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Πεξίιεςε 

Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηφρν θαη γηα ηελ επηηπρή 

δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

θνπόο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη  ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο επίδξαζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Μεζνδνινγία: Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο, θαη΄ αξρήλ γίλεηαη κία 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηελεξγείηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ έξεπλα πεδίνπ απνζθνπεί 

ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη αθνξνχλ ηελ  εξγαζηαθή επηθνηλσλία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.  

Απνηειέζκαηα : Ζ ηέρλε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη κηα δεμηφηεηα 

πνπ καζαίλεηαη κε ηα ρξφληα θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ. ην ρψξν 

ηνπ λνζνθνκείνπ απαηηείηαη ζπλερήο βειηίσζε κε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Θα πξέπεη λα 

ππάξμεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ θαζψο νη δεχηεξνη δελ ηελ 

ζεσξνχλ ηφζν θαιή φζν νη πξψηνη. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή θαη άκεζα δηαζέζηκε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο αζζελείο, θάηη πνπ 

έξεπλά καο έδεημε φηη δελ ηζρχεη ην ίδην ζηνπο λνζειεπηέο φπσο ηζρχεη ζηνπο γηαηξνχο. 

Έλα αθφκα βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε άκεζε πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ θαζψο νη 

λνζειεπηέο αιιά θπξίσο νη γηαηξνί δήισζαλ φηη ππάξρεη πνιχ κεγάινο θφξηνο 

εξγαζίαο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθφο (επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε) θάηη πνπ ζηελ 
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θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ππνλνκεχεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεπάγεηαη θησρή πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη κείσζε ηνπ 

βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, έλα αθφκα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε 

έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκπαξάζηαζεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

αλσηέξνπο, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, ε αζάθεηα 

ησλ ξφισλ, νη δηαθνξεηηθέο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο, ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο δνκήο θαη 

άιινη δηνηθεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ κεξίδην ηεο επζχλεο γηα ηελ πξφθιεζε εξγαζηαθήο 

θφπσζεο. Χο ζπλέπεηα, ε επηηπρία ζηε δηαπξνζσπηθή θαη ηελ νξγαλσηηθή επηθνηλσλία 

θαζνξίδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε ζπλνιηθή επηηπρία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Πξνηάζεηο : Οη ειιείςεηο ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο, πνπ είλαη έλα βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πςειψλ απαηηήζεσλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.  
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Doctor and nurse inter-professional communication: the 

impact on health care professional’s satisfaction 

 

Keywords: effective working communication, information, medical and nursing 

staff, collaboration 

Abstract  

Effective communication among professionals in any sector of the economy is a 

critical parameter for the proper functioning of a business or an organization. Good 

functioning and effective communication within an organization can be one of the most 

important targets in order for health units to achieve successful management. 

The aim of the present study is to investigate the role and impact of communication 

on health services, in particular the health care professional‟s satisfaction. 

Methodology: To achieve our goals, at the beginning we have made an overview of 

the relevant Greek and international literature and afterwards an empirical research was 

conducted using questionnaires. The aim of this research is to identify and correlate data 

from the answers of the participants of this research concerning the communication 

among the health care professionals and the impact that this communication may have 

on their own satisfaction in a direct way and on their patients‟ satisfaction in an indirect 

way. 

Results: Effective communication is a skill obtained over the years and through the 

treatment of various incidents in the hospital.  Hospital services require continuous 

improvement through the development of communication skills of the personnel. There 

must also be smooth cooperation between health care professionals. According to the 

facts, there should be better cooperation between doctors and nurses since nurses do not 

consider it as a good one. Information in the patient‟s file should be thorough and 

available to the personnel, something that our research has shown that this does not 

apply to nurses as it applies to doctors. Another important element is the immediate 

recruitment of additional personnel, as nurses but mostly doctors have declared that 

there is very heavy workload, both physical and emotional (burnout), and as a 

consequence effective communication is undermined significantly in everyday clinical 

practice and results in both poor quality of health care services and reduced job 

satisfaction. Last but not least, there are other multiple problems such as the lack in 

supportive behavior and motivation both from colleagues and superiors, the existence of 
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conflicts among members of the treating team, the ambiguity of roles, the different 

levels in hierarchy, the lack in organizational and other administrative factors resulting 

in a reduced challenge of enduring possible extra working fatigue. As a result and to a 

large extent, success in inter-personal and organizational communication determines the 

overall success in how health services are being provided. 

Suggestions: The shortage of human and material resources, which is an important 

feature of our country's health system, combined with the highly demanding working 

environment; make the need for improvement of relations and communication between 

the health care professionals even more mandatory. 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Δπηθνηλσλία 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Χο «επηθνηλσλία» ζεσξείηαη κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο αληαιιάζζνληαη θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο. Απνηειεί γέθπξα αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο, ζηα πξφηππα απφδνζεο θαη ζηελ 

επηηπρία ησλ εξγαδνκέλσλ. (Μπηηζψξε Εσή, 2013) 

Ζ θχζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ζπλερήο, θαζψο ηα πάληα απνηεινχλ πηζαλέο πεγέο 

πιεξνθνξίαο. Σν είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηψληαη  απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεηαδίδεηαη ε πιεξνθνξία. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε θνξά, απνδίδεηαη δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη ζθνπφ ζε θάζε 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. 

Έλαο αθφκα νξηζκφο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, ζθέςεσλ, απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζε πξφζσπα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ ή άιισλ κέζσλ.          

Γηα λα είλαη νη επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο απνηειεζκαηηθέο, πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ έηζη ψζηε λα εδξαησζεί ε απνδνρή κεηαμχ απηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ, ζηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ 

αληαιιαγή ησλ κελπκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ δελ εμαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, σζηφζν απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα κία ζεηηθή πξνζέγγηζε.  

Ζ επηθνηλσλία ζε νπνηνδήπνηε θιάδν είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηα επαγγέικαηα πγείαο. Δίλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί 

ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο.  

Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηνίθεζε ησλ 

κνλάδσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο επηθξαηνχλ 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ζπγθξνχζεσλ 

ή αληηπαξαζέζεσλ, νη νπνίεο εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

είλαη δπλαηφλ λα απνζπληνλίζνπλ αθφκα θαη ηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. πλεπψο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν ξφινο ηεο απνηειεζκαηηθήο 
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επηθνηλσλίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία είλαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, θαζψο απηφ ειαρηζηνπνηείηαη. Ζ αλάιπζε 

θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κίαο ηαηξηθήο 

παξέκβαζεο ή πξάμεο. Ζ αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο απαληά ζηελ εξψηεζε 

πνηα ζεξαπεία ή ηαηξηθή παξέκβαζε θνζηίδεη ιηγφηεξν. Απνηειεί ην εξγαιείν 

ζχγθξηζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ή πξνγξακκάησλ πγείαο πνπ 

παξέρνπλ ηζνδχλακα πγεηνλνκηθά απνηειέζκαηα ζην ρξήζηε θαη εθηηκά πνην είλαη απηφ 

κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Σν δεηνχκελν θάζε θνξά είλαη λα βξεζεί εθείλε ε 

ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ άιισλ θιηληθά ηζνδχλακσλ, πνπ ζα 

θνζηίζεη ιηγφηεξν. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο 

απνηηκψληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ δαπαλψληαη γηα θάζε απνηέιεζκα. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλάηαη ε εξγαζηαθή επηθνηλσλία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά λνζνθνκεία πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ Αηηηθή. Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη εξσηεκαηνιφγηα 

(πεξίπνπ 100) πνπ απνηεινχλ ζπλδπαζκφ θαη πξνζαξκνγή απφ εξσηεκαηνιφγηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Λφγσ ηνπ ζχληνκνπ ρξφλνπ πνπ δηεξεπλήζεθε ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή, εζηηάζηεθε θπξίσο ζε γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ θαη ην 

παζνινγηθνχ ηνκέα 

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ηνπ ηη πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ζηα επαγγέικαηα πγείαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχνληαη εθηελψο νη νξηζκνί ςπρνινγία ησλ αηνκηθψλ 

δηαθνξψλ, ε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη εξγαζηαθφ 

άγρνο. Αλαθέξνληαη νη εξγαζηαθέο ζηάζεηο θαη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επηθνηλσλία. Σέινο, αλαθέξνληαη πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο 

έξεπλεο θαζψο θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη 

ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζεζήθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ηε δηαλνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα ραξαθηεξίζηεθα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε εξσηεκαηνινγίνπ. 



3 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα κε δηαγξάκκαηα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ 

θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 

1.2 Δπηθνηλσλία 

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί κηα αληαλάθιαζε ηνπ ηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, πσο 

ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη, ηη ηθαλφηεηεο δηαζέηνπλ ή κε κηα ιέμε, κηα αληαλάθιαζε 

ηνπ πνηνη πξαγκαηηθά είλαη. Μηα ηδαληθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηελ εδξαίσζε θαη 

ηε δηαηήξεζε εκπηζηνζχλεο, ηελ ηθαλφηεηα ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηε δηαρείξηζε 

ρξφλνπ, ηε δηακφξθσζε θα ηε δηαηχπσζε μεθάζαξσλ ηδεψλ. 

