
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΓΙΟΙΚΗΗ ηηρ ΤΓΔΙΑ» 

 

 

 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ : ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΝΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΗΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηα Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο. 

 

Πεηξαηάο, 2019 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΠΔΙΡΑΙΩ 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΗΜΗ 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΓΙΟΙΚΗΗ ηηρ ΤΓΔΙΑ» 

 

 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ : ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΝΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΗΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ, 

Α.Μ.: ΟΓΤ/1742 

 

 

Δπηβιέπνπζα: ηακαηίλα Υαηδεδήκα / Καζεγήηξηα / Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ απφθηεζε  

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηα Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο. 

 

 

 

Πεηξαηάο, 2019 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΠΔΙΡΑΙΩ 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΗΜΗ 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

M.Sc. in Health Economics and Management 

 

 

 

JOB SATISFACTION : A CASE STUDY OF A PUBLIC 

HOSPITAL 

 

 

 

 

KONSTANTINOS SPILIOTOPOULOS 

 

 

 

 

 

Master Thesis submitted to the Department of Economics  

of the University of Piraeus in partial fulfillment of the requirements  

for the degree of M.Sc. in Health Economics and Management 

 Piraeus, Greece, 2019 

UNIVERSITY of PIRAEUS 

 

 

 

DEPARTMENT of 

ECONOMICS 



vi 
 

 

 

  



vii 
 

Δςσαπιζηίερ 

 

Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο κνπ Γηαηξηβήο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ πξσηίζησο ηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηά κνπ θαη Γηεπζχληξηα 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θα Υαηδεδήκα ηακαηίλα γηα ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε θαη ζηήξημή ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Σν Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία» 

θ. Κνπθάθε Αληψλε, θαζψο θαη ηε Γηεπζχληξηα ηεο Ννζειεπηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ 

ίδηνπ λνζνθνκείνπ θα Εαγαλά Βατα γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηά ηνπο ζηελ 

έξεπλά κνπ. 

  Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη λα αθηεξψζσ ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζπλερή ζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Δπγαζιακή ικανοποίηζη : Μελέηη πεπίπηυζηρ ενόρ δημόζιος 

νοζοκομείος 

 

ημανηικοί Όποι : εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, δεκφζην λνζνθνκείν 

 

Πεπίλητη 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο αληηθείκελν ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απνηχπσζεο 

απηήο απφ ην Γηνηθεηηθφ θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ελφο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ κε 

ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηιακβάλεη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ψζηε λα δηαηππσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζεσξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ – 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Job satisfaction: Case study of a public hospital 

 

Keywords : job satisfaction, administrative staff, nursing staff, public hospital 

 

Abstract 

 

The aim of this study is about the job satisfaction of employees in the Healthsector. 

Specifically, it attempts to present the job satisfaction of the Administrative and 

Nursing staff of a public hospital by using questionnaire. The methodology that has 

been used includes a  bibliographic review, in order to analyze the theories on the job 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ζέκα 

«Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε: Μειέηε πεξίπησζεο ελφο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ». Σν 

δεκφζην λνζνθνκείν είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ 

σηεξία». Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζην Γηνηθεηηθφ θαη 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ψζηε λα ππάξμεη θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, θαζψο θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Αξρηθά, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Γίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζην ζεκαίλνληα ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη απηή 

ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη γεληθφηεξα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

θαη δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο έρεη ν φξνο εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε φηαλ αλαθέξεηαη 

ζε επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, φπσο θαη ε 

παξνρή θηλήηξσλ  ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ηεο πγείαο 

ησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηθαλνπνίεζε, ζπρλά έρεη 

απνηειέζεη πεδίν εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη ιφγνη είλαη πξνθαλείο. Οη 

επαγγεικαηίεο πγείαο αζθνχλ έλα άθξσο ζηξεζνγφλν επάγγεικα, κε κεηαβιεηφ 

σξάξην θαη επαγγεικαηηθή θαη ςπρηθή εμνπζέλσζε, θαζψο έρνπλ άκεζε επαθή κε 

αζζέλεηεο, κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη αθφκα θαη κε ην ζάλαην. Πξνβιήκαηα ηα 

νπνία γίλνληαη αθφκα εληνλφηεξα, αλ πξνζηεζνχλ ζε απηά θαη νη ζηξεβιψζεηο ησλ 

εθάζηνηε ζπζηεκάησλ πγείαο. 

Όπσο θάζε νξγαληζκφο, έηζη θαη ην λνζνθνκείν θαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

γεληθφηεξα  απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο (Βάζεο, Μπνπξαληάο, 

Παπαθσλζηαλίλνπ, Ρεθιείηεο, 1998). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη ζα ρξεηαζηεί λα λνζειεπηνχλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάπνην δεκφζην ή 

ηδησηηθφ λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα. Κηλεηήξηνο κνριφο ηνπ θάζε λνζνθνκεηαθνχ 

ηδξχκαηνο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Οη εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ δηαξθψο, 

κε εξγαιείν ηε γλψζε θαη κε αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο – 

παξνρέο πγείαο πνπ πξνζθέξνπλ, λα δίλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε δε ζε ηδησηηθφ λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα, εκπεξηέρεηαη ε έλλνηα ηνπ 

«επηρεηξείλ», κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ. Με βάζε ηελ 

παξαδνζηαθή ζεσξία ηνπ κάλαηδκελη, νπζηαζηηθά θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

απνηεινχλ ηα νηθνλνκηθά. Οη λεφηεξεο, φκσο, ζεσξίεο εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Όια απηά ηα θίλεηξα ζα απνηειέζνπλ ηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο – 

ζπληζηψζεο ηεο έξεπλαο. 
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Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζηειερψλεηαη κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ δηάθνξνπο επηζηήκνλεο. Σέηνηεο ζεσξίεο είλαη: 

 Ζ «Θεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ» ηνπ Abraham Maslow 

 Ζ «Θεσξία πγηεηλήο – παξαθίλεζεο» ηνπ Frederick Herzberg 

 Ζ «Θεσξία ηνπ ERG» ηνπ Clayton Aldefer 

 Ζ «Θεσξία ηεο δηθαηνζχλεο ή ηεο ηζφηεηαο» ηνπ Stacy Adams 

 Ζ «Θεσξία ησλ πξνζδνθηψλ» ηνπ Victor Vroom 

 Σν «Τπφδεηγκα ησλPorter – Lawler» 

 Ζ «Θεσξία ησλ επηηεπγκάησλ» ηνπ Devid McClelland 

 Ζ «Θεσξία Υ θαη Τ» ηνπ Douglas McGregor θαη ηέινο  

 Ζ «Θεσξία ζηνρνζέηεζεο» ηνπ Edwin Locke 

Όινη νη πξναλαθεξζέληεο επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Όινη 

φκσο θαηέιεμαλ ζε έλα θνηλφ ζεκείν, φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κία 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε πνιιέο πηπρέο θαη παξακέηξνπο θαη ηαπηφρξνλα, φηαλ 

βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ αηφκσλ θαη ελ ηέιεη ηελ πιεξφηεηα θαη απηννινθιήξσζή ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ πξψηνπ δεκφζηνπ 

ζαλαηνξίνπ ζηελ Διιάδα, ηνπ ζεκεξηλνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ 

Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία». Γίλεηαη κία αλαδξνκή απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηε νθία ιήκαλ, ηελ αλέγεξζε ησλ πξψησλ 

«πεξηπηέξσλ» γηα ηε λνζειεία άπνξσλ θπκαηηθψλ αζζελψλ, ηε δεηλή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία πεξηήιζε κεηά ην ζάλαην ηεο νθίαο ιήκαλ θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο 

έιεπζεο πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν πλεπκνλνινγηθφ λνζνθνκείν 

λνζεκάησλ ζψξαθνο ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην ζχγρξνλα 

εμνπιηζηηθά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Με ηε βνήζεηα θσηνγξαθηθψλ ζηηγκηφηππσλ 

απνηππψλεηαη ε πνξεία ηνπ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

Έπεηηα, αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ αλαιχεηαη ε 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ 

σηεξία» κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ θαη 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ έξεπλα δελ επεθηάζεθε ζην ηαηξηθφ θαη 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνπο πξνζηεζεί επηπιένλ θφξηνο ζην 

ήδε δχζθνιν έξγν ηνπο. Αλαθέξεηαη ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ δείγκαηνο. Παξνπζηάδνληαη αθφκα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην θχιν ηνπο, ε ειηθία ηνπο, ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν.Δπίζεο, εξεπλάηαη ε εηδηθφηεηά ηνπο, δειαδή αλ αλήθνπλ 

ζην  Γηνηθεηηθφ ή ζην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο ζην 

λνζνθνκείν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δεθαεπηά εξσηήζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζε πέληε 

ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 
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 ζην σξάξην εξγαζίαο 

 ζηα κηζζνινγηθά θξηηήξηα 

 ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 ζηε δπλαηφηεηα αλέιημεο 

 ζηνλ εξγαζηαθφ ξφιν ηνπ αηφκνπ 

Οη εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζχκθσλα κε  ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

ζηηο εξσηήζεηο ησλ πέληε πξναλαθεξζέλησλ ελνηήησλ, κε ηε βνήζεηα ηεο πνηνηηθήο 

θιίκαθαο Likert, κε ηηκέο βαζκνλνκεκέλεο απφ ην 1 έσο ην 5.  

Πην αλαιπηηθά: 

 Σν 1 εθθξάδεη ην «Καζφινπ» 

 Σν 2 εθθξάδεη ην «Διάρηζηα» 

 Σν 3 εθθξάδεη ην « Μέηξηα» 

 Σν 4 εθθξάδεη ην «Αξθεηά» 

 Σν 5 εθθξάδεη ην «Πάξα πνιχ» 

Αθνχ παξνπζηαζηνχλ θαη αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνοSPSSver.25, 

γίλεηαη κία ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ είραλ ηεζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

2.1 Δννοιολογική πποζέγγιζη  

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Job Satisfaction) απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα άηνκα – εξγαδφκελνπο, αιιά θαη ηνπο νξγαληζκνχο – 

εξγνδφηεο. Με ηνλ φξν εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε λνείηαη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, 

αιιά θαη θηλήηξσλ, πνπ δειψλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. Ο βαζκφο απηφο ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ 

πγεία (Κάληαο, 1998). 

Σν ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ θηλήηξσλ απηψλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, είλαη ε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ θαη 

θαηά πφζν ε ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δξα παξαθηλεηηθά γηα 

ηελ θαιχηεξε απφδνζή ηνπ. Οη ακνηβέο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαξηψληαη απφ ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ, απφ ηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, αιιά θαη απφ ηε «δηαθξηηηθή 

επρέξεηα» ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιεη «ειθπζηηθνχο» κηζζνχο. Ζ ηθαλνπνίεζε 

φκσο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ην κηζζφ αιιά θαη απφ ηελ πνηφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο θαη νη ζρέζεηο αιιειεγγχεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

εξγαδφκελν λα ληψζεη κέινο κίαο ζπιινγηθήο δξάζεο – πξνζπάζεηαο θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. Ζ αμηνθξαηία θαη ε δηαθάλεηα ζην ζχζηεκα πξναγσγψλ 

θαη κεηαζέζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ εξγαδφκελνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο (Βάζεο, 

Μπνπξαληάο, Παπαθσλζηαλίλνπ, Ρεθιείηεο, 1999). 

