

μισθό που λαμβάνουν και τις πολιτικές που εφαρμόζονται γύρω από αυτόν. 

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι δεν 

εκτιμάται ιδιαίτερα η δουλειά τους αναλογικά με το μισθό που παίρνουν καθώς και 

ότι αυτός δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην προσπάθεια που καταβάλουν. Επίσης,  

πιστεύουν ότι οι αυξήσεις δεν είναι αντικειμενικές και δίκαιες και δεν αισθάνονται 
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ότι μπορεί σε μελλοντικό χρόνο να επιτύχουν μία πιο ικανοποιητική αύξηση μισθού. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα των Mosadeghrad et al. (2008) 

κατά τα οποία η ικανοποίηση από τις αμοιβές ήταν ιδιαίτερα χαμηλή.  

 

Χαμηλός φαίνεται να είναι και ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην 

έρευνα αναφορικά με τις δυνατότητες ανέλιξης που έχουν μέσα στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν πιστεύουν ότι έχουν 

προοπτικές ανέλιξης καθώς και ότι δεν υπάρχουν κίνητρα προαγωγής που θα 

βοηθούσαν στην αύξηση της προσπάθειας που καταβάλλουν. Οι δυνατότητες 

εξέλιξης μέσα στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τον Rajkumar (2013) αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα της συνολικής ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. 

Αντίθετα, υψηλός φαίνεται να είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 

σχέσεις τους με τον προϊστάμενό τους καθώς δείχνουν υψηλή συμπάθεια και κρίνουν 

ότι πρόκειται για άτομο με αυξημένες ικανότητες, άτομο δίκαιο που ενδιαφέρεται για 

να συναισθήματα και τις ανάγκες των υφισταμένων του. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα του Arnetz (1999), σύμφωνα με τα οποία πολλές φορές οι 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους, λόγω 

των προβλημάτων τους με τους προϊστάμενους τους. 

Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αναφορικά με τις 

παροχές και τα επιδόματα που λαμβάνουν είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι καθώς 

υποστηρίζουν ότι δε λαμβάνουν αυτά που δικαιούνται και πως δεν έχουν προνόμια 

και οφέλη, που θα μπορούσαν να έχουν σε κάποια άλλη θέση εργασίας, στο δημόσιο 

τομέα. Χαμηλή είναι η ικανοποίηση τους και από την αναγνώριση της εργασίας τους 

καθώς νιώθουν ότι οι προσπάθειες τους δεν αναγνωρίζονται στο βαθμό που θα 

έπρεπε καθώς επίσης και ότι δε λαμβάνουν ούτε ηθική επιβράβευση σε περιπτώσεις 

που καταβάλουν πολύ σημαντική προσπάθεια.  

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αισθάνονται μεγάλη 

ικανοποίηση από την ίδια τη φύση της εργασίας τους καθώς νιώθουν περήφανοι που 

κάνουν αυτή τη δουλειά, η οποία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και είναι πολύ σημαντική. 

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα του Μαρνέρα (2009), σύμφωνα 

με τα οποία οι επαγγελματίες υγείας των Νεφρολογικών Κέντρων της Ελλάδας, δεν 

είναι ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας τους. Παρομοίως, αρκετά μεγάλη 
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είναι και η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις σχέσεις τους με τους 

συναδέλφους τους καθώς δε σημειώνονται μεταξύ τους προβλήματα και υπάρχει ένα 

ευρύτερο κλίμα συνεργασίας. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τη θέση του Petterson 

(1998) κατά την οποία η ικανοποίηση των εργαζομένων επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό και με θετικό τρόπο από τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των 

εργαζομένων σε έναν οργανισμό. 

Αντίθετα, χαμηλός είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από τη λειτουργία 

των του Νοσοκομείου καθώς δεν ακολουθούνται διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν 

να διευκολύνουν το έργο τους, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας. 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες 

υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων 

αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών 

και των διοικητικών στελεχών.  

Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 

εκφράζουν πολύ υψηλή ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, την σχέση με τους 

συναδέλφους, την επικοινωνία στον εργασιακό τους χώρο, την σχέση με τον 

προϊστάμενο τους και την επίβλεψη στον εργασιακό τους χώρο. Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας εκφράζουν δυσαρέσκεια από 

θέματα που αφορούν τις πιθανότητες προαγωγής/ανέλιξης, τον μισθό τους, και τις 

παροχές/επιδόματα που τους παρέχονται. Ενώ, οι εργαζόμενοι του Γενικού 

Νοσοκομείου Φλώρινας εκφράζουν ουδετερότητα σε θέματα που αφορούν την 

αναγνώριση της εργασίας τους και την λειτουργία του οργανισμού. Όσον αφορά την 

συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 

προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι μέτρια πως αρκετά ικανοποιημένοι από το σύνολο 

των εργασιακών συνθηκών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που σχετίζονται με την 

επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στο βαθμό 

ικανοποίησης τους. Ειδικότερα, έγινε εμφανές ότι το φύλο επηρεάζει το βαθμό 

ικανοποίησης που βιώνουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο καθώς οι άντρες είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τις πιθανότητες προαγωγής/ανέλιξης σε σύγκριση 

με τις γυναίκες. Επίσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας φαίνεται να επηρεάζει την 

ικανοποίηση των εργαζομένων στο νοσοκομείο καθώς  οι εργαζόμενοι με έτη 
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προϋπηρεσίας λιγότερο από 10 έτη είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό 

τους, τις πιθανότητες προαγωγής, τα  προνόμια/παροχές που τους παρέχονται και την 

επικοινωνία και εκφράζουν μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση σε σύγκριση με όσους 

έχουν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας. 

Τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν από τη διοίκηση του υπό μελέτη 

νοσοκομείου, με σκοπό την υιοθέτηση στρατηγικών που θα συμβάλουν στην αύξηση 

της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους και κατά συνέπεια την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας τους καθώς υπάρχει έντονη σχέση μεταξύ των δύο 

αυτών μεταβλητών (Mosadeghrad et al., 2008). Επίσης, τα ευρήματα αυτά θα πρέπει 

να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς στο χώρο της υγείας με σκοπό την 

αύξηση της απόδοσης των επαγγελματιών υγείας και κατά συνέπεια τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η οποία καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον 

ανθρώπινο παράγοντα, όπως αναφέρουν και οι Elarabi  και Johari (2013).  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα 

ωστόσο δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας που 

εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Πρόκειται για έναν περιορισμό, ο οποίος είναι 

αποτέλεσμα του μικρού δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα καθώς επίσης και του 

ενός και μοναδικού νοσοκομείου που μελετήθηκε. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η 

διενέργεια μίας μελλοντικής έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμός εργαζομένων σε 

νοσοκομεία καθώς και σε περισσότερα νοσοκομεία. Με τον τρόπο αυτό, θα 

προκύψουν ασφαλή ευρήματα αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο 

της υγείας και της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε αυτή.  
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