χκθσλα κε ηελ Εσή Μπηηζψξε (2013), ε επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη έλαλ πνκπφ, 

έλα δέθηε θαη ηελ κεηάδνζε/αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ ελφο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο. 

Γχν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζπάληα βιέπνπλ ην ίδην πξάγκα ζε έλα κήλπκα, αθνχ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηιεπηηθέο δπλαηφηεηεο. Γηα λα ππάξμεη επηθνηλσλία, ν απνζηνιέαο 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηη είλαη ηθαλφο ν παξαιήπηεο, ν πξαγκαηηθφο δέθηεο ηνπ κελχκαηνο 

λα δεη θαη λα αθνχζεη. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο «κεηξάηαη» κε ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην κήλπκα πνπ έρεη θαηά λνπ ν πνκπφο θζάλεη «αλέγγηρην» ζην 

δέθηε. Σα εκπφδηα γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζρεηηδφκελα κε ηνλ πνκπφ, 

είλαη ε ιαλζαζκέλε αλάιπζε ηνπ αθξναηεξίνπ, ε έιιεηςε ζαθήλεηαο ιαλζαζκέλε 

επηινγή ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, ν  ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο, ε 

αδπλακία δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ, ε 

ιάζνο εξκελεία θαη ε κε-ρξεζηκνπνίεζε ηεο  αλαπιεξνθφξεζεο (φηαλ δελ ππάξρεη 

αμηνπνίεζε ή θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ αληαπφθξηζεο» πνπ ζηέιλεη ν δέθηεο). (Montan 

PJ. & Charnow, 2002; Μπηηζψξε Εσή, 2013, ζ. 67) 

Σα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηηδφκελα κε ην δέθηε 

είλαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα, ε αξλεηηθή 

αληίιεςε γηα ην πνκπφ, ν δέθηεο λα «αθνχεη απηά πνπ ζέιεη λα αθνχζεη» ρσξίο λα 

θηιηξάξεη ην κήλπκα θαη νη ςπρνινγηθέο, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεξνιεςίεο. Ο 

δέθηεο ηνπ κελχκαηνο ζα πξέπεη λα αθνχεη πξνζεθηηθά ηνλ πνκπφ, θαηαλνψληαο ηελ 

ζέζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρσξίο αηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη‟ αλάγθε απνδέρεηαη θαη 

ην κήλπκα πνπ εθπέκπεη.  (Swansburg R, 1999; Μπηηζψξε Εσή, 2013, p. 67) 
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Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηνίθεζε ησλ 

κνλάδσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Απνηειεί γέθπξα αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ζηα πξφηππα 

απφδνζεο, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ λνζειεπηηθή θαη ε Ηαηξηθή είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε. Ζ θαιπηέξεπζε ησλ αζζελψλ εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο ησλ γηαηξψλ 

ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία αιιά θαη ζηελ δηαξθή παξαηήξεζε ησλ λνζνθφκσλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο έηζη ψζηε λα κεηαθέξνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο. 

 Ζ ζρέζε κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζηα λνζνθνκεία δελ ήηαλ πνηέ 

ζπκκεηξηθή. Σα δχν επαγγέικαηα θνηηάδαλε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ηελ ηεξαξρία θαη απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ιφγσ ηνπ ράζκαηνο ησλ δχν 

θχισλ. Ζ ζπλεξγαζία γηαηξνχ- λνζειεπηή ππήξμε πάληα θνηλσληνινγηθά ειθπζηηθή 

ιφγν ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο δχλακεο θαη ησλ θχισλ. Απφ ηελ αξρή ηεο 

κειέηεο πνπ γηλφηαλ ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα, ππήξμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα 

επαγγέικαηα πγείαο θαη ηδηαίηεξα ηελ ζρέζε κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ. Σν ζέκα 

έρεη αλαιπζεί εθηελψο απφ δηάθνξνπο θνηλσληνιφγνπο.  Οη θνηλσληνιφγνη έρνπλ 

παξάζρεη ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ επαγγεικάησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά απηή ε γλψζε έρεη παξακείλεη ζεσξεηηθή θαη αθαδεκατθή. 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, σζηφζν, κηα πην πξαθηηθή ζθνπηά ζπλεξγαζίαο ζην 

λνζνθνκείν έρεη εθαξκνζηεί. Απηέο νη κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζηε δηα-επαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θξνληίδα πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ αζζελψλ.  (UnniI Krogstad & Dag Hofoss & Per, 2004, ζζ. 

491-497) 

Ζ ηέρλε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

επαθή. Δηδηθά ζηε θιηληθή ηαηξηθή, ε ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία δελ βνεζάεη κφλν ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο. Γειαδή ζηε ιήςε ελφο θαινχ 

ηζηνξηθνχ απφ ηνλ αζζελή, ζηελ παξνρή επεμεγήζεσλ, νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ πξνο 

ηνλ αζζελή θαη ζηελ ςπρνινγηθή ζηήξημή ηνπο θαηά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ. 

(Παπαγηάλλεο Γξ Αληψληνο, 2010, ζ. 44) 

χκθσλα κε ηνλ Γξ. Αληψλην Παπαγηάλλε, σο επηθνηλσλία κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί 

ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζθέςεσλ, απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζε 

πξφζσπα, κε ρξήζε ηνπ ιφγνπ ή άιισλ κέζσλ. Αλαθέξεη επίζεο φηη ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ άξξσζην είλαη έλα επηκέξνπο ηκήκα ηεο «καθξήο ηέρλεο» ηεο Ηππνθξαηηθήο 

Ηαηξηθήο. Γελ βαζίδεηαη ηφζν ζηελ έκθπηε ηθαλφηεηα, φπνπ δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε 
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άλζξσπν, φζν ζηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά θαλείο θαηά 

ηελ άζθεζή ηεο. (Παπαγηάλλεο Γξ Αληψληνο, 2010, ζζ. 44,49) 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Απηνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε πνιππινθφηεηα θαη ε πιεζψξα ησλ 

κελπκάησλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δέθηε κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζηνηρα ε έιιεηςε 

πξνζνρήο, ε βηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη ε έιιεηςε θνηλνχ ιεμηινγίνπ. Όζν πην 

εμεηδηθεπκέλε κπνξεί λα είλαη ε λνζειεπηηθή εξγαζία, ηφζν πην πεξίπινθε γίλεηαη θαη ε 

επηθνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα ζηα κεγάια λνζνθνκεία φπνπ νη λνζειεπηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηαηξνχο πνιιψλ εηδηθνηήησλ, κε εηδηθεπφκελνπο, κε θαξκαθνπνηνχο θ.α., ε 

επαλάιεςε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ επηθνηλσλία απηή κπνξεί λα γίλεη είηε πξνθνξηθά είηε κέζσ 

ηειεθψλνπ, ζεκεηψζεσλ θαη θχιισλ λνζειείαο.  

Πνιιά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ νη αζαθείο θαη πνιχπινθεο νδεγίεο ησλ ηαηξψλ, νη 

ηαπηφρξνλεο εληνιέο απφ δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο θαζψο θαη ε θφπσζε πνπ νδεγεί ζε 

έιιεηςε πξνζνρήο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αλνκνηνγελήο αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ 

επείγνληνο. (Grover SM., 2005, pp. 53(4): 177-82; Μπηηζψξε Εσή, 2013, p. 68; 

Keatinge D & Bellchambers H & Bujack E & Cholowski K & Conway J & Neal P., 

2002, pp. 8(1):16-22) 

Δκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία ζεσξνχληαη, αθφκε θαη ν έληνλνο ηφλνο ηεο θσλήο, ε 

«ζθηγκέλε» γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ε βίαηε ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθξήμεηο. Ζ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη  κεηαμχ λνζειεπηψλ θαη 

ηαηξψλ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο επαθέο ηνπ λνζειεπηή κε ηνλ ηαηξφ. Αλ ν 

λνζειεπηήο θνβάηαη θαη έρεη θαθέο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, είλαη πηζαλφ λα κελ δψζεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο. (Iacono M., 2003, pp. 8(1):42-6) (Arford PH., 2005, pp. 