Έηζη ινηπφλ θαηαιήγνπκε φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο θαη ν θαζνξηζκέλνο θαη 

ζπγθεθξηκέλνο εξγαζηαθφο ξφινο ηνπ θάζε αηφκνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε απνηεινχλ 

παξάγνληα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ εξγαδφκελν, αιιά θαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ . Μειέηεο έδεημαλ πσο φηαλ ν θάζε 

εξγαδφκελνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή θαη ζπγθεθξηκέλν έξγν λα επηηειέζεη 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηφηε δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε, θαζψο ππάξρεη εξγαζηαθή 

έληαζε, αιιεινζπγθξνχζεηο θαη κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο πνπ δελ επηκεξίδεηαη θαη 

δελ έξρεηαη εηο πέξαο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία λα είλαη 

ρακειή θαη νη εξγαδφκελνη λα κε ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε (Κνπξάθνο, Καπθηά, 

Ρεθιείηε, Εχγα, Κνηξψηζηνπ, Γθνχβα, 2011). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Allport 

(1954), σο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη «ε ζηάζε απέλαληη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία» (Κάληαο, 1998), ελψ θαηά ηνλ Herzberg(1959), «ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν» (Μαθξή – Μπφηζαξε θαη Μαηζαγγνχξαο, 

2003).Ζ ζπρλφηεξε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε θιηκάθσλ (rating scale). ε απηή, νη εξγαδφκελνη δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θίλεηξα πνπ 
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πξναλαθέξζεθαλ. ε νξηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα ε απάληεζε είλαη «ΝΑΗ» ή «ΟΥΗ», 

φπσο ζηνλ πεξηγξαθηθφ δείθηε εξγαζίαο JDI (Job Descriptive Index), ελψ ζε άιια 

είλαη δηαβαζκηζκέλε (Faces Scale) ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα φπνπ ην 1 

αληηπξνζσπεχεη ην «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο» θαη ην 5 ην «απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνο». 

Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαηηεξφηεηα θαη επαηζζεζία. 

Απηφ γηαηί αθνξά θαη κεηαρεηξίδεηαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

είλαη ε πγεία. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεία είλαη αθφκα 

πην ζεκαληηθή θαη απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο ιφγσ απηήο επηηπγράλεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε κέγηζηε θαη βέιηηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ αλάξξσζε ησλ 

αζζελψλ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ηα επίπεδα άγρνπο θαη ηελ 

ςπρηθή ηνπ πγεία. χκθσλα κε ηνπο Crannyetal, «ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλα 

άζξνηζκα ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζηάζεψλ ηνπ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηα νθέιε θαη ζηηο επηζπκίεο» (Κνπξάθνο, Καπθηά, Ρεθιείηε, Εχγα, 

Κνηξψηζηνπ, Γθνχβα, 2011). Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ πγεία 

αζθνχλ έλα επάγγεικα ζηξεζνγφλν εθ θχζεσο. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο επηδξά ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ζην θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σνπο αηνκηθνχο, επαγγεικαηηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο 

παξάγνληεο (BestandThurston, 2004 θαη Λακπξάθε, 2016). Οη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο απφ απηνχο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή ηελ 

έιιεηςή ηεο, κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σν θπθιηθφ σξάξην, ν φγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν αζαθήο ξφινο πνπ 

έρνπλ ζπρλά νη εξγαδφκελνη ζηελ πγεία 

 Σα κηζζνινγηθά επίπεδα ησλ ακνηβψλ, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε, αιιά θαη αηηία έληνλεο δπζαξέζθεηαο 

 Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηφζν ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, φζν θαη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο 

 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνυπεξεζία θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

 Ζ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ απνιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζε ζρέζε κε ηε 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ 

Όηαλ νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο θαη θίλεηξα γηα εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεία εθιείςνπλ πιήξσο, παξνπζηάδεηαη έλα πην αθξαίν 

θαηλφκελν, γλσζηφ σο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ζπλαληάηαη ηδηαίηεξα ζπρλά ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο ίζσο ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ηξηβήο κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν (Jimmieson, 2000). 
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ηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θαλέλα 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο, έρεη εμαληιεζεί πιήξσο ε ππνκνλή ηνπο θαη 

ληψζνπλ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε. Έρνπλ έληνλν ην αίζζεκα ηνπ 

αλεθπιήξσηνπ ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο θφπσζεο θαη αδξάλεηαο. Δπνκέλσο, δελ 

ππάξρεη ίρλνο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

2.2 Θευπίερ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα ζχλζεην θαηλφκελν πξνο δηεξεχλεζε θαη 

κειέηε. Πνιιέο επηζηήκεο φπσο ηα νηθνλνκηθά, ε ςπρνινγία, ε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ (Γ.Α.Π), ε θνηλσληνινγία θαη ε λνζειεπηηθή έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Λακπξάθε, 2016 – Πέιεραο θαη Αλησληάδεο, 2013). Ζ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα δηαθξηζεί σο κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, αιιά θαη 

σο κία εμαξηεκέλε. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ παξαγσγηθφηεηα κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε, ελψ ην αληίζηξνθν, δειαδή ε ηθαλνπνίεζε λα νδεγεί 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζπλήζσο δελ πθίζηαηαη. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο 

εξγαδφκελνο ν νπνίνο είλαη παξαγσγηθφο, κπνξεί λα είλαη θαη ηθαλνπνηεκέλνο, ελψ 

έλαο ηθαλνπνηεκέλνο εξγαδφκελνο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο είλαη θαη 

παξαγσγηθφο. Αθφκα, φζν πην ηθαλνπνηεκέλνο είλαη έλαο εξγαδφκελνο απφ ηνλ ηνκέα 

εξγαζίαο ηνπ, ηφζν ιηγφηεξεο απνπζίεο ζα θάλεη. ε αληίζεζε κε έλαλ αληθαλνπνίεην, 

ν νπνίνο ζα ιείπεη πξνζπαζψληαο λα βξεη δηεμφδνπο ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ πίεζε, πνπ πεγάδεη απφ ηε δπζαξέζθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη κεησκέλε φηαλ ππάξρεη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ελψ παξαηεξείηαη 

απμεκέλε απνρψξεζε πξνζσπηθνχ φηαλ θαηαγξάθεηαη ρακειή ηθαλνπνίεζε. Σέινο, 

σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αμηνπνηείηαη φηαλ ζεσξείηαη 

απφξξνηα ελφο άιινπ θαηλνκέλνπ, επεηδή δελ πθίζηαηαη σο έλαο απνδεδεηγκέλνο 

νξηζκφο θαη ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Κάληαο, 1993).  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

2.2.1 Η θευπία ηηρ ιεπάπσηζηρ ηυν αναγκών – A. Maslow 

Ο Βηνκεραληθφο Φπρνιφγνο Abraham Maslow (1943) ήηαλ ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο 

«ζεσξίαο ησλ θηλήηξσλ» (hierarchy of needs theory). O A. Maslow, κε ηε βνήζεηα 

θιηληθψλ εξεπλψλ, πξνζπάζεζε λα απνζαθελίζεη ηη είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

παξαθίλεζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Αθνχ κειέηεζε ελδειερψο ηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηελ παξαθηλεηηθή δχλακε πνπ πεγάδεη γηα απηέο, θαηέιεμε 

ζηε ζεσξία ησλ πέληε αλαγθψλ. Τπνζηήξημε πσο φιεο νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: θπζηνινγηθέο– 

βηνινγηθέο αλάγθεο, αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο, θνηλσληθέο αλάγθεο, αλάγθεο 

εθηίκεζεο – αλαγλψξηζεο θαη ηέινο, αλάγθεο νινθιήξσζεο. Γλσζηέο σο «ηεξάξρεζε 

ησλ αλαγθψλ – ππξακίδα ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow» (MaslowPyramid). 

Βαζηζκέλνο ζε απηή ηελ θαηάηαμε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ 
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ραξά θαη ηθαλνπνίεζε, αλέπηπμε ηξεηο πξνηάζεηο πνπ εμεγνχλ ηελ αλζξψπηλε 

παξαθίλεζε. 

 Ο άλζξσπνο βξίζθεηαη θαη ζα βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή πξνζπάζεηα 

ηθαλνπνίεζεο, φζν γίλεηαη θαιχηεξα, ησλ αλαγθψλ ηνπ. Οινέλα θαη επηζπκεί 

πεξηζζφηεξα θαη απηά πνπ επηζπκεί εμαξηψληαη απφ εθείλα πνπ ήδε έρεη 

 Ο άλζξσπνο φηαλ θαιχπηεη, εθπιεξψλεη θαη ηθαλνπνηεί κία αλάγθε ηνπ, 

παξαθηλείηαη ειάρηζηα γηα απηή. Όηαλ δε απηή ηθαλνπνηεζεί πιήξσο, δελ ηνπ 

δεκηνπξγείηαη θακία παξαθηλεηηθή δχλακε. Σφηε, κία άιιε αλάγθε έξρεηαη 

πξνο ηθαλνπνίεζε, κέρξη ε πξνεγνχκελε λα πάςεη λα ηθαλνπνηείηαη, νπφηε θαη 

γίλεηαη εθ λένπ θίλεηξν ζπκπεξηθνξάο. Παξαηεξείηαη δειαδή κία δηαξθήο θαη 

αέλαε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ηθαλνπνηεί δηαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ 

 Οη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ ηεξαξρηθή δφκεζε θαη παξνπζηάδνπλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηθαλνπνίεζε. Ο θάζε άλζξσπνο πξψηα επηδηψθεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαγθψλ, πνπ είλαη νη θπζηνινγηθέο 

αλάγθεο θαη έπεηηα ηηο αθφινπζεο φπσο απηέο θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο δε ρξεηάδεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεζεί απφιπηα 

κία θαηεγνξία γηα λα αθνινπζήζεη ε ακέζσο επφκελε, αξθεί κφλν λα 

ηθαλνπνηείηαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ 

Φπζηνινγηθέο – βηνινγηθέο αλάγθεο: 

Οη θπζηνινγηθέο ή βηνινγηθέο αλάγθεο αθνξνχλ φιεο εθείλεο ηηο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ. Σέηνηεο αλάγθεο κπνξεί λα είλαη ην 

νμπγφλν, ην λεξφ, ε ηξνθή, ε πγεία, ε έλδπζε. Δίλαη νη βαζηθέο αλάγθεο πνπ ν 

άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη πξψηεο, γηα απηφ θαη βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο ηνπ Maslow. Αλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ, δελ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ θαη νη ππφινηπεο. 

Αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο: 

Αθνχ ηθαλνπνηεζεί ε πξψηε θαηεγνξία αλαγθψλ, πνπ είλαη νη θπζηνινγηθέο – 

βηνινγηθέο αλάγθεο, ζεηξά έρνπλ νη αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά. Ο άλζξσπνο 

απφ ηε θχζε ηνπ ζέιεη λα ληψζεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά κέζα ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θαη εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ. Σέηνηεο αλάγθεο κπνξεί λα είλαη ε 

αλάγθε γηα θαηνηθία, κφληκε απαζρφιεζε, κφληκν κηζζφ. Μεηά απφ κία ζηνηρεηψδε 

ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ – βηνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη εθείλσλ γηα αζθάιεηα 

– ζηγνπξηά, ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαηεγνξία αλαγθψλ, ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

Ππξακίδα ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow» (MaslowPyramid). 
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Πεγή: Pinterest.nz (εηθφλα 1) Ζ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow 

Κνηλσληθέο αλάγθεο: 

Μεηά ηηο θπζηνινγηθέο – βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη αθνχ εθπιεξσζνχλ πιήξσο ή κεξηθψο, αθνινπζνχλ νη θνηλσληθέο 

αλάγθεο. ε απηέο ηηο αλάγθεο εληάζζεηαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ζέιεη λα απνηειεί 

κέινο κίαο νκάδαο, αλαπφζπαζην θξίθν απηήο θαη λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο θηιίαο, 

εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο, ζεβαζκνχ, θαηαλφεζεο θαη αγάπεο. Με ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ην άηνκν είλαη έηνηκν λα πξνζπαζήζεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά θαηεγνξία πνπ είλαη ε αλάγθε γηα εθηίκεζε θαη 

γηα αλαγλψξηζε. 

Αλάγθεο εθηίκεζεο – αλαγλψξηζεο: 

Οη αλάγθεο εθηίκεζεο θαη αλαγλψξηζεο αθνινπζνχλ κεηά απφ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 

ηνπ αλζξψπνπ. πρλά απνθαινχληαη θαη σο εγσηζηηθέο αλάγθεο κε ζεκαληηθφηεξεο 

ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα εθηίκεζε, ζεβαζκφ, θήκε, θχξνο, εκπηζηνζχλε, αιιά θαη 

απηνζεβαζκφ θαη απηνεθηίκεζε. Σν δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη απηή ε 

θαηεγνξία αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο είλαη πσο νη αλάγθεο εθηίκεζεο 

θαη αλαγλψξηζεο είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ. Με ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε θαη ηεο ηέηαξηεο θαηεγνξίαο αλαγθψλ θαηά Maslowζεηξά έρεη ε πέκπηε 

θαη ηειεπηαία, πνπ είλαη νη αλάγθεο νινθιήξσζεο. 

Αλάγθεο νινθιήξσζεο: 

Οη αλάγθεο νινθιήξσζεο απνηεινχλ ηελ αλψηεξε θαηεγνξία αλαγθψλ θαη πέκπηε 

θαη ηειεπηαία απφ άπνςε ηεξάξρεζεο. Οη αλάγθεο νινθιήξσζεο αθνξνχλ ηηο αλάγθεο 

ηνπ αλζξψπνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα γίλεη απηφ πνπ ζέιεη λα 

γίλεη. πγθεθξηκέλα, ν Maslowαλαθέξεη: «λα γίλεη ν,ηηδήπνηε πνπ είλαη ηθαλφο λα 

γίλεη». ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη φιεο νη θηινδνμίεο, ηα φλεηξα θαη ηα 

νξάκαηα πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο. Με κία θξάζε λα ληψζεη πιήξεο (Μπνπξαληάο, 

2002). 

2.2.2 Η θευπία ςγιεινήρ – παπακίνηζηρ ηος F. Herzberg 

Ζ ζεσξία ηνπ Frederick Herzberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Mausner B. θαη 

Snyderman B. (1959) απνηειεί κία αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ A. Maslow πνπ 

πξνεγήζεθε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη πσο ε ζεσξία ηνπ A. Maslow πξνζπάζεζε λα 

αλαδείμεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ε ζεσξία ηνπ F. Herzberg εζηίαζε ζηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ζηνλ εξγαδφκελν. Καηά ηνλ F. 

Herzberg ππάξρνπλ δχν μερσξηζηέο νκάδεο παξαγφλησλ. Ζ κία ζπλδέεηαη κε 

επράξηζηα γεγνλφηα θαη πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, ελψ ε άιιε αθξηβψο ην 

αληίζεην. Σελ θαηεγνξία παξαγφλησλ πνπ πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηελ νλφκαζε παξάγνληεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο (hygiene factors or 

maintenance), ελψ ηελ θαηεγνξία πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηθαλνπνίεζε 

θαη επραξίζηεζε ηελ νλφκαζε παξάγνληεο παξαθίλεζεο ή θίλεηξα. Οη παξάγνληεο 

ηεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο αθνξνχλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο ή θίλεηξα πνπ άπηνληαη ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ. 

Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο κέζα ζηελ επηρείξεζε 

 Ζ αζθάιεηα θαη ε ζηγνπξηά πνπ ληψζεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Οη δηάθνξεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ζπλαδέιθνπο, πξντζηάκελνπο θαη 

πθηζηάκελνπο 
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 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνπ αζθείηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ 

 Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

 Οη γεληθφηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαζψο θαη ε ράξαμε 

πνιηηηθήο θαη δηνίθεζεο ζηελ εξγαζία ηνπ 

ηνλ αληίπνδα, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ή θίλεηξα γηα ηνλ εξγαδφκελν κπνξεί λα 

είλαη: 

 Ζ αλαγλψξηζε θαη ην θχξνο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε εξγαζηαθή ηνπ ζέζε 

 Οη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, εμέιημεο θαη αλέιημεο 

 Οη πξναγσγέο θαη ηα bonusπαξαγσγηθφηεηαο 

 Σν αίζζεκα επζχλεο θαη ειεπζεξίαο ζηε ιήςε θάπνηαο πξσηνβνπιίαο 

 Ο εξγαζηαθφο δήινο πνπ δείρλεη θαη ηα επηηεχγκαηα ή παηέληεο επξεζηηερλίεο 

πνπ κπνξεί λα επηηχρεη 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηε ζεσξία ηνπ F. Herzberg ε αληίζεηε ιέμε ηεο 

επραξίζηεζεο είλαη ε κε επραξίζηεζε θαη φρη ε δπζαξέζθεηα, ελψ ηεο δπζαξέζθεηαο 

ε κε δπζαξέζθεηα θαη φρη ε επραξίζηεζε. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζρεκαηηθή αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ ηνπ A. 

Maslow θαη ηνπ F. Herzberg. 
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Πεγή: Pinterest.com (εηθφλα 2) Ζ ζεσξία πγηεηλήο - παξαθίλεζεο ηνπ Herzberg 

ην παξαπάλσ ζρήκα γίλεηαη ζαθέο πσο νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο 

αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο θαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο (απφ ηε ζεσξία ηνπ A. Maslow) 

κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ κε ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο (απφ ηε 

ζεσξία ηνπ F. Herzberg). Αληίζηνηρα, νη αλάγθεο εθηίκεζεο – αλαγλψξηζεο, φπσο θαη 

νη αλάγθεο νινθιήξσζεο αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ή 

θίλεηξα (Βάζεο, Μπνπξαληάο, Παπαθσλζηαλίλνπ, Ρεθιείηεο, 1999).  
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2.2.3 Η θευπία ηος ERG ηος C. Alderfer 

Ζ ζεσξία ηνπ Clayton Alderfer (1972) είλαη κεηαγελέζηεξε απφ εθείλε ηνπ A. 

Maslow, γηα απηφ θαη απνηειεί κία πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο C. Alderfer, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαπηχμεη ηηο ζεσξίεο ηνπ A. Maslow θαη ηνπ 

F. Herzberg πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δεκηνχξγεζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

εληάζζεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξψηε θαηεγνξία νλνκάδεηαη ππαξμηαθέο 

αλάγθεο (existenceneeds), ε δεχηεξε αλάγθεο ζρέζεσλ (relatednessneeds) θαη ε ηξίηε 

αλάγθεο αλάπηπμεο (growthneeds). ηηο ππαξμηαθέο αλάγθεο εληάζζνληαη νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη νη αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο απφ ηε ζεσξία ηνπ A. 

Maslow. ηηο αλάγθεο ζρέζεσλ ελζσκαηψλνληαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο θαηά A. 

Maslow, ελψ ζηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ππάξρεη ε εζσηεξηθή επηζπκία ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ γηα αλάπηπμε θαη πξφνδν.  

Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ C. Alderfer λα επεμεξγαζηεί θαη λα επεθηείλεη ηε ζεσξία 

ηνπ A. Maslow, ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηή. 

 Οη ππαξμηαθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο ζρέζεσλ θαη νη αλάγθεο αλάπηπμεο ζηφρν 

έρνπλ κία πην θαζνξηζκέλε ηαμηλφκεζε ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηνπ A. 

Maslow. Ίζσο επεηδή ε ζεσξία ηνπ C. Alderfer είλαη πην ζχγρξνλε απηήο ηνπ 

A. Maslow 

 Ο A. Maslow αλέπηπμε ζηε ζεσξία ηνπ ηε ζέζε πσο νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ 

πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. 

Γειαδή, απφ ηε βάζε ηεο ππξακίδαο (MaslowPyramid) κέρξη ηελ θνξπθή ηεο. 

Γελ ηζρχεη ην ίδην θαη ζηε ζεσξία ηνπ C. Alderfer, ν νπνίνο δελ θξίλεη 

απαξαίηεηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, ψζηε λα 

ππάξρεη παξαθίλεζε γηα κία «επφκελε» αλάγθε 

 Ο C. Alderfer ππνζηήξημε φηη φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηείηαη κία νκάδα 

αλαγθψλ, ηφζν δπλακψλεη ε έληαζε γηα απηή. ε αληίζεζε κε ηνλ A. Maslow 

πνπ ππνζηήξημε πσο φηαλ κία αλάγθε ηθαλνπνηείηαη, παχεη λα απνηειεί ιφγν 

παξαθίλεζεο ηνπ αηφκνπ θαη αξρίδεη μαλά λα παξαθηλεί φηαλ πιένλ δελ 

ηθαλνπνηείηαη 

 Καηά ηνλ C. Alderfer, φηαλ κία θαηεγνξία αλαγθψλ δελ ηθαλνπνηείηαη, ην 

άηνκν ζηξέθεηαη ζε κία άιιε θαηεγνξία πξνο ηθαλνπνίεζε. Αληηζέησο, ν A. 

Maslow ππνζηήξημε πσο ν άλζξσπνο κνρζεί θαη επηκέλεη ζε κία αέλαε 

πξνζπάζεηα πξνο ηθαλνπνίεζε κίαο αλάγθεο θαη αλ δελ ηθαλνπνηεζεί απηή, δε 

κπνξεί λα «ζθεθηεί» ηελ επφκελε αλάγθε 

 

ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαηππσκέλσλ 

ζεσξηψλ (A. Maslow – F. Herzberg – C. Alderfer). 
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Πεγή: Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη Σξνθίκσλ, SlidePlayer (εηθφλα 3)χγθξηζε ζεσξηψλ Herzberg–Maslow - Alderfer 

 

Απφ ην ζρήκα ζπκπεξαίλεηαη απηφ πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, φηη νη παξάγνληεο 

πγηεηλήο ή δηαηήξεζεο (ζεσξία θαηά F. Herzberg) ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο ηξεηο 

αλάγθεο απφ ηε ζεσξία θαηά A. Maslow. Γειαδή, ηηο θπζηνινγηθέο - βηνινγηθέο 

αλάγθεο, ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Οη 
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θπζηνινγηθέο – βηνινγηθέο αλάγθεο θαη νη αλάγθεο αζθάιεηαο – ζηγνπξηάο (θαηά A. 

Maslow) ζπλδένληαη κε ηηο ππαξμηαθέο αλάγθεο (ζεσξία θαηά C. Alderfer). Οη 

θνηλσληθέο αλάγθεο (θαηά A. Maslow) έρνπλ ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ζρέζεσλ (θαηά C. 

Alderfer). Σέινο, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ή θίλεηξα απφ ηε ζεσξία ηνπ F. 

Herzberg ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δχν αλψηεξεο νκάδεο αλαγθψλ ηεο ππξακίδαο ηνπ 

A. Maslow, πνπ είλαη νη αλάγθεο εθηίκεζεο – αλαγλψξηζεο θαη νη αλάγθεο 

νινθιήξσζεο ηνπ αηφκνπ θαη κε ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ C. 

Alderfer(Βάζεο, Μπνπξαληάο, Παπαθσλζηαλίλνπ, Ρεθιείηεο, 1999). 

2.2.4 Η θευπία ηηρ δικαιοζύνηρ ή ηηρ ιζόηηηαρ ηος S.Adams (Equitytheory) 

Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο ή ηεο ηζφηεηαο (equitytheory) αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Stacy 

Adams (1965).Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί γηα πνιινχο κία νπζηαζηηθή 

ζπλεηζθνξά ζηε δηνίθεζε. Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη ν εξγαδφκελνο 

πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη απνιακβάλεη ίζε θαη δίθαηα κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δπνκέλσο, νη ζπλεηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ 

επηρείξεζε δελ πξέπεη λα είλαη άληζεο κε ηηο απνιαβέο ηνπ απφ απηή. Χο ζπλεηζθνξέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ: 

 Οη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ, ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο 

 Οη αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηνηερλίεο ηνπ 

 Ζ ζπλέπεηα θαη ε αθνζίσζε πνπ επηδεηθλχεη, ηφζν σο πξνο ην ρξφλν φζν θαη 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

 Ζ εληηκφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

 Ζ πξνζπάζεηά ηνπ γηα άκεζε επίιπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ θαη «θξίζεσλ» 

πνπ άπηνληαη ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζέζεο 

 Οη απνιαβέο, εζθαικέλα, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κφλν κε ηηο νηθνλνκηθέο ακνηβέο 

ηνπ αηφκνπ. Δθηφο φκσο απφ απηέο είλαη: 

 Σν θχξνο θαη ε θήκε πνπ πξνζδίδεη ε εξγαζηαθή ζέζε ζην θάζε άηνκν 

 Ζ θνηλσληθή ζέζε θαη ην θνηλσληθφ «status» 

 Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ν εξγαδφκελνο θαη ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ηνπ 

 Ζ ηθαλνπνηεηηθή δηνίθεζε θαη ε άζθεζε επνπηείαο πνπ ληψζεη απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ 

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηζαλή 

πξναγσγή ηνπ 

πλεπψο, ε δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα αληηκεησπίδεη 

άκεζα ηπρφλ αδηθίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ άιιε θαη ηα «σθειήκαηα» πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα δηαζθαιίδεη αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, νη νπνίνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο 
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ζπλεηζθνξέο θαη ηηο απνιαβέο ηνπο, ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, πιήξεηο, 

επραξηζηεκέλνη θαη παξαγσγηθνί. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζρεκαηηθή απεηθφληζε 

ησλ ζπγθξηλφκελσλ δεηθηψλ γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ S. 