23(2):72-7,55) 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη νη 

δχν μερσξηζηέο επαγγεικαηηθέο θνπιηνχξεο ηαηξψλ-λνζειεπηψλ. Οη λνζειεπηέο, 

πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ αζζελή, επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

θξνληίδα ηνπ θαη φρη ζηε ζεξαπεία ηνπ. Δπίζεο, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ηαηξνχο, αληίζεηα νη ηαηξνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ιήςε δνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο λνζειεπηέο. Άιια εμίζνπ ζεκαληηθά εκπφδηα 

ζεσξνχληαη ε απνπζία ή ε ιαλζαζκέλε ηήξεζε αξρείνπ, επίζεο ε απνπζία ζεβαζκνχ 

ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπλεξγαηψλ θαζψο θαη ε απαζρφιεζε ηνπο θαηά ηελ ψξα 
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δηαιείκκαηνο. (Frederich ME & Strong R & Gunten CF., 2002, pp. 5(1):155-8; 

Μπηηζψξε Εσή, 2013, p. 68) 

 

1.3 πνπδαηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο  

Ζ θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο ησλ αζζελψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θαιή 

επηθνηλσλία. Οη ηαηξνί έρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη αξθεηά δχζθνιε, θπξίσο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνθάζεσλ. Ζ έιιεηςε ππνκνλήο, απφ πιεπξάο ηαηξψλ, ε άξλεζε λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ή ζηηο επαλαιακβαλφκελεο θιήζεηο ησλ λνζειεπηψλ, ε 

αξλεηηθή θξηηηθή, ηα θπιεηηθά ή ηα εζληθά ζρφιηα είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δειψλνπλ 

έιιεηςε ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο λνζειεπηέο, πξνθαιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πίεζε 

θαη ζχγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. (Kelly, 2006, ζζ. 25(1):22-8) 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Casanova θαη ζπλ., γηα κηα επηηπρή 

επηθνηλσλία, ν επαγγεικαηηθφο ζεβαζκφο είλαη απαξαίηεηνο. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν εξγαζίαο, θαζψο νη 

λνζειεπηέο εζηηάδνπλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία ελψ νη ηαηξνί απνδίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξνρή θξνληίδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη έλα 

αξλεηηθφ θιίκα ην νπνίν εχθνια ππξνδνηεί αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, επεξεάδνληαο 

έηζη ηελ επηθνηλσλία. (Casanova J & Day K & Dorpat D & Hendricks B & Theis L & 

Wiesman S., 2007, ζζ. 37(2):68-70)  

Οη Schmidt θαη Svarstad, ππνζηήξημαλ φηη, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζην ρψξν 

ησλ λνζνθνκείσλ, κέζσ ηεο νκαδηθή ζπλεξγαζίαο, βειηηψλεη ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, 

απμάλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ησλ δαπαλψλ ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο. (Schmidt IK & Svarstad BL., 2002, 

ζζ. 54(12):1767-77.)  

χκθσλα κε ηνπο Vazirani θαη ζπλ., ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξνχ θαη λνζειεπηή 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ θπξηαξρηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξψηνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ απνδίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία εξγαζίαο, ζηελ επζχλε θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Οη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο λνζειεπηέο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Reader & Flin θαη ζπλ., ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζα ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο είλαη απηή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο. 

(Vazirani S & Hays RD & Shapiro MF & Cowan M., 2005, ζζ. 14(1):71-7) (Reader 
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TW & Flin R & Mearns K & Cuthbertson BH., 2007, ζζ. 98(3):347-52.; Vazirani S & 

Hays RD & Shapiro MF & Cowan M., 2005, ζζ. 14(1):71-7) 

Ζ Μπηηζψξε αλαθέξεη φηη ην ζχζηεκα πγείαο απαηηεί απφ ηνπο λνζειεπηέο λα 

επηθνηλσλνχλ επηηπρψο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ηφζν ζηελ παξνρή θξνληίδαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεκέξσζεο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ηαηξνχο. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Puntillo θαη ζπλ., νη ηαηξνί ήηαλ πεξηζζφηεξν 

αηζηφδνμνη ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ θαη ιηγφηεξν ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεαιηζηέο 

ζηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ. Υξεζηκνπνηνχζαλ ζπλερψο ηαηξηθή νξνινγία, 

απνκαθξχλνληαλ λσξίο απφ ηνλ αζζελή θαη απέθεπγαλ ηελ νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξψλ-λνζειεπηψλ-αζζελψλ. Παξάιιεια, 

επέηξεπαλ ζηνπο λνζειεπηέο λα δηεπθξηλίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζπρλά φκσο αγλννχζαλ 

ηηο απφςεηο ηνπο. ήκεξα, ε επηθνηλσλία ησλ ηαηξψλ κε ηνπο λνζειεπηέο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή θξνληίδαο φπνπ ν ζχγρξνλνο λνζειεπηήο ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαη ηνπο ελεκεξψλεη 

επαξθψο. (Puntillo KA & Mc Adam JL., 2006, ζζ. 34(11 Suppl):S332-40.; Van den 

Brink-Muinen A., 2002, ζζ. 48(3):199-200; Karima ΑEL & Wafaa F., 2011, ζζ. 8 (2) 

:140-146; Tjia J & Mazor MK & Field T & Meterko V & Spenard A & Gurwitz HJ., 

2009, ζζ. 5(3):145-152; Μπηηζψξε Εσή, 2013, ζ. 69)  

 

1.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Έρνληαο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζην ρψξν ησλ λνζνθνκείσλ, κε ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία, βειηηψλνληαη  ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ θαη θαη‟ επέθηαζε απηφ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε αλζξψπηλνπο 

θαη πιηθνχο πφξνπο. πκπεξαζκαηηθά, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθαιή 

δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη πψο απηή δηαθνξνπνηείηε, 

παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη 

ζπκπεξηθνξά θαη πσο θαίλνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Θα αλαθέξνπκε ην κνληέιν ησλ 

πέληε παξαγφλησλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ θαζψο θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζην 

ρψξν ηεο πγείαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Έλλνηεο θαη Οξηζκνί 

 

2.1 Δηζαγσγή  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ ηη αθνξά ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαζψο θαη κηα αλαθνξά ηνπ ηη ζα αλαιπζεί ζε θάζε θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο. Αλαθέξζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δηάθνξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

επηθνηλσλία. Με ηελ αλάιπζε ησλ νξηζκψλ επηρεηξήζεθε λα δηεπθξηληζηεί ε ζεκαζία 

ηεο επηθνηλσλίαο ηδηαίηεξα ζηα επαγγέικαηα πγείαο θαη πσο κπνξεί απηή λα επεξεαζηεί 

θαη λα επεξεάζεη. ηηο ελφηεηεο πνπ αθινπζνχλ γίλεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ 

νξηζκψλ ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη πσο απηέο ιεηηνπξγνχλ 

γεληθφηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Αλαθέξνληαη θαη 

αλαιχνληαη ε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη πψο απηή 

επεξεάδεηαη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

 

2.2 Οξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη ζπκπεξηθνξά 

Ζ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εθαξκνζκέλνπο θιάδνπο ηεο 

ςπρνινγίαο κε αλάπηπμε κε κεγάιεο πξννπηηθέο, ηδηαίηεξα ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηηο 

ΖΠΑ. Ζ Βαθφια θαη Νηθνιάνπ νξίδνπλ ηελ ςπρνινγία σο ηελ επηζηήκε ηεο κειέηεο 

ησλ πλεπκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία εξεπλά ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο απηέο θαζψο θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, κε ηελ 

ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζ. 22) 

Ζ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ άιιε, απνηειεί έλα ζπγγελέο επηζηεκνληθφ 

πεδίν κε ηελ Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία, απνηειψληαο νπζηαζηηθά θιάδν ηεο δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο (management). χκθσλα κε ηνλ Gordon (2002), ε νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά κειεηάεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ελψ νη Robbins θαη Judge (2007) ηελ νξίδνπλ σο ην επηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ κειεηάεη ηελ επίδξαζε ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο. 

Ζ νξγαλσζηαθή Φπρνινγία επίζεο κειεηάεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ ζηνλ ρψξν εξγαζία ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ 

απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, αλακελφκελν θαζψο απνηειεί θιάδν ηεο δηνηθεηηθήο 
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επηζηήκεο (management). (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 22-23), 

(Gordon JR., 2002), (Robbins S & Judge T., 2007)  

ηελ Διιάδα ν θιάδνο ηεο Οξγαλσζηαθήο Φπρνινγίαο αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηα 

ηκήκαηα Φπρνινγίαο, ελψ ε νξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά ζε ηκήκαηα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν θαη ζην εμσηεξηθφ. Παξφια απηά ε 

εμέιημή ηνπ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Πην εηδηθά ζηα 

ηκήκαηα Φπρνινγίαο ζε θάπνηα κφλν ηκήκαηα ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο δηδαζθφλησλ, 

ελψ ζε θάπνηα άιια νη απφθνηηνη ςπρνινγίαο κπνξεί λα κελ έξζνπλ θαζφινπ ζε επαθή 

θαη γλσξηκία κε ην αληηθείκελν ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθψλ δηδαζθφλησλ θαη ζρεηηθψλ 

καζεκάησλ. Ζ εηθφλα θαίλεηαη λα είλαη θαιχηεξε ζηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζ. 30) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη έληνλα ηελ εκθάληζή ηεο, ζην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δηάδνζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή κεηαμχ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ησλ πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα ηεθκεξησκέλσλ επηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο,. Ζ θίλεζε απηή νλνκάδεηαη Evidence Based 

Management- EBΜ, θαη έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε. χκθσλα κε ην 

ΔΜΒ, νη ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πξέπεη λα 

«κεηαθέξεη» ζηνπο νξγαληζκνχο, θάηη πνπ, παξφιν πνπ αθνχγεηαη εχθνιν, είλαη αξθεηά 

δχζθνιν. 

Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ΔΒΜ απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή «κεηαθνξά» ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνλ ρψξν ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηδηψθεη 

ζπλεπψο ην «γεθχξσκα» ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ έξεπλαο θαη πξαθηηθήο, ην ιεγφκελν 

research-practice gap. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα αληινχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ηεθκεξησκέλεο 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο (the best available scientific evidence). Σα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ, ζχκθσλα κε ην ΔΒΜ, λα αλαξσηηνχληαη: «ππάξρνπλ 

ηεθκήξηα θαη απνδείμεηο γηα απηφ πνπ ηζρπξίδεζαη;». Γπζηπρψο ε δηνηθεηηθή επηζηήκε 

έρεη πιεγεί απφ δηαδεδνκέλεο θαη θαιν-δηαθεκηζκέλεο, αιιά κε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο «επηζηεκνληθέο» απφςεηο. Όπσο ν γηαηξφο πνπ πξφθεηηαη λα καο 

ρεηξνπξγήζεη ζέινπκε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πην πξφζθαηα ηεθκεξησκέλεο 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, έηζη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηελ άζθεζε ηεο Γηνίθεζεο 

ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, 

ζζ. 31-32) 

 



11 

 

2.3 Φπρνινγία ησλ αηνκηθώλ Γηαθνξώλ 

Καζεκεξηλά ζηε δσή καο θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο καο εξρφκαζηε ζε επαθή 

θαη αμηνινγνχκε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο. Αμηνινγνχκε ηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα  θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Αθνχκε απηά πνπ ιέλε θαη πξνζέρνπκε απηά 

πνπ θάλνπλ παξαθνινπζψληαο ηηο θηλήζεηο ηνπο ζην ρψξν. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ 

πιεξνθνξία θάλνπκε ιίγεο ή πεξηζζφηεξεο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο θαη ηνπο 

«ραξαθηεξίδνπκε». Οη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηνπο ηνκείο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηθαλνηήησλ, πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ζε φιν ην εχξνο ηεο 

βηνζσκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Οη παξαιιαγέο 

πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο απνθαινχληαη αηνκηθέο 

δηαθνξέο. Ζ κειέηε ηεο θχζεο, ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο θαη ησλ δηαθνξψλ απηψλ, 

θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο πξνθαιεί απνηειεί αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο ησλ 

Αηνκηθψλ Γηαθνξψλ. 

Ζ ςπρνινγία ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο ςπρνκεηξίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, ζηνλ 

νπνίν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη ε κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελδηαθεξφλησλ. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο 

Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 35-37) 

Ζ θνηλσλην-γλσζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνινγία δίλεη έκθαζε ζηε  „„δχλακε‟‟ ηνπ 

αηφκνπ λα επεξεάζεη θαη „„αιιάμεη‟‟ ηελ εμέιημή ηνπ. χκθσλα κε ηελ Βαθφια θαη 

Νηθνιάνπ, έλλνηεο φπσο ε απηεπάξθεηα (self- efficacy) θαη ε έδξα ειέγρνπ (locus of 

control) θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπλ φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη 

έξκαην ησλ νξκψλ θαη ελζηίθησλ ηνπ. Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηηθέο ηεο θνηλσλην-

γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ν αλζξψπηλνο λνπο 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, 

πξνζδηνξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ 

πξνέθπςε ζαλ ζπλέπεηα ηεο θνηλσλην-γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (person-situation interaction ή 

person-situation controversy). Δξεπλεηέο φπσο νη Mischel θαη  Shoda, ηφληζαλ ηδηαίηεξα 

ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη, παξά απφ ηα ζηαζεξά αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο ηεο ζεσξίαο ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ (trait theory). (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 60-

61) (Mischel W & Shoda Y., 1995, ζζ. 246-268)    

 

2.4 Η ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (trait theory). 

Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί ηε πην ζεκαληηθή απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο 

νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ζηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία/ζπκπεξηθνξά θαη δηνίθεζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηεξίδεηαη θαηά πνιχ ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

θαη πεξηγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία. 

ηε πξνζπάζεηά καο λα πεξηγξάςνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ δελ ρξεζηκνπνηνχκε 

εθθξάζεηο, φπσο ην αζπλείδεην, ην εγψ θαη ην ππεξεγψ, αιιά επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  φπσο ήζπρνο, ήξεκνο, αγρψδεο, εμσζηξεθήο, επηζεηηθφο θηι. 

Tα ραξαθηεξηζηηθά απηά είραλ νξηζηεί, απφ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ σο “ηα ζρεηηθά ζηαζεξά πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

αλζξψπνπ, ηα νπνία πξνδηαζέηνπλ ηα άηνκα λα θέξνληαη κε κηα ζρεηηθά παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ”. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Eysenck, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά  «θαηεπζχλνπλ» ηνπο αλζξψπνπο φηαλ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο, λα θέξνληαη κε παξφκνην ηξφπν. Παξνκνίσο, ν Pervin (1993) φξηζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά σο ηε γεληθή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ππνζηήξημε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα βαζηθά δνκηθά 

πιηθά ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αμηνινγνχληαη ζε κηα ζπλερή θιίκαθα, ππνδειψλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη φινη νη άλζξσπνη θαηέρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά άιινη ζε 

κηθξφηεξν θαη άιινη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 

2012, ζζ. 60-61) (Eysenck HJ., 1995, pp. 40-58) (Pervin L., 1993) 

χκθσλα κε ηνπο John Angleitner & Ostendorf, ε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνέθπςε αξρηθά κέζσ ηεο “ιεμηινγηθήο ππφζεζεο”, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

πεξηζζφηεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηε θπζηθή 

γιψζζα κε ηελ κνξθή επηζέησλ. Δξεπλεηέο, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1940, φπσο ν 

Allport, επηρείξεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα ρηιηάδεο επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά νη άλζξσπνη πεξηγξάθνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ή έλαλ άιιν άλζξσπν. ηε 

ζπλέρεηα ν Cattell κείσζε ηα 4.500 ραξαθηεξηζηηθά πνπ αξρηθά είραλ βξεη ν Allport θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηαιήγνληαο ζε δεθάμη παξάγνληεο. Καηφπηλ, ν Βξεηαλφο 
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εξεπλεηήο Hans Eysenck παξνπζίαζε ην δηθφ ηνπ κνληέιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πεξηνξίδνληαο απηφ ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ηξία, ελψ ηέινο ε πην 

πξφζθαηε θαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θαη έγθπξε ζεσξία ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε 

παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζε πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο. Ζ κέζνδνο ηεο κείσζεο θαη 

πεξηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζε έλα κηθξφηεξν αξηζκφ πξαγκαηνπνηείηε 

κέζσ κηαο ζηαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ νλνκάδεηαη παξαγνληηθή αλάιπζε (factor 

analysis). Ζ αλάιπζε απηή νπζηαζηηθά νκαδνπνηεί ηα ελλνηνινγηθφο παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πνιχ ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη 

ελαιιαθηηθά θαη σο ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγφλησλ (trait- factor 

analytic theory). (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 61-62) (John O & 

Angleitner A & Ostendorf F., 1988, pp. 171-203) 

 

2.4.1  Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγόλησλ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη έληνλα ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ έξεπλα θαη πξαθηηθή 

ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο/ζπκπεξηθνξάο θαη δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ην 

κνληέιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ πέληε παξαγφλησλ (Five-Factor Model of 

Personality ή Big- Five) «αλαβηψλνληαο» νπζηαζηηθά ηνλ ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εηδηθά ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ κνληέινπ Costa & 

Mccrae, (1992) θαη Mccrae & Costa (1987), ηζρπξίδνληαη φηη ε πξνζσπηθφηεηα 

απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληα παξαθάησ. Αλαθέξνληαη επίζεο θαη πσο ραξαθηεξίδεηαη έλα άηνκν 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ βγάδεη δίλνληαο ζρεηηθά ηεζη. 

Δμσζηξέθεηα (Extroversion). Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ “πνζφηεηα” 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζέιεη λα έρεη έλαο άλζξσπνο, θαη πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε εγθαξδηφηεηα ε θνηλσληθφηεηα, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Όζνη θέξνπλ πςειφ ζθνξ ζε απηφ ην παξάγνληα 

πηζαλφηαηα είλαη άηνκα εμσζηξεθή θαη ηνπο αξέζεη λα βξίζθνληαη κε αλζξψπνπο γχξσ 

ηνπο θαη λα βιέπνπλ ηε δσή κε αηζηνδνμία. Δίλαη άηνκα δξαζηήξηα, «αλήζπρα» 

πλεχκαηα, κε ελζνπζηαζκφ πςειή απηνπεπνίζεζε θαη φξεμε λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα 

γλσξίδνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Αληίζεηα, άλζξσπνη κε ρακειά επίπεδα εμσζηξέθεηαο 

ζπρλά πξνηηκνχλ λα κείλνπλ κφλνη ηνπο, απνθεχγνληαο ηηο πνιιέο θαη κεγάιεο παξέεο. 

Νεπξσηηζκόο (Neuroticism).  Με ηνλ παξάγνληα απηφ αμηνινγνχληαη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαζθάιεηα, νη θνβίεο, ην άγρνο, ε ζιίςε θη ε απαηζηνδνμία. 