Adams. 

 

 

 

Πεγή: eclass.teicrete.gr (εηθφλα 4) Θεσξία δηθαηνζχλεο ή ηζφηεηαο Adams 

2.2.5 Η θευπία ηυν πποζδοκιών ηος V. VROOM 

Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ (expectancy theory) αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Victor Vroom 

(1964).Ο V. Vroom ππνζηήξημε πσο ε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ 

απνηειεί κίαο κνξθήο δηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζε απηφλ θαη ζηνλ νξγαληζκφ πνπ 

εξγάδεηαη. Δίλαη κία παξαθηλεηηθή ζρέζε, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ηί πηζηεχεη ν 

εξγαδφκελνο πσο ζα πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε ή νξγαληζκφ θαη ηί ζα απνιάβεη απφ 

απηή. Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ δηαθέξεη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο ηνπ A. 

Maslow, F. Herzberg θαη C. Alderfer, δηφηη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη πψο κπνξεί λα 

παξαθηλεζεί έλαο εξγαδφκελνο θαη φρη ηη είλαη απηφ πνπ ηνλ παξαθηλεί. 

Βαζηθφ θνξκφ ηεο ζεσξίαο ηνπ V. Vroom απνηεινχλ ηξεηο ππνζέζεηο. Ζ ζρέζε 

ζχλδεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο αληακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ. Οη 

αληακνηβέο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο αληακνηβέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε 

 Σν αίζζεκα δεκηνπξγίαο θαη επηηπρίαο φηαλ επηηπγράλεηαη έλαο ζηφρνο 

 Ζ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ 
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Οη εμσηεξηθέο αληακνηβέο έρνπλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 

θαη απνηεινχλ κέζα γηα ηελ απφθηεζε άιισλ αμηψλ. Σέηνηεο αληακνηβέο κπνξεί λα 

είλαη: 

 Σν ρξήκα πνπ ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο θαη κέηξν ζχγθξηζεο 

 Ζ πηζαλή πξναγσγή ηνπ εξγαδφκελνπ 

Οπζηαζηηθή θαη πξαγκαηηθή αμία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο έρνπλ ε αίζζεζε θαη ε 

γλψζε κέρξη πνην ζεκείν απφδνζεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη θαηά πφζν νη 

«απνιαβέο» πνπ δέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε έρνπλ νπζηαζηηθή θαη πξαγκαηηθή αμία 

γηα απηνχο. 

 

 

Πεγή: www.moec.gov.cy (εηθφλα 5) Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom 

Απφ ην ζρήκα θαίλεηαη πσο ε επηζπκία ησλ αληακνηβψλ γηα ηνλ εξγαδφκελν είλαη 

έληνλε (valence), αιιά θαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε αληακνηβή. Γηαθξίλεηαη ζε ζεηηθή 

θαη αξλεηηθή. Θεηηθή είλαη φηαλ πξνζδνθά κία απνιαβή φπσο ε πξναγσγή, ελψ 

αξλεηηθή είλαη φηαλ απνζηξέθεηαη κία αληακνηβή φκσο κία ηηκσξία. Μπνξεί φκσο ν 

εξγαδφκελνο λα έρεη θαη κεδεληθή επηζπκία γηα κία αληακνηβή, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αδηαθνξίαο γηα απηή. Ζ πξνζδνθία ησλ αληακνηβψλ πνπ έρεη 

ην άηνκν πεγάδεη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ απφδνζή ηνπ. Θεσξεί πσο φζν πην 

απμεκέλε είλαη ε απφδνζή ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα θεξδίζεη ηελ 

πξναγσγή ηνπ.Ζ πξνζδνθία ηεο απφδνζεο, φπσο θαη ε πξνζδνθία ησλ αληακνηβψλ, 

ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Ο εξγαδφκελνο πηζηεχεη πσο αλ εληείλεη θαη 

απμήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, ηφηε ε απφδνζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζα είλαη 

κεγαιχηεξε. 

http://www.moec.gov.cy/
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2.2.6 Σο ςπόδειγμα ηυν Porter – Lawler 

Σν ππφδεηγκα ησλ Porter – Lawlerζπλδέεη ηελ παξαθίλεζε κε ηελ απφδνζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε (1980). Θεσξεί πσο ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο, 

ελψ παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ν φξνο ηεο παξαθίλεζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ απφδνζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Σν κνληέιν ησλ Porter – Lawler απνηειεί κία 

εμέιημε ηεο ζεσξίαο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ V. Vroom θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δηθαηνζχλεο 

ή ηεο ηζφηεηαο ηνπ S. Adams, πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, αιιά πεξηέρεη θαη 

ηηο κεηαβιεηέο «απφδνζε» θαη «ηθαλνπνίεζε». Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο γηα παξαθίλεζε θαη ππνζηεξίδεηαη φηη απηή ε 

πξνζπάζεηα είλαη ζπλάξηεζε δχν παξαγφλησλ.  

 Σνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπ θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ιακβάλεη 

 Σεο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ή αμίαο πνπ έρεη γηα απηφλ ε αληακνηβή πνπ ζα 

ιάβεη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ 

Οη Porter – Lawler ππνζηήξημαλ πσο ε έλλνηα ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε κέζα ζηελ επηρείξεζε. Χο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ: 

 Ζ επρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 Σν πλεχκα δεκηνπξγηθφηεηαο 

 Ζ εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία 

(knowhow) 

 Ζ νκαδηθή εξγαζία 

 Ζ έγθαηξε αληίιεςή ηνπ θαη επειημία ηνπ ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε – θαηαλαισηή 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ απνπλέεη 

 Ο απηνέιεγρφο ηνπ θαη ε πιήξεο πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε 

Όηαλ νη πξναλαθεξζείζεο ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο δελ πθίζηαληαη, ηφηε ε φπνηα 

πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν δελ κπνξεί λα απνθέξεη απφδνζε. 

Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη θαη ην πψο αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο ην ξφιν ηνπ κέζα 

ζηελ επηρείξεζε θαη αλ «ηαηξηάδεη» κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε θηινζνθία απηήο. Με 

ηελ έλλνηα «επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα» ζεσξείηαη έλα ζχλνιν, κία νιφηεηα απφ θνηλά 

ηδαληθά, αμίεο, παξαδνρέο, πξφηππα, ζηφρνπο θαη νξάκαηα πνπ ηζρχνπλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαη δηαθέξνπλ απφ έλαλ άιιν(Βάζεο, Μπνπξαληάο, Παπαθσλζηαλίλνπ, 

Ρεθιείηεο, 1999). Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ ν εξγαδφκελνο λα θαηαιάβεη αθξηβψο ηη 

ηνπ δεηείηαη λα θάλεη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηάιιεια 

εξγαζηαθά κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, λα είλαη φζν πην απνδνηηθφο κπνξεί. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε απφδνζή ηνπ δελ ζα ζπλάδεη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηέο ηνπ, νχηε κε ηελ θαηαβαιιφκελε πξνζπάζεηά ηνπ. 
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πλνςίδνληαο, ην κνληέιν ησλ Porter – Lawlerγηα ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

ππνζηεξίδεη φηη: 

 Ζ επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο λα αλαπηχζζνπλ ηα κηζζνινγηθά θξηηήξηα, κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα απμάλεηαη ε πξνζδνθία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

πξνζπάζεηα – απφδνζε – αληακνηβή 

 Σα κηζζνινγηθά θξηηήξηα ή σθειήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα εθπιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο 

 Ζ επηρείξεζε λα δηαζθαιίδεη κηα ζαθή νξηνζέηεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ ηεο, ψζηε ν θάζε εξγαδφκελνο λα έρεη ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 

 Πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο, ε νπνία ζα απνθέξεη αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ελ 

ηέιεη ηθαλνπνίεζε 

 Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη δηθαηνζχλε ζην εξγαζηαθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, φζν θαη ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ «θφπν» ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εξγαζίαο 

 Σέινο, ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο κε ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσηηθνχ 

πιαηζίνπ, ζα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ηα «εξγαιεία» θαη ηα κέζα, 

κε ηα νπνία ζα ηνπο θαζνδεγεί, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε 

απφδνζή ηνπο (Μπνπξαληάο, 2002) 

2.2.7 Η θευπία ηυν επιηεςγμάηυν ηος D. McClelland 

Ο Devid McClelland αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ επηηεπγκάησλ (1961). χκθσλα κε 

απηή, θάζε άηνκν φζν εμειίζζεηαη έρεη ηξία θίλεηξα – αλάγθεο. Οη αλάγθεο απηέο 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

έληαμε ζην ζχλνιν (affiliation), ηελ αλάγθε ηνπ γηα δχλακε (power) θαη ηελ αλάγθε 

ηνπ λα επηηπγράλεη επηηεχγκαηα (achievement). Ζ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν είλαη ιίγν-πνιχ 

ηαπηφζεκε κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλαγθψλ ηεο ππξακίδαο ηνπ A. Maslow 

(MaslowPyramid), πνπ αλαπηχρζεθε πξνεγνπκέλσο, ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία ην άηνκν πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, 

αιιειεγγχεο, θηιίαο θαη αγάπεο θαη ηαπηφρξνλα λα ληψζεη ελεξγφ κέινο θαη 

αλαπφζπαζηνο ζπλδεηηθφο θξίθνο κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ 

αλάγθε γηα δχλακε πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θαηεπζχλεη απφ ηε ζέζε 

πνπ έρεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία αλάγθε 

θαηά ηε ζεσξία ησλ επηηεπγκάησλ είλαη ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα επηηεχγκαηα. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ θάζε άλζξσπν λα πεηπραίλεη επηηεχγκαηα πνπ ζέηεη σο 

ζηφρνπο, φπσο θαη λα αλαδεηθλχεηαη «ληθεηήο» ζηνλ αληαγσληζκφ κε άιινπο. Καηά 

ηνλ McClelland, ηα θίλεηξα ή αλάγθε γηα επηηεχγκαηα είλαη νπζηαζηηθήο θαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο έζλνπο (Ξεξνηχξε – 

Κνπθίδνπ, 2001). Οξηζκέλα απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

επηδηψθνπλ επηηεχγκαηα είλαη: 

 Ζ ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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 Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπο γηα επηηπρία. 

 Ζ παξαθίλεζή ηνπο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. 

 Ζ ζπλερήο ελαζρφιεζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε απαηηεηηθψλ ζηφρσλ. 

2.2.8 Η θευπία ηος D. McGregor ή θευπία Υ και Τ 

Ο Κνηλσληθφο Φπρνιφγνο Douglas McGregor, κεηά απφ έξεπλα ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπ, αλέπηπμε ηε δηπνιηθή ζεσξία Υ θαη Τ (1960). 

Οη ζεσξίεο ηνπ D. McGregor απνηεινχλ δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη 

ηδενινγίεο γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ ζεσξία Υ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο απηαξρηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ε ζεσξία Τ φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηνλ 

εξγαδφκελν. 

Ζ ζεσξία Υ ηεθκεξηψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ηηκσξνχληαη αλ δελ 

πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο 

 Οη εξγαδφκελνη δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ επζχλεο θαη αλαδεηνχλ κφλν 

εξγαζηαθή ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα 

 Γε ηνπο αξέζεη ε εξγαζία ηνπο, δελ πξνζδνθνχλ ηίπνηα απφ απηή, δελ έρνπλ 

θακία θηινδνμία θαη φζν κπνξνχλ ηελ απνθεχγνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ D. McGregor, φιεο νη αλσηέξσ ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο Υ δελ 

παξαθηλνχλ ηα άηνκα ζηελ εξγαζία ηνπο, δηφηη ληψζνπλ φηη θπξηαξρνχληαη απφ ηε 

«δηνίθεζε» (Μαιαγθνληάξε, 2010). 

Ζ ζεσξία Τ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 Οη εξγαδφκελνη κε ηα θαηάιιεια θίλεηξα απνδίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ απηνέιεγρν θαη απηνπεηζαξρία θαη πξνζπαζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο λα ζπκπιεχζνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εξγάδνληαη 

 Δίλαη δεκηνπξγηθνί θαη κε ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα έρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο 

 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληακνηβήο, ε νπνία είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ επίηεπμε απηψλ 

Καηά ηνλ D. McGregor, ε πηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ ηεο ζεσξίαο Τ 

απνηειεί ηελ αξρή γηα ηελ νπζηαζηηθή παξαθίλεζε ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε (Κφληεο, 1994). 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πψο απνηππψλεηαη ε ζεσξία Υ ζε έλα άηνκν 

(αξηζηεξά) θαη πψο ε ζεσξία Τ (δεμηά). 
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Πεγή: Wikipedia(εηθφλα 6) Ζ ζεσξία Υ θαη Τ 

 

Αξηζηεξά απνηππψλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε ε ζεσξία Υ θαη δεμηά ε ζεσξία Τ. Σν 

αξηζηεξφ είδσιν δείρλεη πηεζκέλν, απξφζπκν θαη αδηάθνξν, ελψ ην δεμί είδσιν 

ειεχζεξν, θηιφδνμν θαη ξεμηθέιεπζν. 

2.2.8 Η θευπία ηηρ ζηοσοθέηηζηρ – EdwinLocke 

O Edwin Locke αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο (1960). χκθσλα κε απηήλ, 

θάζε αλζξψπηλε πξάμε πξέπεη λα έρεη έλα ζηφρν, ψζηε λα παξαθηλείηαη ν 

εξγαδφκελνο. Τπνζηεξίδεη πσο ηα θίλεηξα δελ επεξεάδνπλ κφλν ηελ απφδνζε ηνπ 

αηφκνπ, αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κε ηξφπν ηέηνην πνπ πξνζπαζεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ζέηνληαο αθφκα δπζθνιφηεξνπο. 

Σέηνηα θίλεηξα απνηεινχλ γηα ηνλ εξγαδφκελν: 

 Oη ρξεκαηηθέο ηνπ απνιαβέο 

 Σν έγθαηξν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ θαη ν ζαθήο εξγαζηαθφο 

ηνπ ξφινο 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ ηνπ 

 Οη ζαθείο θαη πξνζδηνξηζκέλνη ζηφρνη 

 Σν αίζζεκα επηηπρίαο (αηνκηθήο ή νκαδηθήο) κε ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ 

Παξάγνληεο πνπ βνεζάλε ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ 

ηα παξαπάλσ θίλεηξα, είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο 

δπζθνιίαο ησλ ζηφρσλ (Παπάλεο, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

3.1 Γενικό Νοζοκομείο Θώπακορ Αθηνών «Η υηηπία» 

3.1.1 Ιζηοπική ανάδπομη 

Σν λνζνθνκείν «σηεξία» ήηαλ ην πξψην ζαλαηφξην ηεο Διιάδαο. Δθεί θαηέθπγαλ 

γηα λνζειεία πνιινί άπνξνη θπκαηηθνί. Ζ θπκαηίσζε απνηέιεζε κάζηηγα γηα ηνλ 19
ν
 

αηψλα, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζπλδέζεθε 

κε απηή. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ηεο «σηεξίαο» είρε ε νθία 

ιήκαλ γλσζηή θαη σο «ε κεηέξα ησλ θπκαηηθψλ». Γηα απηφ θαη ν ινγφηππνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θέξεη ηελ θσηνγξαθία ηεο. Ζ νθία ιήκαλ (12 Ηαλνπαξίνπ 1852 – 27 

Οθησβξίνπ 1932) ήηαλ Αζελαία θαη ζχδπγνο ηνπ αξραηνιφγνπ Δξξίθνπ ιήκαλ. Με 

ην ηέινο ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ε νθία ιήκαλ επηζθέθζεθε θπκαηηθνχο 

ζηξαηηψηεο πνπ ήηαλ ζηνηβαγκέλνη ζην Ννζνθνκείν Διπίο θαη εθεί ζπλέιαβε ηελ ηδέα 

δεκηνπξγίαο ελφο ζαλαηνξίνπ (νθία ιήκαλ θαη «σηεξία», 2013). 

Ζ ηζηνξία ηνπ λνζνθνκείνπ  μεθηλά ηνλ Μάην ηνπ 1902, φηαλ ε νθία ιήκαλ καδί κε 

έλαλ «φκηιν θπξηψλ» ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο ίδξπζε κία εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«σηεξία». Σν ίδην έηνο ν φκηινο ηνπ νπνίνπ επηθεθαιήο ήηαλ ε ίδηα, θαηάθεξε λα 

απνθηήζεη κε δσξεά ηεο Ηεξάο Μνλήο Πεηξάθε κία έθηαζε 600 ζηξεκκάησλ ζηηο 

παξπθέο ηνπ Γνπδηνχ. Σν 1903 μεθίλεζε ε αλέγεξζε ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ, 

ζρεδηαζκέλνπ απφ ηνλ Γεξκαλφ Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Δξλέζην Σζίιιεξ (Ernst 

Ziller), ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηε νθία 

ιήκαλ. 

 

 

 

Πεγή: sotiria.gr (εηθφλα 7) Πξψηα θηίζκαηα λνζνθνκείνπ «σηεξία» 
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Γχν ρξφληα αξγφηεξα εγθαηληάζηεθε απφ ηε βαζίιηζζα Όιγα ην θηίξην, δπλακηθήο 40 

θιηλψλ θαη ν πξψηνο αζζελήο εηζήρζε ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 1905. Μέρξη ην 1908 

θπηεχηεθαλ πάλσ απφ 7.500 πεχθα θαη επθάιππηνη ζηε ρέξζα έθηαζε. Ζ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δέληξσλ έγηλε κε γλψκνλα ηελ αλάπιαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

θαη ηε δεκηνπξγία δηαδξνκψλ πεξηπάηνπ, αιιά θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο ελίζρπζεο πνπ 

ζα έδηλαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λνζειεπφκελσλ, θαζψο θαη ηα δχν απηά δέληξα 

παξάγνπλ νμπγφλν θαη δεκηνπξγνχλ έλα κηθξνθιίκα ηδαληθφ γηα αζζελείο κε 

πλεπκνλνινγηθέο παζήζεηο θαη εηδηθά γηα θπκαηηθνχο. Με ηε βνήζεηα εξάλσλ, 

δσξεψλ θαη θηιαλζξσπηψλ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη θαη άιια θηίξηα γηα ηηο φιν 

θαη απμαλφκελεο αλάγθεο. Υξνλνινγηθά απηά ήηαλ: 

 Σν Κπξηαδίδεην, ην 1907 

 Σν Ακπέηεην, ην 1908 

 Σν Σξηαληαθπιιάθη, ην 1911 

 Σν πειηνπνχιεην, ην 1914 

 Σν Οηθνλφκεην ή Γηεπζπληήξην, ην 1915 

 Σν ηξαηησηηθφ Πεξίπηεξν, ην 1917 

Μεηά ην ζάλαην ηεο νθίαο ιήκαλ αθνινχζεζε κία πεξίνδνο καξαζκνχ γηα ην 

λνζνθνκείν. 

 

 

 

Πεγή: sotiria.gr (εηθφλα 8) Φπκαηηθνί αζζελείο  
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Ζ κεγάιε θαη ζηαδηαθή έιεπζε πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα 

θνηλσληθή πξφλνηα, κεηέηξεςαλ ην «σηεξία» ζε έλα άζιην άζπιν.  

 

 

Πεγή: sotiria.gr (εηθφλα 9) πλζήθεο ζην «σηεξία» κεηά ην ζάλαην ηεο . ιήκαλ 

Ζ θαηάζηαζε απηή  ζπλερίδεηαη κέρξη ην 1936, νπφηε θαη αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε ν 

γηαηξφο Μάλζνο Μεηαιιελφο. Ο Μάλζνο Μεηαιιελφο θαηάθεξε κέζα ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα λα κεηακνξθψζεη ην παξεθκαζκέλν «σηεξία» ζε έλα ζχγρξνλν 

Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο κε 2.000 θιίλεο. Αθφκα, εγθαηέζηεζε κνπζηθή 

ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο θαη επηκειήζεθε ηνπο εμσηεξηθνχο θήπνπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ήζειε λα κεηαηξέςεη ην ζαλαηφξην «σηεξία» απφ 

απνζήθε ςπρψλ ζε ζχγρξνλν λνζνθνκείν, αλνηθηφ ζηνλ θφζκν θαη θηιηθφ ζηνπο 

λνζειεπνκέλνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλάκεζα ζηνπο θπκαηηθνχο αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ ζην 

λνζνθνκείν «σηεξία» ήηαλ θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, 

ζεκαληηθφηεξνη εμ απηψλ ν Γηάλλεο Ρίηζνο, ν Νίθνο Πινπκπίδεο, ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο θαη ε Μαξία Πνιπδνχξε. 
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Πεγή: penna.gr (εηθφλα 10) Νέα επνρή γηα ην «σηεξία» 

 

Πεγή: dimokratianews.gr (εηθφλα 11) Σν λνζνθνκείν «σηεξία» κεηά ηνλ Β’ 

παγθφζκην πφιεκν 
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Απφ ην 1950 θαη κεηά, ην λνζνθνκείν κεηαηξάπεθε ζε δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ 

θέληξν λνζεκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.  

3.1.2 Σο νοζοκομείο ζήμεπα 

ήκεξα,ην Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία» είλαη ην 

κεγαιχηεξν πλεπκνλνινγηθφ  λνζνθνκείν ηεο ρψξαο θαη απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο 

Δπξψπεο, πξνζθέξνληαο ζχγρξνλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. Βξίζθεηαη 

ζηε Λεσθφξν Μεζνγείσλ 152 ζηελ Αζήλα. Έρεη δπλακηθή 710θιηλψλ θαη ζηηο 

εθεκεξίεο ηνπ εμππεξεηεί εθαηνληάδεο αζζελείο απφ ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη 

ηελ πεξηθέξεηα. Σν λνζειεπηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ αξηζκεί ζε 650 άηνκα θαη ην 

δηνηθεηηθφ ζε 121. Απνηειείηαη απφ επηά ηαηξηθνχο ηνκείο. Σνλ Α’ Παζνινγηθφ, ην Β’ 

Παζνινγηθφ, ην Γ’ Παζνινγηθφ, ηνλ Υεηξνπξγηθφ, ηνλ Δξγαζηεξηαθφ, ηνλ ηνκέα 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Φπρηαηξηθήο θαη ηα δηαηνκεαθά ηκήκαηα. 

Ο Α’ Παζνινγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ παζνινγηθή θιηληθή 

 Σελ θαξδηνινγηθή θιηληθή 

 Σν ηκήκα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο 

 Σν αιιεξγηνινγηθφ ηκήκα 

 Σε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) 

 Σε Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο (Μ.Α.Φ) 

 Σελ εηδηθή κνλάδα εκθξαγκάησλ 

 Ο Β’ Παζνινγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ 4
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ 5
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ 9
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ 10
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ Α΄ Παλεπηζηεκηαθή πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) 

 Σελ εηδηθή κνλάδα κειέηεο χπλνπ 

 Σελ εηδηθή κνλάδα αλαπλεπζηηθνχ ειέγρνπ 

Ο Γ’ Παζνινγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ 2
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ 6
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σελ 7
ε
 πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 

 Σε Γ’ Παλεπηζηεκηαθή παζνινγηθή θιηληθή 

 Σελ νγθνινγηθή κνλάδα 

 Σελ αηκαηνινγηθή κνλάδα 

 Σελ γαζηξεληεξνινγηθή κνλάδα 
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 Σν αληηππεξηαζηαθφ θέληξν 

 Σελ εηδηθή κνλάδα πλεπκνληθήο απνθαηάζηαζεο 

 Σν εηδηθφ θέληξν άζζκαηνο 

 Σν εηδηθφ αληηθπκαηηθφ ηκήκα 

 Σελ εηδηθή κνλάδα αληηθπκαηίσζεο 

 Σελ εηδηθή κνλάδα επεκβαηηθήο πλεπκνλνινγίαο 

 Σν εηδηθφ θέληξν άζζκαηνο 

Ο Υεηξνπξγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

 Σε γεληθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή 

 Σε ζσξαθνρεηξνπξγηθή θιηληθή 

 Σν αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα 

 Σν νδνληηαηξηθφ ηκήκα 

 Σελ ΧΡΛ θιηληθή 

 Σε κνλάδα καηαλαηζζεηηθήο θξνληίδαο 

 Σελ εηδηθή κνλάδα αληηκεηψπηζεο πφλνπ 

Ο Δξγαζηεξηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

 Σν βηνπαζνινγηθφ εξγαζηήξην 

 Σν βηνρεκηθφ εξγαζηήξην 

 Σν παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζηήξην 

 Σν θπηηαξνινγηθφ εξγαζηήξην 

 Σν αηκαηνινγηθφ εξγαζηήξην 

 Σν ηκήκα αηκνδνζίαο 

 Σν ηκήκα ηαηξηθήο απεηθφληζεο θαη επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο 