Όζνη άλζξσπνη έρνπλ πςειή βαζκνινγία, δηαθαηέρνληαη απφ έλα δηαξθέο άγρνο. πρλά 
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βηψλνπλ έληνλεο θνβίεο θαη ληψζνπλ αξθεηά αλαζθαιή. Δίλαη άηνκα επαίζζεηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ράλνπλ εχθνια ελ ςπρξαηκία ηνπο ιφγσ ηεο ηάζεο ηνπο λα βηψλνπλ 

έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ο αληίζεηνο πφινο ηνπ λεπξσηηζκνχ είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα (emotional stability), θαη πεξηγξάθεη αλζξψπνπο νη 

νπνίνη αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ειέγρνληαο 

απνηειεζκαηηθά ην άγρνο ηνπο θαη ρσξίο λα βηψλνπλ έληνλα ή θαη αθξαία 

ζπλαηζζήκαηα. 

Γεθηηθόηεηα ζηελ εκπεηξία  (Openness to Experience). Ο παξάγνληαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα  θαη ηε θαληαζία ηνπ αηφκνπ, ηελ επηζπκία ηνπ λα 

γλσξίδεη λένπο ηφπνπο θαη λέεο εκπεηξίεο, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ηέρλε. 

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη άηνκα δεθηηθά ζε θαηλνχξγηεο 

εκπεηξίεο θαη πξνθιήζεηο. Έρνπλ πνιιά ελδηαθέξνληα θαη αλαδεηνχλ δηαξθψο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηνλ αηζζεκαηηθφ θαη ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπο θφζκν. 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηα αλεμαξηεζία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, βαξηνχληαη ηε 

κνλνηνλία θη ηε ζηαζεξφηεηα, είλαη νλεηξνπφινη θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία 

ηνπο γηα λα μεθεχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Αληίζεηα νη άλζξσπνη κε ρακειά 

επίπεδα δεθηηθφηεηαο ζηελ εκπεηξία ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο σο ζπληεξεηηθνί θαη 

παξαδνζηαθνί, παίξλνληαο πνιχ δχζθνια ξίζθν ή ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο, 

πηνζεηψληαο ζπρλά ην ξεηφ: “έηζη ηα βξήθακε, έηζη ζα ηα αθήζνπκε”  

Πξνζήλεηα (Agreeableness). Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ «πνηφηεηα» ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζέιεη λα έρεη έλαο άλζξσπνο θαη αμηνινγεί ν ελδηαθέξνλ ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζην αλζξψπηλν πφλν. 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή βαζκνινγία ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεηξηνθξνζχλε, ππνρσξεηηθφηεηα θαη κεγάιε ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο γχξσ 

ηνπο. Δκπηζηεχνληαη εχθνια ηνπο άιινπο θαη απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο, ελψ φηαλ 

έρνπλ δηαθνξέο κε άιινπο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ζπκβαηηθή ιχζε. Γελ ηνπο αξέζεη 

λα κηινχλ πνιχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη νη ίδηεο ηνπο νη πξάμεηο είλαη 

απηέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Αληίζεηα, νη άλζξσπνη κε ρακειά 

επίπεδα πξνζήλεηαο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη αληαγσληζηηθνί, 

θηιφδνμνη θαη δηεθδηθεηηθνί. 

Δπζπλεηδεζία ή πλέπεηα (Conscientiousness). Με ηνλ παξάγνληα απηφ 

αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα, ε επζπλεηδεζία, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε θαιή νξγάλσζε ηνπ 

αηφκνπ. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ 

απηνέιεγρν θαη ηάμε ζηε δσή ηνπο. Δπηζπκνχλ ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη βάζε 
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πξνγξακκαηηζκνχ, έρνπλ εκπηζηνζχλε ζνλ εαπηφ ηνπο θαη ζπλήζσο ζέηνπλ πςεινχο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ κε ζπζηεκαηηθή εξγαζία. Δίλαη άηνκα 

κε πςειέο θηινδνμίεο γηα ηελ δσή ηνπο, γηα ηηο νπνίεο εξγάδνληαη ζθιεξά θαη 

επζπλείδεηα γηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ, ηνπο δηαθξίλεη ε ζνβαξφηεηα θαηά ηελ ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ, ελψ νη άιινη άλζξσπνη ηνπο εκπηζηεχνληαη, γηαηί είλαη άλζξσπνη 

αμηφπηζηνη θαη ηεξνχλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο. Αληίζεηα, νη άλζξσπνη κε ρακειή 

επζπλεηδεζία ζπρλά δελ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο, 

είλαη κάιινλ αλνξγάλσηνη, κε ρακειέο θηινδνμίεο θαη ρακειή εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπο. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 64-72) (McCrae R & Costa P., 

1987, ζζ. 52, 81-90) (Costa P & McCrae R., 1992, ζζ. 13, 653-665) 

 

2.5 Η έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο θαη ηδηαίηεξα ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Έλα πνιχ ζπρλφ εξψηεκα ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά είλαη πψο παξαθηλνχληαη 

νη εξγαδφκελνη. χκθσλα κε ηελ Βαθφια θαη Νηθνιάνπ θάπνηεο απφ ηηο πην θξίζηκεο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ε δέζκεπζε θαη ε αθνζίσζε ζηελ 

επηρείξεζε ή ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξαθίλεζε. Ζ 

παξαθίλεζε δηαθέξεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα φπσο γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη 

εξγαδφκελνη παξαθηλνχληαη απφ ην ζηαζεξφ σξάξην, θάπνηνη άιινη απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

εμέιημεο ή αλάπηπμεο παξφιν πνπ ν κηζζφο είλαη ρακειφο, αιιά δηαθέξεη θαη ζην ίδην 

άηνκν. Ζ ειηθία, γηα παξάδεηγκα, δηαθνξνπνηεί ηηο αλάγθεο καο θαη ζπλεπψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ηθαλνπνηνχληαη απηέο νη αλάγθεο. Πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε λένπο πνπ κφιηο 

απνθνηηνχλ θαη δηαζέηνπλ κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία, επηδηψθνπλ φκσο λα 

απαζρνιεζνχλ ζε εηαηξείεο κε πνιχ θαιή θήκε ζην ρψξν, αθφκα θαη αλ γλσξίδνπλ φηη 

νη απνδνρέο ηνπο ζα είλαη ρακειέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέινπλ λα απνδείμνπλ φηη 

κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. Δπίζεο, ην λα εξγαζηεί θαλείο ζε κηα εηαηξεία κε πνιχ 

θαιή θήκε ηνπ «εμαζθαιίδεη» κηα πνιχ θαιή κεηαθίλεζε ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο 

ηνπ. πλαληψληαο ηα ίδηα άηνκα κεηά απφ νρηψ ή δέθα ρξφληα, ζίγνπξα ζα 

παξαθηλνχληαη απφ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, φπσο πςειφο κηζζφο, πξφζζεηεο παξνρέο 

θ.ά. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, pp. 64-72) 

Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο 

παξαθίλεζεο, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη πξφβιεκα λα 

ζπγθεληξσζεί ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ζχγγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη λα κειεηήζεη γηα λα 

δψζεη εμεηάζεηο, αιιά κπνξεί λα δηαβάζεη έλα νιφθιεξν κπζηζηφξεκα κέζα ζε έλα 

24σξν.  
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χκθσλα κε ηνλ Robbins & Judge νξίδεηαη ε παξαθίλεζε σο “ηε δηαδηθαζία πνπ 

εμεγεί ηελ έληαζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ηεο πξνζπάζεηαο ελφο αηφκνπ πξνο 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν‟‟. Ζ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ζπλήζσο ην πην θαηαλνεηφ 

κέξνο ηεο παξαθίλεζεο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ην πφζν ζθιεξά έλα άηνκν πξνζπαζεί. Ζ 

πξνζπάζεηα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη ε επηζπκεηή, 

ην πφζν κπνξεί έλα άηνκν λα δηαηεξεί απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπλδέεηαη κε ηελ επηκνλή 

ζηελ πξνζπάζεηα. Βέβαηα, αθφκα θαη αλ πξνζπαζεί πνιχ ζθιεξά, απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη ζα έξζνπλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνχ ε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Οη παξαθηλεκέλνη εξγαδφκελνη ζπρλά θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηα γηα ηφζν δηάζηεκα φζν ρξεηάδεηαη γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν πνπ έρνπλ 

ζέζεη. (Robbins SP & Judge T., 2007) 

Ζ Βαθφια θαη Νηθνιάνπ επίζεο, αλαθέξνπλ φηη ε παξαθίλεζε ζεσξείηαη ηαπηφζεκε 

ησλ ελλνηψλ «ζέιεζε», «επηζπκία», «θίλεηξν», αθνχ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

αλαγθάζεη ηνλ εξγαδφκελν λα θηάζεη ζηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε, εθφζνλ ν ίδηνο/α 

δελ ην επηζπκεί. Καηά ζπλέπεηα, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη έηζη ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ψζηε ν εξγαδφκελνο θαη λα επηζπκεί θαη λα κπνξεί λα απνδψζεη. 

Δίλαη ινηπφλ αλαπφθεπθηε γηα ηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ε 

αλάιπζε ηφζν ηεο έλλνηαο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο παξαθίλεζεο φζν θαη ησλ ζεσξηψλ 

πνπ ηα πξνζδηνξίδνπλ.. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 125-126; 

Robbins SP & Judge T., 2007; Gordon JR., 2002) 

 

2.6 Δξγαζηαθέο ζηάζεηο ζεηηθέο θαη Αξλεηηθέο πκπεξηθνξέο ζηελ εξγαζία. 

Οη ζηάζεηο φπσο ηνλίδνπλ νη Ajzen θαη Fishbein (2000) είλαη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, γηαηί ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε, ηε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ. Οη ζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ζπλζεκαηηθέο, γλσζηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Krech, Crutchfield θαη Ballachey 

(1962), ην γλσζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ έλα άηνκν δηαζέηεη ζρεηηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. Λέγνληαο πιεξνθφξεζε ελλννχκε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, 

φπσο είλαη γεγνλφηα, εηθφλεο θαη άιιε ζπγθεθξηκέλε γλψζε. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην αληηθείκελν 

ηεο ζηάζεο.  πλδέεη ηελ εθηίκεζε θαη ην ζπλαίζζεκα θαη εθθξάδεηαη ζπρλά σο 

πξνηίκεζε ή απνζηξνθή γηα ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζηάζε ελφο 

αηφκνπ ζην λα δνπιεχεη ππεξσξίεο απνηειείηαη απφ γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο 

κπνξεί λα είλαη ε γλψζε φηη ζα πάξεη αχμεζε θαη ε γλψζε φηη ε εξγαζία πνπ έρεη 
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αλαιάβεη εηο πέξαο είλαη ζεκαληηθή θαη ρξεηάδεηαη λα νινθιεξσζεί. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο είλαη ζπλδπαζκέλεο κε ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη επηζπκία γηα 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ή ε απνζηξνθή ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εμάληιεζεο. Σν είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη θάπνην άηνκν ζηε δηάζεζε ηνπ θαη θαηά ην πψο ληψζεη γηα απηέο 

επεξεάδεη θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο ζηάζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζέζεηο 

ηνπ αηφκνπ λα εκπιαθεί ζηε κηα ή ηελ άιιε ζπκπεξηθνξά. (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο 

Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 165-166) (Anjzen I & Fishbein M., 2000, ζζ. 11(1), 1-33) 

(Fishbein M & Ajzen I., 1975) (Krech D & Crutchfield RS & Ballachey EL., 1962) 

Έλαο αθφκα νξηζκφο πνπ αλαθέξεη ν Cherrington (1994), ππνζηεξίδεη φηη κηα ζηάζε 

είλαη έλα «ππνζεηηθφ ζθεχαζκα, δελ είλαη θάηη πξαγκαηηθφ ή θάηη πνπ κπνξείο λα δεηο, 

λα γεπηείο ε λα αγγίμεηο. πλεπψο, είλαη θάηη πνπ ππάξρεη κφλν ζαλ βάζε νξηζκνχ ή 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα πξάγκαηα πνπ νη άλζξσπνη ιέλε ή θάλνπλ. (Cherrington DJ., 

1944) 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηάζεηο καο δελ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά 

καο. Έρνπκε έλα ηεξάζηην αξηζκφ ζηάζεσλ πξνο δηάθνξα αληηθείκελα ή δεηήκαηα θαη 

κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ απηέο ηηο ζηάζεηο κεηαθξάδνληαη θάπνηα ζηηγκή ζε 

ζπκπεξηθνξά. (Bagozzi RP., 1992, ζζ. 55(2), 178-204) 

Οη πξνζέζεηο απφ ηελ άιιε, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κηα κεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία 

αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Δίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πξαγκαηηθά 

αλακέλεηαη λα εθπιεξσζεί κηα ζηάζε. Οη πξνζέζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξφκνηεο 

κε ηνπο ζηφρνπο, αιιά είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο ζηφρνπο. χκθσλα κε ηνπο Tubbs 

& Ekeberg (1991) κηα πξφζεζε νξίδεηαη σο κηα γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (ή ηνπ ζηφρνπ) πνπ πξνζπαζείο λα επηηχρεηο θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ 

ζθνπεχεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα επηηχρεηο ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ. Οη πξνζέζεηο 

κπνξνχλ λα εθηείλνληαη θαηά κήθνπο κηαο ζπλερνχο αθαηξεηηθήο ζεηξάο. Μπνξνχλ λα 

είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο ζε έλαλ πειάηε ή λα παξζεί 

ε πίεζε αίκαηνο ελφο αζζελή ε κπνξνχλ επίζεο λα είλαη πνιχ γεληθέο, φπσο ε αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ή ε παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. (Tubbs ME & Ekeberg 

SE., 1991, ζζ. 16(1), 180-199) 

 

2.7 Η έλλνηα ηεο Οξγαλσζηαθήο Κνπιηνύξαο 

Πξνζπαζψληαο λα νξίζνπκε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα δηαπηζηψζακε φηη έρεη έλα 

ηδηαίηεξν  ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ε αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ελφο θνηλνχ νξηζκνχ 

θαζψο θαη ε αδπλακία αλάιπζεο ηεο. Πνιινί είλαη  νη νξηζκνί πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνπο 
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ζχγρξνλνπο ελλνηνινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη ε έλλνηά ηεο έρεη απνθηήζεη θεληξηθή ζέζε ζηε κειέηε ησλ νξγαλσζηαθψλ 

θαηλνκέλσλ, νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ ηεο 

έλλνηαο αθνχ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε 

έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο θάζε θνξά. (Γνχια Αζπαζία, 2014, ζζ. 25-31) 

Ο ζπλδπαζκφο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο δεκηνπξγνχλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο. Ζ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, σο αληηθείκελν κειέηεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην πξντφλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαζψο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ 

αλαπηχρηεθε ζε επηζηεκνληθέο ηερληθέο ηνπ κάλαηδκελη. (Scott K et al., 2003, pp. 

38(3):923-945; Γνχια Αζπαζία, 2014, pp. 25-31) 

χκθσλα κε ηελ Γνχιηα Αζπαζία, ν φξνο θνπιηνχξα έρεη ηε ξίδα ηεο απφ ην 

ιαηηληθφ ξήκα Colere, πνπ ζεκαίλεη «θαιιηεξγψ» θαη αλαθεξφηαλ αξρηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο. Δίλαη έλα γισζζηθφ δάλεην πνπ πξνέθπςε σο αληηζηνίρεζε 

ηνπ γεξκαληθνχ Kultur θαη νξίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο, ηελ παηδεία αιιά θαη 

ην ζχλνιν ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηεο Νενειιεληθήο (2007), ν φξνο θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηε 

«πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα, σο απνηέιεζκα καθξάο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ή σο ζχλνιν γλψζεσλ, ηερληθψλ εμειίμεσλ, παξαδφζεσλ, εζίκσλ, κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ή ζπγθξνηνχλ έλα δεδνκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν». 

Απφ ηελ άιιε ε θνπιηνχξα ζεσξείην απφ ηε γεξκαληθή επηζηήκε σο ηε λίθε ηνπ 

αλζξψπνπ επί ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηφ ηνπ. (Γνχια Αζπαζία, 2014, ζ. 26; Λεμηθφ ηεο 

Κνηλήο Νενειιεληθήο, 2007) 

Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ζεσξνχλ φηη  θνπιηνχξα είλαη εηδηθέο 

θαη κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο ραξαθηεξηζηηθά ή δηαδηθαζίεο, ελψ άιινη ηελ βιέπνπλ ζαλ 

κηα παγθφζκηα πξφθιεζε ζχιιεςεο ηεο θνπιηνχξαο σο κηα εγγελήο ηδηφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ 

ζπλελσζεί ζε κηα θνηλή επηρείξεζε κηα ηξίηε πξνζέγγηζε δηαγξάθεη ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα σο κηα αλζξσπνινγηθή αιιεγνξία ή έλα παξάδεηγκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

νξγαλψζεσλ σο κηθξν-θνηλσλίεο (Scott K et al., 2003) 

Οη θνηλσληνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηελ έλλνηα ηε θνπιηνχξαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο δσήο, αθνχ ζηελ θνηλσληνινγία ζεκαίλεη ην 
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ζπλνιηθφ ηξφπν δσήο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ θνπιηνχξα είλαη έλλνηα αιιειέλδεηε 

κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, γη‟ απηφ δελ ππάξρεη θνηλσλία ή θνηλσληθή 

νκάδα ρσξίο θνπιηνχξα ή αληίζηξνθα θνπιηνχξα πνπ λα κελ εθθξάδεηαη απφ κηα 

θνηλσληθνί νκάδα ή θνηλσλία. Σν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο φηαλ 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιια άηνκα νλνκάδεηαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαιιηεξγείηαη 

κφλν εθεί πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη δσή, δειαδή νκαδηθή δσή. (Κνπινπγηψηεο Ν., 

1995, ζζ. 80,82,83) 

Ζ θνπιηνχξα ραξαθηεξίδεηαη θαη σο «πνιηηηθφ κφξθσκα». Ο φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ηξφπν ζθέςεηο, αίζζεζεο θαη δξάζεο φπσο απηφο εθθξάδεηαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πξάμεηο. Σν πνιηηηζηηθφ κφξθσκα ππνδηαηξείηαη 

ζε ζεζκνχο, ζε εηδηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσληθήο πξάμεο. (Αγξξαθηψηεο 

Γ., 2003, ζ. 94) 

Με ηελ άλσ ζθέςε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ε Hatch M.(1997), ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ε ίδηα ε θνηλσλία δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεηο θαη δξάζεο ησλ 

αλζξψπσλ κέζα απφ ζεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. Ο 

Hofstede πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο δξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κέζα απφ 

κνληέια ζθέςεσλ, ζηάζεσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αηζζεκάησλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηα, ην έζλνο, ηελ εθθιεζία, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα ή άιινπο 

ζεζκνχο. Όηαλ επνκέλσο εηζρσξεί ζε έλαλ νξγαληζκφ κεηαθέξεη κέζα ηνπ φια ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία θαη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή θνπιηνχξα. (Hatch M., 1997, p. 