 Σν ηκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο 

 Σν εξγαζηήξην αλνζνινγίαο – ηζηνζπκβαηφηεηαο 

 Σν ηκήκα ηαηξηθήο θπζηθήο 

 Σν θαξκαθείν 

Ο ηνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Φπρηαηξηθήο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ ςπρηαηξηθή θιηληθή 

 Σν θέληξν ςπρηθήο πγείαο 

 Σνλ μελψλα βξαρείαο παξακνλήο 

Σέινο, ηα δηαηνκεαθά ηκήκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν απηνηειέο ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π) 

 Σν ηκήκα εκεξήζηαο λνζειείαο 

 Σν θεληξηθφ εξγαζηήξην κειέηεο χπλνπ 

 Σελ θαη’ νίθσλ λνζειεία 

 Σν ηκήκα αλαπλεπζηηθνχ ειέγρνπ 
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 Σελ ηειεταηξηθή κνλάδα 

 Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

κνπζείν «Σν κνπζείν ηεο σηεξίαο», ζην νπνίν βξίζθνληαη πνιιά θεηκήιηα, φπσο 

πξνζσπηθά είδε αζζελψλ, ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο θαη ηα πξψηα ηαηξηθά 

κεραλήκαηα. Σν κνπζείν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα αλαξίζκεηεο ηζηνξίεο αλζξψπσλ θαη 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηνπ ηφπνπ, θαζψο ε ηζηνξία ηεο «σηεξίαο» είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Αζελψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία 

ηνπ ηφπνπ. 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: healthview.gr (εηθφλα 12) Δίζνδνο λνζνθνκείνπ 
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Πεγή: snf.org (εηθφλα 13) Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 :ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

4.1 Δπιλογή ηύπος ηηρ έπεςναρ 

Ζ θάζε εξεπλεηηθή εξγαζία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηξείο επηινγέο κέζσ: 

 Πνζνηηθήο έξεπλαο 

 Πνηνηηθήο έξεπλαο 

 Μεηθηψλ πξνζεγγίζεσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνζνηηθή 

έξεπλα δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα είδε. 

 ηελ πεηξακαηηθή, ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο ειέγρεη ηηο ζπλζήθεο 

 ηελ δεηγκαηνιεπηηθή, πνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θπξίσο 

θιεηζηνχ ηχπνπ 

 ηε δεπηεξνγελή, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί απφ Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη θξαηηθέο – 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο 

 ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ζηελ νπνία ππάξρεη πνζνηηθνπνίεζή ηνπ θαη 

ηνπνζέηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

Απφ ηα παξαπάλσ είδε έξεπλαο επηιέρζεθε ην δεχηεξν, δειαδή ε δεηγκαηνιεςία 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη: 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή κνξθή 

 Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα κεγάιν 

αξηζκφ πεξηπηψζεσλ 

 Ζ ππνδήισζε γεληθψλ ηάζεσλ 

 Ζ νπζηαζηηθή έξεπλα ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

 Ο απζηεξφηεξνο θαη νξζφηεξνο έιεγρνο ζηηο αξρηθέο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο 

 Ζ επαιήζεπζε ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ 

 Ζ επηθέληξσζε ζε ζηνρεπκέλα εξσηήκαηα, πνπ δείρλνπλ ηε ζχλδεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηιέρζεθε, φπσο εηπψζεθε, ε πνζνηηθή έξεπλα κε 

εξγαιείν ηε δεηγκαηνιεςία κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ σο δηαχινπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ.   

4.2 κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη 

εζηηάδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ θαη Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ 

Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία». Οη εξγαδφκελνη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 
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Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία» απνηεινχλ ηνπο «εξγάηεο» ηνπ 

επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο 

αγθπιψζεηο θαη ζηξεβιψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

θνπφο, επνκέλσο, ηεο ελ ιφγσ δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία». 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο  

 Ζ κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ παξακέηξσλ  

 Ζ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (δεκνγξαθηθφ 

πξνθίι) 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ εμνκάιπλζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4.3 Σόπορ και σπόνορ διεξαγυγήρ ηηρ έπεςναρ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2019 θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζην Γηνηθεηηθφ θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία». Καηά ηε 

δηαδηθαζία δφκεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέρζεζαλ ε πιεξφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δνζέλησλ πξνο ζπκπιήξσζε εξσηήζεσλ, γηα λα απνθιεηζηνχλ 

ηπρφλ αζάθεηεο, θαζψο θαη λα ππνινγηζηεί ν αθξηβήο ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. 

Όπσο ππνινγίζηεθε, ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο θπκάλζεθε απφ 10 έσο 15 ιεπηά. 

4.4 Μεθοδολογία – επεςνηηικό επγαλείο 

Όπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο έγηλε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ κειέηε, κε 

κία ζεηξά απφ δνκεκέλεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξείρε ρξήζηκεο θαη θαηαηνπηζηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν 

ζπκπιήξσζεο θαη απάληεζεο ησλ εξσηήζεσλ. Γφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ κε απφιπηε εηιηθξίλεηα θαη ηνλίζηεθε ε ηήξεζε ηεο 

απφιπηεο ερεκχζεηαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 22 εξσηήζεηο. Οη πξψηεο 5 εξσηήζεηο 

αθνξνχζαλ πιεξνθνξίεο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζαλ: 

 ην θχιν 

 ηελ ειηθία 

 ηνλ αξηζκφ παηδηψλ 

 ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

 ην είδνο ηνπ πξνζσπηθνχ (Γηνηθεηηθφ ή Ννζειεπηηθφ) 
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 ηα έηε εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ 17 εξσηήζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζε  5 ελφηεηεο – 

θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχζαλ: 

 ην σξάξην εξγαζίαο 

 ηα κηζζνινγηθά θξηηήξηα 

 ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο 

 ηνλ εξγαζηαθφ ξφιν ησλ αηφκσλ 

Οη απαληήζεηο ηνπο αληηζηνηρνχζαλ ζηελ πνηνηηθή θιίκαθα πέληε ζεκείσλ ηχπνπ 

Likert, εθθξάδνληαο ην βαζκφ πνπ ζπκθσλνχζνπλ ή δηαθσλνχζαλ. 

1 = Καζφινπ 

2 = Διάρηζηα 

3 = Μέηξηα 

4 = Αξθεηά 

5 = Πάξα πνιχ 

4.5 Γιαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία»,ν εξεπλεηήο 

αηηήζεθε έγθξηζε άδεηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνο ην Δπηζηεκνληθφ θαη Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ην ππ’ αξηζκφ 5/13-02-

2019 ζέκα 15
ν
 (ΑΓΑ: 612Β469069-Φ93) απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ (κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 5769), ελέθξηλε νκφθσλα ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Δξγαζηαθή 

Ηθαλνπνίεζε, κειέηε πεξίπησζεο δεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ». Με ηελ ππνρξέσζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

κε επηβάξπλζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

4.6 Σο δείγμα 

Μεηά απφ ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «Ζ σηεξία» ζε δχν 

Γηεπζχλζεηο: 

 Σε Γηνηθεηηθή κε πξνζσπηθφ 121 άηνκα 

 Σε Ννζειεπηηθή κε πξνζσπηθφ 650 άηνκα 

Σν ζχλνιν ησλ δχν Γηεπζχλζεσλ αλέξρεηαη ζε 771 άηνκα. 
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Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ήηαλ 100 

θαη ε επηινγή ηνπο έγηλε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σειηθά, επέζηξεςαλ 

ζπκπιεξσκέλα 86 εξσηεκαηνιφγηα, κε ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο λα θπκαίλεηαη 

ζε πςειά επίπεδα. Σα ππφινηπα 14 εξσηεκαηνιφγηα δε ζπκπιεξψζεθαλ, είηε επεηδή 

νη εξγαδφκελνη αξλήζεθαλ λα ηα ζπκπιεξψζνπλ, είηε δε ηα επέζηξεςαλ. 

4.7 Γιαδικαζία ανάλςζηρ δεδομένυν 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (Γηνηθεηηθφ – 

Ννζειεπηηθφ) θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSSver.25. Αξρηθά, 

δεκηνπξγήζεθαλ δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε 

απάληεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

4.8 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

πλνιηθά, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 86 εξγαδφκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νη61 ήηαλ 

γπλαίθεο (71%) θαη νη 25 άλδξεο (29%) (Δξψηεζε 1 εξσηεκαηνινγίνπ). 

 

Γηάγξακκα 4.8.1: Καηαλνκή θχισλ 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 35 – 45 εηψλ (ε επηινγή 3 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο εξψηεζεο 2α, Μ.Ο= 3,9, Σ.Α=0,99). 

Φφλο

Γυναίκεσ Άνδρεσ
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Γηάγξακκα 4.8.2: Καηαλνκή ειηθηψλ 

Σν 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 45 – 55 εηψλ, 

αθνινπζεί ζε αξηζκφ ε ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 35 – 45(17,4%) θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

ειηθηαθή θαηεγνξία άλσ ησλ 55 εηψλ (16%). Μηθξφηεξε αληηπξνζψπεπζε 

παξνπζίαζε ε πξψηε ειηθηαθή θαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηή ηεο ειηθίαο 

θάησ ησλ 24 εηψλ, κε πνζνζηφ 2,3% θαη ε δεχηεξε ησλ 25 – 35 εηψλ, κε πνζνζηφ 

14% (εξψηεζε 2ε εξσηεκαηνινγίνπ). 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην είδνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηα ρξφληα εξγαζίαο ζην λνζνθνκείν. Αξρηθά, ην 59,3% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο ήηαλ «έγγακνη», ην 27,9% αλήθε ζηελ θαηεγνξία 

«άγακνο», ελψ ην 12,8% επέιεμε ηελ επηινγή «άιιν» (εξψηεζε 2β 

εξσηεκαηνινγίνπ).Δλ ζπλερεία βξέζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

απφθνηηνη ΑΔΗ – ΣΔΗ (45,3%) (επηινγή Β εξψηεζεο 3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ), 

αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (29,1) θαη ηέινο, νη 

απφθνηηνη ιπθείνπ κε πνζνζηφ 25,6%. Δλδηαθέξνλ έρεη ην εχξεκα φηη θαλείο δελ 

θαηείρε ηίηιν δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (εξψηεζε 3 εξσηεκαηνινγίνπ). Πελήληα (50) 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (58,1%) αλήθαλ ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (επηινγή Β 

εξψηεζεο 4 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ), ελψ ηξηάληα έμη (36) αλήθαλ ζην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ (εξψηεζε 4 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).Βξέζεθε πσο ν κέζνο φξνο εξγαζίαο 

είλαη ηα 17 έηε, κε ηππηθή απφθιηζε ηα 11 έηε (εξψηεζε 5 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 
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Γηάγξακκα 4.8.3: Καηαλνκή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

 

 

Γηάγξακκα 4.8.4: Γηάθξηζε πξνζσπηθνχ 
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 Υξφληα εξγαζίαο 

Μ.Ο 17  

Σ.Α 11  

Γηάγξακκα 4.8.5: Υξφληα εξγαζίαο ζε ζρέζε κε Μ.Ο θαη Σ.Α 

 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε, απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ 

ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο πξψηνο αθνξνχζε ζηελ: 

 ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο  

 αζθάιεηα πνπ απνπλέεη ε ηνπνζεζία ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 (Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 8 θαη 13 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

Ο δεχηεξνο νλνκάζηεθε «νθέιε – απνιαβέο» θαη πεξηειάκβαλε: 

 ηηο επθαηξίεο γηα πξναγσγή 

 ηηο επθαηξίεο γηα αχμεζε απνιαβψλ  

 ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αζθάιηζε 

(Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 10,11,12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο κε ηίηιν «ζρέζεηο θαη θφξηνο εξγαζίαο» πεξηειάκβαλε: 

 ηηο ζρέζεηο κε ηνπο αλσηέξνπο 

 ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θαησηέξνπο 

 ηηο εξγαζηαθέο επζχλεο 

 ηηο ψξεο εξγαζίαο 

 ηελ θαηαλνκή ηεο άδεηαο 

 ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ 

(Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 6,7,9,16,17,21 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε, ήηαλ απηφο πνπ αθνξνχζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλαδείρζεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ αλαθέξνληαλ ζε: 

 Δμέιημε 

 Σαιέληα 

 Δπηηεχγκαηα 

 Πξνγξάκκαηα 

(Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 14,18,19,20 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 
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Παπάγονηερ Ικανοποίηζηρ 

1ορ 

παπάγονηαρ: 

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ 2ορ 

παπάγονηαρ: 

ΟΦΔΛΗ - ΑΠΟΛΑΒΔ 

  ηνπνζεζία   επθαηξίεο γηα πξναγσγή 

  αζθάιεηα    επθαηξίεο γηα αχμεζε 

απνιαβψλ 

      ηθαλνπνίεζε απφ 

αζθάιηζε 

Γηάγξακκα 4.8.6: Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο 1
νο

 θαη 2
νο 

 

3ορ παπάγονηαρ ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΦΟΡΣΟ 

ΔΡΓΑΙΑ 

4ορ παπάγονηαρ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

  ζρέζεηο κε αλσηέξνπο   εμέιημε  

  ζρέζεηο κε θαησηέξνπο   ηαιέληα  

  εξγαζηαθέο επζχλεο    επηηεχγκαηα 

  σξάξην εξγαζίαο    πξνγξάκκαηα 

  θαηαλνκή αδείαο      

  ειαζηηθφηεηα σξαξίνπ     

Γηάγξακκα 4.8.7: Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο 3
νο

 θαη 4
νο

 

Ύζηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, 

ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ επίπεδνθαη ρξφληα εξγαζίαο). Οη 

ζπζρεηίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά γηα ην Γηνηθεηηθφ θαη ην Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ.  