202; Helfrich C et al., 2007, pp. 1-16) 

Καζέλαο απφ εκάο έρεη κηα κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα – γλσξίζκαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ πνίν ελεξγνχκε θαη αιιειεπηδξνχκε 

κε ηνπο άιινπο. Όηαλ πεξηγξάθνπκε θάπνηνλ σο δεζηφ, αλνηρηφ, ραιαξφ, ληξνπαιφ ή 

επηζεηηθφ, πεξηγξάθνπκε θπζηνγλσκηθά γλσξίζκαηα. Έλα νξγαληζκφο έρεη, επίζεο, 

πξνζσπηθφηεηα, ηελ νπνία νλνκάδνπκε θνπιηνχξα. (Γνχια Αζπαζία, 2014, pp. 25-31) 

Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (organizational 

couture) ηηο θνηλέο αμίεο θαη αξρέο, παξαδφζεηο, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν  κε ηνλ νπνίν ελεξγνχλ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ. ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο, νη θνηλέο αμίεο θαη πξαθηηθέο εμειίζζνληαη κε ηνλ ρξφλν 

θαη θαζνξίδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε εδψ. ηνλ 

νξηζκφ ηεο θνπινχξαο κπνξνχκε λα δνχκε φηη ππνδειψλνληαη ηξία πξάγκαηα. Πξψηνλ, 

ε θνπιηνχξα ζπληζηά αληίιεςε. Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα αγγίμνπκε ή λα δνχκε 

κε ηηο αηζζήζεηο καο, αιιά νη εξγαδφκελνη ηελ αληηιακβάλνληαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζε 
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ζπλάξηεζε κε ηα βηψκαηά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Γεχηεξνλ, ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα είλαη πεξηγξαθηθή. Αληηιακβάλεζαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηελ 

αληηιακβάλνληαη θαη φρη ην αλ ηνπο αξέζεη. Σέινο, παξφηη ηα επηκέξνπο άηνκα 

ελδερνκέλσο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ή εξγάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο νξγαλσζηαθέο βαζκίδεο, ζπλήζσο πεξηγξάθνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ κε παξεκθεξείο φξνπο. Απηή είλαη ε πηπρή ηεο ακνηβαηφηεηαο ηεο 

θνπινχξαο. (Stephen P Robbins & David A Decenzo & Mary Coulter., ζζ. 288-290) 

χκθσλα κε έξεπλεο απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρνπλ επηά παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ θνπιηνχξα θάζε νξγαληζκνχ. Απηνί είλαη:  

 Πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. Μεηξηέηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ αθξίβεηα, αλαιπηηθή ζηάζε θαη πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα.  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα. Δίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κάλαηδεξ 

εζηηάδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ή ζηελ έθβαζε αληί γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμεο απηψλ.   

 Αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Δίλαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν νη 

απνθάζεηο ζηελ δηνίθεζε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο επηδξάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νκάδα. Με ηνλ βαζκφ απηφ ππνινγίδεηαη ε εξγαζία πνπ 

νξγαλψλεηαη κε άμνλα ηηο νκάδεο αληί κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ. 

 Δπηζεηηθφηεηα. Δίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη εθδειψλνπλ 

επηζεηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα αληί γηα ζπλεξγαζία. 

 ηαζεξφηεηα.  Με απηφ ηνλ βαζκφ κεηξάκε ηηο νξγαλσζηαθέο απνθάζεηο θαη 

ελέξγεηεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο 

 Καηλνηνκία θαη αλάιεςε ξίζθνπ. Δίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη 

ελζαξξχλνληαη λα επηδεηθλχνπλ θαηλνηνκία θαη λα αλαιακβάλνπλ ξίζθν. 

Οη θιίκαθεο απηψλ ησλ παξακέηξσλ θπκαίλνληαη απφ αζζελείο έσο έληνλεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη πνιχ αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο θνπιηνχξαο (αζζελείο) ή λα 

είλαη εμαηξεηηθά αληηπξνζσπεπηηθέο (έληνλεο). Με ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ νξγαληζκνχ 

βάζεη απηψλ ησλ επηά παξακέηξσλ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε κηα πνιπζχλζεηε εηθφλα 

ζηελ θνπιηνχξα ηνπ. Πνιινί είλαη νη νξγαληζκνί πνπ κηα πνιηηηζκηθή παξάκεηξνο 

ζπρλά θέξεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ ηηο άιιεο θαη νπζηαζηηθά δηακνξθψλεη ηελ 

θπζηνγλσκία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ. (Stephen P 

Robbins & David A Decenzo & Mary Coulter., ζζ. 288-290) 

  Έλαο αθφκα ραξαθηεξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ E. Taylor, ραξαθηεξίδεη ηελ 

θνπιηνχξα σο «κηα νιφηεηα πνπ πεξηθιείεη ηε γλψζε, ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ ηέρλε ηελ 
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εζηθή, ην δίθαην, ηα έζηκα θαη φιεο ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο θη αληηζέζεηο πνπ απνθηά ν 

άλζξσπνο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο» (Κφληεο Θ., 1994, ζ. 189) 

Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε Smircich (1983) ζην βηβιίν ηνπ 

Bourn M., ζεσξεί ηελ θνπιηνχξα σο ηελ νξγαλσζηαθή κεηαβιεηή πνπ παξέρεη 

θαηαλφεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ θνπιηνχξα, σο νξγαλσζηαθή κεηαβιεηή, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί είηε σο κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη νκνηφηεηεο ή 

δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, είηε σο κηα 

εζσηεξηθή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ πξνζδηνξίδεη ην απνηέιεζκα ησλ νξγαλσζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δάλ θαη νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε έλα επξχ 

πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν εληνχηνηο, αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο- 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. (Bourn, 1986, 

pp. 203-224) 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα κέιε κηα θνηλσληθήο νκάδαο, είλαη 

ε έλλνηα ησλ «θνηλψλ λνεκαηνδνηήζεσλ κηα θνηλσληθήο ή νξγαλσζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηαο». Οη θνηλέο λνεκαηνδνηήζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ αμίεο, ηππηθνχο ή 

άηππνπο θαλφλεο θαη επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο κηα ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ζηα κέιε ηνπ. (Παπαλήο Δ., 2007) 

Σν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα βξίζθεη ζχκθσλνπο αξθεηνχο κειεηεηέο 

ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. χκθσλα κε ηνπο Cooke & Rousseau, ε θνπιηνχξα 

νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν θνηλψλ γλψζεσλ ζε κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ είλαη 

επίθηεην κέζσ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο απηψλ ησλ 

κειψλ. (Cooke R.A. & Rousseau, Sep. 1988, pp. 245-273) 

Ο Petttiqrew ζπκπιεξψλεη φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα απνηειεί έλα ζχζηεκα 

θνηλψλ, ζπιινγηθψλ αληηιήςεσλ πνπ κηα δεδνκέλε νκάδα ζε έλα δεδνκέλν ρξφλν ην 

έρεη απνδερηεί θαη θαζηζηά ζαθέο ζε θάζε άηνκν ηεο νκάδαο ηε ζέζε ηνπ κέζα ζε απηή. 

(Pettiqrew A., 1979, pp. 570-581) 

Ζ θνπιηνχξα ζεσξείηαη σο επίθηεηε έλλνηα, ηνλίδεηαη απφ ηνλ Μπνπξαληά Γ. Οη 

δηάθνξεο φςεηο ηεο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, δειαδή κηα επίδξαζε ζε κηα πιεπξά ηεο 

θνπιηνχξαο επεξεάδεη θαη ηηο άιιεο. Δίλαη φκσο θαη θνηλή δειαδή ηελ αζπάδνληαη φια 

ηα κέιε κηαο νκάδαο θαη θαζνξίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηα φξηα ηεο νκάδαο 

απηήο. (Μπνπξαληάο Γ., 2002, ζζ. 541-572) 

χκθσλα κε ηνλ Denison ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αθνξά ηηο θνηλέο αληηιήςεηο 

πνπ κνηξάδνληαη φινη νη εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ. Αλαπηχζζνληαη θαη γίλνληαη 
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γλσζηέο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ νπνία ην άηνκν καζαίλεη λα 

αλαγλσξίδεη, ηηο αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα 

απνηειέζεη κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ. (Denison D., 1996, pp. 1-36) 

Καηά ζπλέπεηα ν νξγαληζκφο απνηειεί νξγαληζκφ κάζεζεο κέζα απφ ηνλ νπνίν ηα 

κέιε ηνπ πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηφλ θαζψο θαη ηνλ 

αλακελφκελν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη δηαλνεηηθέο ζπιιήςεηο δεκηνπξγνχλ έλα 

δίθηπν λνεκάησλ πνπ νη εξγαδφκελνη κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο. (Argyris C. & Schon, 

1978) 

Δλ ζπλερεία κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη ε θνπιηνχξα πξνζδηνξίδεη έληνλα ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ. Καζνξίδεη ηηο ζσζηέο ή 

ιάζνο πξαθηηθέο νξγάλσζεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνλ ηξφπν επίιπζεο ζεκάησλ ζρεηηθά 

κε ηνπο πειάηεο, αληαγσληζηέο, ηα πξντφληα, ηελ πνηφηεηα, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ή 

θαη ηνλ ηξφπν επηθξάηεζεο ζηελ αγνξά. (Μπνπξαληάο Γ., 2006 (15-10-06)) 

Οη Scott et al, αλαθέξνπλ φηη φπσο ην «θίλεκα ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ», ε  

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δπλακηθή πιεπξά ησλ 

νξγαληζκψλ ζε αληίζεζε κε ην κεραληζηηθφ πεξηερφκελν νπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη. 