  Αξρηθά, ζην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ βξέζεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Θεηηθή κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ρσξνηαμηθφ παξάγνληα θαη ζηνλ 

παξάγνληα ζρέζεηο θαη θφξηνο εξγαζίαο (r=.39) 

 Θεηηθή κέηξηα πξνο ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ζηνλ 

ρσξνηαμηθφ παξάγνληα (r=.54) 

 Αζζελείο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ αλάκεζα ζην ρσξνηαμηθφ παξάγνληα θαη ηηο 

απνιαβέο (r=.22), δεμηφηεηεο (r=.27), κνξθσηηθφ επίπεδν (r= -.86)θαη ηα 

ρξφληα εξγαζίαο (r=.33) 

 Θεηηθήηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο απνιαβέο θαη ζηηο δεμηφηεηεο (r=.60) 

 Θεηηθή αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο απνιαβέο θαη ζην κνξθσηηθφ 

επίπεδν (r=.29),θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο (r=.23) 

 Αζζελήο, αιιά κηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηηο 

απνιαβέο θαη ζηα ρξφληα εξγαζίαο (r=-.11) 

 Θεηηθή κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο κε ηηο 

δεμηφηεηεο (r=.44) 

 Αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηοζρέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο κε ηελ ειηθία 

(r=.25) θαη ζηα ρξφληα εξγαζίαο (r=.19) 
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 Αζζελήο ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηοζρέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο 

θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν (r=-.23) 

 Αζζελήο πξνο κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ειηθία 

(r=.31) 

 Θεηηθή αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (r=.23) 

 Θεηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζαζηελ ειηθία θαη ζηα ρξφληα εξγαζίαο 

(r=.63) 

 Αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ζην 

κνξθσηηθφ επίπεδν (r=-.16) 

 Αζζελήο ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζηα 

ρξφληα εξγαζίαο (r=-.13) 

Αθνινχζσο, ζην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βξέζεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Θεηηθή κέηξηα πξνο ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζαζην ρσξνηαμηθφ θαη ζηηο 

απνιαβέο (r=.55) 

 Θεηηθή κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζαζην ρσξνηαμηθφ θαη ζηηο ζρέζεηο θαη θφξην 

εξγαζίαο, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν κε (r=.28, r=.28 θαη 

r=.43) αληίζηνηρα 

 Θεηηθά κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζαζηηο απνιαβέο θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν 

(r=.50) 

 Αζζελείο ζπζρεηίζεηο αλάκεζαζηηο απνιαβέο θαη ζηηο ζρέζεηο θαη θφξην 

εξγαζίαο, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (κε r=.20, r=.37 

θαη r=.23αληίζηνηρα) 

 Αζζελείο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ αλάκεζα ζηηο απνιαβέο θαη ζηελ ειηθία θαη 

ζην ρξφλν εξγαζίαο (κε r=.13 θαη r=.10αληίζηνηρα) 

 Θεηηθή ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο θαη ζην θφξην εξγαζίαο θαη 

ζηηο δεμηφηεηεο κε (r=.68) 

 Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε ζρέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο θαη ζηα 

ρξφληα εξγαζίαο κε (r=.41) 

 Αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο θαη ζην θφξην εξγαζίαο θαη ζηελ 

ειηθία κε (r=.14) 

 Αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηα ρξφληα εξγαζίαο κε 

(r=.26) 



40 
 

 
Γηάγξακκα 4.8.8: Γηαθνξέο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Αθφκα, δεκηνπξγήζεθε κία κεηαβιεηή πνπ νλνκάζηεθε «πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε» 

θαη πξνέθπςε απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο ηέζζεξηο 

παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξίηεο ππφζεζεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ θαη 

ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνέθπςε ζεηηθή ηζρπξή ζρέζε 

(r=.77). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα επξήκαηα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 «Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζαο εβδνκαδηαίσο» 

            (εξψηεζε 6  εξσηεκαηνινγίνπ) 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα4.8.9: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Παράγοντεσ ικανοποίηςησ

1οσ. Χωροταξικόσ

2οσ. Απολαβζσ

3οσ.  Σχζςεισ και φόρτοσ εργαςίασ

4οσ. Δεξιότητεσ

Συνολική ικανοποίηςη

Διαφορζσ ςτην ικανοποίηςη του προςωπικοφ

Νοςηλευτικό Διοικητικό

Ικανοποίηςη  από τισ ώρεσ  
εργαςίασ- Διοικητικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ
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Γηάγξακκα4.8.10: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ψξεο 

εξγαζίαο 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα, ζπκπεξαίλεηαη πσο ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ απάληεζε κε πνζνζηφ 52% φηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ κε 28% νη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, κε 14% 

νη κέηξηα, κε 4% νη θαζφινπ θαη νη ειάρηζηα κε 2%. Δλψ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

απάληεζε κε 44,4% πσο είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, 25% αξθεηά, 11,1% ζπκπίπηνπλ 

νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη πάξα πνιχ, ελψ ηέινο νη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη 

κε 8,3%. 

 

 

Γηάγξακκα4.8.11: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ειαζηηθφηεηα 

ηνπ σξαξίνπ 

 

Ικανοποίηςη  από τισ ώρεσ  
εργαςίασ- Νοςηλευτικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από 
ελαςτικότητα ωραρίου-

Διοικητικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ
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Γηάγξακκα4.8.12: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ 

Καηαγξάθεηαη αξθεηή ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ κε πνζνζηφ 54%, αθνινπζεί ε κέηξηα ηθαλνπνίεζε κε 

28%, ε πάξα πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε κε 14% θαη θαζφινπ θαη ειάρηζηα κε 2% ε 

θάζε κία. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, φκσο, θαηαγξάθεηαη ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ κε 33% θαη ηελ κέηξηα ηθαλνπνίεζε λα 

αθνινπζεί θνληά κε 30,6%. ηε ζπλέρεηα, αξθεηά κεγάιε ηθαλνπνίεζε κε 16,7%, 

θαζφινπ κε 13,9 θαη πάξα πνιχ κε 5,6. 

 

 

Γηάγξακκα 4.8.13: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ηνπνζεζία ηεο 

εξγαζίαο 

Ικανοποίηςη από 
ελαςτικότητα ωραρίου-

Νοςηλευτικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ

Ικανοποίηςη απο την 
τοποθεςία τησ εργαςίασ-

Διοικητικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.14: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ηνπνζεζία 

ηεο εξγαζίαο 

Με έλα κεγάιν πνζνζηφ, 54%, ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απάληεζε πσο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αθνινπζνχλ αξθεηά κε 22%, 

κέηξηα κε 16% θαη θαζφινπ θαη ειάρηζηα κε 6% θαη 2% αληίζηνηρα. Σν Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ δείρλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν κε 50%, πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν κε 

36%, κέηξηα κε 11,1% θαη ειάρηζηα κε 2,8. Δλψ θαζφινπ δελ απάληεζε θαλείο. 

 

Γηάγξακκα 4.8.15: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ θαηαλνκή 

εκεξψλ αδείαο  

Ικανοποίηςη απο την 
τοποθεςία τησ εργαςίασ-

Νοςηλευτικό

καθόλου ελάχιςτα μζτρια

αρκετά πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από την 
κατανομή των ημερών 

αδείασ-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.16: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ θαηαλνκή 

εκεξψλ αδείαο 

Σν Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ εκθαλίδεηαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαηαλνκή 

ησλ εκεξψλ αδείαο κε πνζνζηφ 34%, ελψ πνιχ θνληά κε 30% αθνινπζνχλ νη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη. ηε ζπλέρεηα, νη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 24%, νη 

ειάρηζηα κε 8% θαη νη θαζφινπ κε 4%. Σν Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 41,7, ελψ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη 30,6%. 

Αθνινπζνχλ νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη κε 16,7% θαη νη πάξα πνιχ κε 11,1%. Δλψ 

θαη εδψ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο δελ δήισζε 

θαλείο απφ ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

Γηάγξακκα 4.8.17: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην κηζζφ 

Ικανοποίηςη απο την 
κατανομή των ημερών 
αδείασ-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από το μιςθό-
Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.18: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην κηζζφ 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν εκθαλίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απφ ην κηζζφ κε 38%. 

Ακέζσο κεηά, κε 22% είλαη νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη, κε ίδην πνζνζηφ κε ηνπο 

θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνπο. Αθνινπζνχλ νη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε 16% θαη νη 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε 2%. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν δήισζε πσο είλαη θαη ην 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε πνζνζηφ 44,4%, ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν ην 33,3%, 

θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν ην 13,9%, αξθεηά ην 8,3%, ελψ πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

δελ δήισζε θαλείο πσο είλαη. 

 

Γηάγξακκα 4.8.19: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγή 

Ικανοποίηςη απο το μιςθό-
Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από ευκαιρίεσ για 
προαγωγή-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.20: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο επθαηξίεο γηα 

πξναγσγή 

Σν Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ εκθαλίδεηαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν κε 46%, αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν κε 24%, θαζφινπ κε 16%, ειάρηζηα κε 12% θαη πάξα πνιχ κφλν ην 

2%. Σν Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εκθαλίδεηαη θαη απηφ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο 

επθαηξίεο γηα πξναγσγή κε πνζνζηφ 44,4%, ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 

30,6%, αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν 16,7%, θαζφινπ κε 5,6% θαη κφιηο ην 2,8% δειψλεη 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

 

Γηάγξακκα 4.8.21: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αζθάιηζε 

Ικανοποίηςη από τισ ευκαιρίεσ 
για προαγωγή-Νοςηλευτικο

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από την 
αςφάλιςη-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.22: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αζθάιηζε 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν δήισζε ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ αζθάιηζε πνπ έρεη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε πνζνζηφ 46%, 36% αξθεηά, θαη απφ 6% θαζφινπ, ειάρηζηα 

θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Σν Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη πην 

ηθαλνπνηεκέλν ζε ζρέζε κε ην Γηνηθεηηθφ, θαζψο δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν ην 

44,4%, 36,1 κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, απφ 8,3% θαζφινπ θαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν, 

ελψ πάξα πνιχ κφιηο ην 2,8%. 

 

Γηάγξακκα 4.8.23: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία 

Ικανοποίηςη από την 
αςφάλιςη-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από αςφάλεια-
Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.24: Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία 

Σν Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ εκθαλίδεηαη κέηξηα θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 

44% ζην θαζέλα. Διάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 8%, ελψ απφ 2% νη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

εκθαλίδνληαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη νη 38,9% θαη ιίγν πην ρακειά είλαη νη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη κε 36,1%. Αθνινπζνχλ νη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη, νη ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε 8,3% ν θαζέλαο. 

 

Γηάγξακκα 4.8.25: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπο 

Ικανοποίηςη από την 
αςφάλεια-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από αναγνώριςη 
επιτευγμάτων-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.26: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπο 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπ επηηεπγκάησλ κε πνζνζηφ 42%. 28% νη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, 20% 

νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη 6% νη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη θαη 4% νη πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαλείο δε δήισζε πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο, ελψ κέηξηα δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη κε πνζνζηφ 44,4%, ελψ 

αθνινπζνχλ νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε 22,2% ε 

θάζε θαηεγνξία θαη ζην ηέινο νη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη κε 11,1%. 

 

 

Γηάγξακκα 4.8.27: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο 

Ικανοποίηςη από την 
αναγνώριςη επιτευγμάτων-

Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη με ςχζςεισ με 
ςυναδζλφουσ-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.28: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο 

Πνιχ πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Πην 

αλαιπηηθά, ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 46%, 

αθνινπζνχλ νη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 36%, νη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη κε 16% θαη νη ειάρηζηα κε 2%. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 41,7%, κέηξηα ην 30,6%, πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ην 

22,2% θαη ειάρηζηα ην 5,6%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαλείο απφ θακία θαηεγνξία 

δε δήισζε θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο. 

 

Γηάγξακκα 4.8.29: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ζρέζεηο κε αλσηέξνπο 

Ικανοποίηςη από ςχζςεισ με 
ςυναδζλφουσ-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια

Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από ανωτζρουσ-
Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.30: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ζρέζεηο κε 

αλσηέξνπο 

Καη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαλείο δελ απάληεζε θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο. Σν 42% 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ εκθαλίζηεθε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 34% πάξα 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Αθνινπζνχλ νη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη κε 20% θαη νη ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλνη κε 4%. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζπγθεληξψλνπλ απφ 38,9%, 19,4% νη πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη 2,8% νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

Γηάγξακκα 4.8.31: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ζρέζεηο κε 

θαησηέξνπο 

Ικανοποίηςη απο ανωτζρουσ-
Νοςηλευτική

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από κατωτζρουσ-
Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.32: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ζρέζεηο κε 

θαησηέξνπο 

Σν 42% ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο θαησηέξνπο. Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν δήισζε ην 38%, 18% είλαη νη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη κφιηο 2% νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν 

εκθαλίδεηαη ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε πνζνζηφ 41,7%. Αθνινπζεί ην αξθεηά κε 

30,6%, νη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε 25% θαη νη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη κε 

2,8%. Καη εδψ θαλείο δε δήισζε θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο.  

 

 

Γηάγξακκα 4.8.33: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηαιέλησλ 

Ικανοποίηςη από κατωτζρουσ-
Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από αξιοποίηςη 
ταλζντων-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.34: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηαιέλησλ 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν εκθαλίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε 52%. Αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 22%, ειάρηζηα ην 14%, θαζφινπ ην 10% θαη πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ κφλν ην 2%. ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ νη 36,1%, ελψ ζην ίδην πνζνζηφ βξίζθνληαη νη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνπο ζην 27,8%. Καζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 5,6% θαη πάξα πνιχ ην 2,8%. 

 

Γηάγξακκα 4.8.35: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηε δπλαηφηεηα 

εμέιημεο 

Ικανοποίηςη από αξιοποίηςη 
ταλζντων-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από δυνατότητα 
εξζλιξησ-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.36: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηε δπλαηφηεηα 

εμέιημεο 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απάληεζε πσο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε πνζνζηφ 

44% απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη γηα εμέιημε. Αθνινχζσο, ην 22% 

απάληεζε ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν, ην 20% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 14% 

θαζφινπ. εκαληηθφ είλαη πσο θαλείο δελ απάληεζε πάξα πνιχ. Σν Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κε 36,1% απάληεζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, κε 25% ειάρηζηα, κε 19,4% 

αξθεηά, κε 16.7% θαζφινπ, ελψ εδψ ην 2,8% απάληεζε πάξα πνιχ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.8.37: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Ικανοποίηςη από δυνατότητεσ 
εξζλιξησ-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από δυνατότητα …
Ικανοποίηςη από εκπαιδευτικά 

προγράμματα-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.38: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Σν 44% ηνπ Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δειψλεη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 30% δειψλεη ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλν, θαζφινπ θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη ην 12% ζε θάζε 

θαηεγνξία θαη 2% πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Σν Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη 

ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 30,6%, ελψ νη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ζπγθεληξψλνπλ απφ 27,8%. Σέινο, 8,3% απάληεζε φηη δελ 

είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν θαη 5,6 φηη είλαη πάξα πνιχ. 

 

Γηάγξακκα 4.8.39: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην εχξνο ησλ 

εξγαζηαθψλ επζπλψλ 

Ικανοποίηςη από εκπαιδευτικά 
προγράμματα-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από εργαςιακζσ 
ευθφνεσ-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.40: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην εχξνο ησλ 

εξγαζηαθψλ επζπλψλ 

Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν εκθαλίζηεθε ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε πνζνζηφ 40%, 34% 

κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, 16% πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν θαη 8% ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλν. Μφιηο ην 2% δήισζε φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. ε 

αληίζεζε κε ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ θαίλεηαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν ζε 

πνζνζηφ 27,8%. Οη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 25%, ελψ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη πσο νη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε 22,2%. Σέινο, νη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 

2,8%. 

 

Γηάγξακκα 4.8.41: Ηθαλνπνίεζε Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο εξγαζηαθνχο ξφινπο 

Ικανοποίηςη από εργαςιακζσ 
ευθφνεσ-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ

Ικανοποίηςη από εργαςιακοφσ 
ρόλουσ-Διοικητικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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Γηάγξακκα 4.8.42: Ηθαλνπνίεζε Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο εξγαζηαθνχο ξφινπο 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απάληεζε πσο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κε έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 56%. Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 28%, ελψ 

θαζφινπ ην 10%. Μφιηο ην 6% είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ειάρηζηα 

ηθαλνπνηεκέλνο απάληεζε πσο δελ είλαη θαλείο. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλν εκθαλίζηεθε 

θαη ην Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε 30,6%. Αθνινχζσο, 27,8% δήισζε πσο είλαη 

ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν, 19,4% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν, 16,7% θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλν θαη 5,6% πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

4.9 ςμπεπάζμαηα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά πξνεγνπκέλσο, 

απνδείρζεθαλ θαη νη ηξεηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ πξψηε 

ππφζεζε πνπ ήηαλ ε επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, απνδείρζεθε 

απφ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=.20) ησλ θηλήηξσλ, δειαδή ηνπ παξάγνληα ηθαλνπνίεζε 

απφ ηηο απνιαβέο, κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, δειαδή ηνπ παξάγνληα ζρέζεηο θαη 

θφξηνο εξγαζίαο. Δδψ θαίλεηαη ζηελ πξάμε ε ζεσξία θηλήηξσλ ηνπ A. Maslow θαη ε 

ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ήηαλ ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ε δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο ζηελ εξγαζία, ε νπνία 

απνδείρζεθε απφ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=.41) ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

δηφηη ιφγσ ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο ηθαλνπνηνχληαη θαη ζπλερίδνπλ λα 

εξγάδνληαη. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ππφζεζε είλαη ε πνιηηηθή ακνηβψλ θαη νη παξνρέο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ. Καη απηή ε ππφζεζε απνδείρζεθε απφ 

ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=.77) αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο 

απνιαβέο θαη ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ, δειαδή ην κηζζφ, ηελ αζθάιηζε θαη ηηο 

πξναγσγέο, κε ηε ζπλερή, δηαξθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δδψ απνηππψλεηαη ε 

ζεσξία ηνπ F. Taylorπσο νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη ζε έλα θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο λα εζηηάζνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αχμεζε 

Ικανοποίηςη από εργαςιακοφσ 
ρόλουσ-Νοςηλευτικό

Καθόλου Ελάχιςτα Μζτρια Αρκετά Πάρα πολφ
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ησλ θεξδψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ε ζπλεξγαζία απηή απνβιέπεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Δπυηημαηολόγιο 

ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ «Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» ηνπ ηκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. θνπφο ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην 

πξνζσπηθφ κίαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή 

θαη αλψλπκε. Οη απαληήζεηο ζαο ζα δηαβαζηνχλ ζπλνιηθά, κφλν αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα.Σν εξσηεκαηνιφγην ζα ζαο πάξεη ιίγν ρξφλν θαη δε ζα ζαο θνπξάζεη. 

Οθέιε απφ κηαλ έξεπλα ζαλ θαη απηήλ πξνθχπηνπλ κφλνλ φηαλ νη απαληήζεηο είλαη 

εηιηθξηλείο. Γη’ απηφ ζαο δεηάκε λα απαληάηε ρσξίο ελδνηαζκνχο, πεξηγξάθνληαο ηη εζείο 

πξνζσπηθά πξαγκαηηθά θάλεηε, πηζηεχεηε ή αηζζάλεζηε. Αθφκε, θαιφ είλαη λα απαληάηε ζηηο 

εξσηήζεηο αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ θάζε ζειίδα.αο 

επραξηζηνχκε γηα ηελ εζεινληηθή θαη εηιηθξηλή ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. 

 

Τπεχζπλνο έξεπλαο: Κσλζηαληίλνο πειησηφπνπινοkonspiliotopoulos@gmail.com 

Σειεηφθνηηνο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο, ΠΜ «Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζεο ηεο Τγείαο», 

Tκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. 
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1. Φύλο 

Γπλαίθα__  Άλδξαο__ 

2. α Ηλικία  <24    25-35    35-45    45-55    55<β Άγακνο__ Έγγακνο κε παηδηά__ Άιιν__ 

3. Μοπθυηικό επίπεδο: 

Α.Απφθνηηνο ιπθείνπ 

    Β. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

    Γ. Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

    Γ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 

4. Είδοσ προςωπικού: 

    Α. Ννζειεπηήο 

    Β. Γηνηθεηηθφο 

5. Ποια ηα σπόνια επγαζίαρ ζαρ ζηον οπγανιζμό : ______ 

 

 

Δείξηε ηο βαθμό πος ζςμθωνείηε ή διαθωνείηε με κάθε ππόηαζη, βάζονηαρ ένα κύκλο 

ζηον απιθμό από ηο 1 έως το 5πος καλύηεπα εκθπάζει ηη ζηάζη ζαρ. 

1. Καθόλος2. Δλάσιζηα  3. Μέηπια  4. Απκεηά  5. Πάπα πολύ 

 

 

Δίζηε ικανοποιημένορ: 

6. Απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζαο εβδνκαδηαίσο 1  2  3  4  5 

7. Απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ ζαο                         1  2  3  4  5 

8. Απφ ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο ζαο                              1  2  3  4  5 

9. Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ εκεξψλ αδείαο                            1  2  3  4  5 

 

10. Απφ ηνλ κηζζφ                                                                 1  2  3  4  5 
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11. Απφ ηηο επθαηξίεο γηα πξναγσγή 1  2  3  4  5 

12. Απφ ηελ αζθάιηζε (πγείαο-δσήο) 1  2  3  4  5 

13. Απφηελ αζθάιεηα ζην εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ1  2  3  4  5 

14. Απφ ηελ αλαγλψξηζε εξγαζηαθψλ επηηεπγκάησλ1  2  3  4  5 

15. Απφ ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο 1  2  3  4  5 

16. Απφ ηηο ζρέζεηο κε αλσηέξνπο (αλ ππάξρνπλ)               1  2  3  4  5 

17. Απφ ηηο ζρέζεηο κε θαησηέξνπο (αλ ππάξρνπλ)              1  2  3  4  5 

 

18. Απφ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηαιέλησλ-ηθαλνηήησλ       1  2   3  4  5 

19. Απφ ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο                                                    1  2  3  4  5 

20. Απφ ηελ  ππνζηήξημε γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα             1  2  3  4  5 

 

21. Απφ ην εχξνο ησλ εξγαζηαθψλ επζπλψλ ζαο                            1  2  3  4  5 

22. Απφ ην βαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε                  1  2  3  4  5 

    ηνπο εξγαζηαθνχο ξφινπο 

 

 

 

 

Δςσαπιζηούμε πολύ για ηο σπόνο ζαρ και ηην πολύηιμη ζςνειζθοπά ζαρ! 
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