(Scott T., 2003, p. 5) 

Οη Tichy N. θαη νη Deal & Kennedy (1982) αλαθέξνπλ φηη ε θνπιηνχξα απνηειεί ηελ 

θνηλσληθή ζχλδεζε πνπ ελψλεη θαη δηαηεξεί ηνπο νξγαληζκνχο. Σα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ ληψζνπλ σο κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, 

θνηλψλ ηειεηνπξγηθψλ, θνηλψλ ζπκβφισλ θαη θνηλήο εμεηδηθεπκέλεο γιψζζαο. πλεπψο 

ε θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζχλδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ δίδνληαο ηνπο 

ηαπηφρξνλα κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο. (Tichy N., 1982, ζζ. 59-80; Deal T.E. & 

Kennedy, 1982) 

Ο Cameron K., ζπκπιεξψλεη φηη ε θνπιηνχξα είλαη κηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε 

ηδηφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ρξεζηκεχεη  σο ζχλδεζε «θνηλσληθήο θφιιαο» ησλ 

κειψλ ηεο νξγάλσζεο. Αληίζεηα, ν Seel πηζηεχεη φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη 

ην απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ θαη 

ηνπο θαλφλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

(Cameron K., 2004, ζ. 5) (Seel R., 2000, ζζ. 2-9) 

χκθσλα κε ηνπο Ouchi & Wilkins, ε θνπιηνχξα ραξαθηεξίδεηαη σο ε θηινζνθία 

πνπ θαζνδεγεί κηα νξγάλσζε πξνο ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ή 

ηνπο πειάηεο ηεο. (Ouchi W. & Wilkins, 1985, ζζ. 457-483) 
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O Handy νξίδεη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα σο: ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ νη 

άλζξσπνη ελεξγνχλ. (Handy C., 1995, ζζ. 14-16)  

Οη Mannion R., et al, πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα σο κηα ηδηφηεηα πνπ φινη ζηνλ 

νξγαληζκφ δεκηνπξγνχλ θαη εθθξάδνπλ. (Mannion R., 2007, ζ. 23) 

Ο Λεηβαδάο Λ.,  ζεσξεί φηη ε θνπιηνχξα είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη 

ν ηξφπνο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. (Λεηβαδάο Λ., 2003, ζ. 79) 

Ο Kotter κέζα ζην βηβιίν ηεο Γνχιαο Αζπαζίαο αλαθέξεη δχν δηαζηάζεηο ζηνλ φξν 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ζ πξψηε δηάζηαζε νξίδεη ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

δηδάζθνληαη θαη επηβάιινληαη ζηα κέιε, αληακείβνληαο εθείλνπο πνπ ηνπο εθαξκφδνπλ 

θαη ηηκσξψληαο ηνπο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε είλαη νη θνηλέο 

αμίεο πνπ κνηξάδνληαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε κηα νκάδαο, αμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. (Γνχια Αζπαζία, 2014, ζ. 29) 

Ο Εαβιαλφο  Μ., ζεκεηψλεη φηη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαζνδεγνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ. (Εαβιαλφο Μ., 2002, ζ. 

398) 

Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαζνδεγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αθφκα θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνλ Υπηήξε. (Υπηήξεο Λ., 2001, ζ. 88)  

Οη Σδσξηδάθεο Κ. & Σδσξηδάθεο Α. ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηλέο αμίεο, νη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο, νη πεπνηζήζεηο, ε θηινζνθία, ηα έζηκα πξνζδίδνπλ κηα δηαθξηηή 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζε θάζε νξγαληζκφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε θνπιηνχξα 

θάζε νξγαληζκνχ λα είλαη κνλαδηθή θαη λα εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηεο 

θαη ηελ ηζηνξία ηεο. (Σδσξηδάθεο Κ.& Σδσξηδάθε, 2007, ζ. 183; Bounds G et al., 1994, 

ζ. 88) 

Έλα πιήζνο ζπγγξαθέσλ ππνγξακκίδεη ηε δχλακε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζπκβφισλ, 

κχζσλ, ηζηνξηψλ θαη ηειεηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο. Οξίδεη έλα επξχ θάζκα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλδπζεο ηεο γιψζζαο ελφο νξγαληζκνχ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ηεο πεπνίζεζεο, ηηο αμίεο, ηηο παξαδνρέο, ηα ζχκβνια, ην είδνο εμνπζίαο, ηνπο κχζνπο, 

ηηο ηειεηέο θαη ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. (Scott K et al., 2003, ζζ. 923-945) (Υπηήξεο Λ., 2001, ζ. 89) 

Πνιιέο αλαθνξέο γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζπλαληάκε επίζεο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία,  κε βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ή 
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επεξεάδνληαη απφ απηήλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ, ε θηλεηνπνίεζε ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ην νκαδηθφ 

πλεχκα, ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία ή ε δεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή. (Van Muijen J et 

al., 1999, pp. 551-568) 

Οη ζπγγξαθείο Van den Beng P., & Wilderom C., κειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ππνγξακκίδνπλ θαη αλαθέξνπλ κηα 

άιιε δηάζηαζε θαη πηζηεχνπλ φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη νη θνηλέο πξνζδνθίεο 

πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο νξγαλσζηαθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη νξγαληζκνί. 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο, ηηο αληηιήςεηο, θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ 

ζηηο νξγαλψζεηο. Ζ θνπιηνχξα κπνξεί λα έρεη κηα δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα αιιάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο 

ππνλννχκελεο θαηαλφεζεο γηα ηνπο νξγαλσηηθνχο θαλφλεο θαη πηζηεχσ. (Van den 

Beng P. & Wilderom, 2004, ζζ. 570-582) 

χκθσλα κε ηνλ Johns G., ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζεσξείηαη  σο έλα ζχλνιν απφ 

θνηλέο αμίεο θαη θαλφλεο πνπ ειέγρνπλ ηηο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη άιινπο αλζξψπνπο 

έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηελ εζηθή ην νξγαληζκνχ, απφ ηελ πνιηηηθή 

αληακνηβψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα κέιε θαη απφ ην είδνο ηεο δνκήο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηνλ νξγαληζκφ. Όπσο ε νξγαλσζηαθή δνκή, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα δηακνξθψλεη θαη ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ο ηξφπνο 

αληίδξαζεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ  επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζε κηα 

θαηάζηαζε. Αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κειψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ νξγαλσζηαθή εζηθή, ηελ πνιηηηθή αληακνηβήο θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή δνκή. (Jones, 2010, ζζ. 30, 225) 

O Schein ππνγξακκίδεη φηη ε θνπιηνχξα είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηηο δξάζεηο καο κε άιινπο θαη δηακνξθψζεθε απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε. πλερίδεη ιέγνληαο φηη είλαη έλα ζχλνιν δνκψλ, θαλφλσλ, 

ζπλεζεηψλ πνπ θαηεπζχλεη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά καο. (Schein E., 2004, ζ. 

1) 

Ο Kostova ην 1999 ζην βηβιίν ησλ Van den Beng & Wilderom, νξίδεη ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα «ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ 

νξγαλσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηνλ πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζε έλαλ 
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νξγαληζκφ. Οη ηξφπνη απηνί αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θνηλέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Γείρλεη «γηαηί ηα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη κε θάπνηνπο ηξφπνπο θαη φρη κε 

θάπνηνπο άιινπο». (Van den Beng P. & Wilderom, 2004, ζζ. 570-582) 

ε αληίζεζε κε ηνλ Schein πνπ  αλαθέξεη φηη ε θνπιηνχξα είλαη ν κεραληζκφο ηνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη κπνξεί λα είλαη ε βάζε ρεηξαγψγεζεο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην ηξφπν αληίδξαζεο, ζθέςεο θαη αίζζεζεο. Απηή ηελ άπνςε βξίζθεη 

ζχκθσλε θαη ηελ Ogbor, ε νπνία παξνπζηάδεη ηε θνπιηνχξα σο εγεκνληθή δηαηψληζε, 

έλα κεραληζκφ λνκηκνπνίεζεο , πνπ επηβάιιεηαη ζηα κέιε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε 

κέζα απφ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο, ηα νπνία, ηα δέρνληαη ηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ σο απηνλφεηα. πλεπψο ε θνπιηνχξα είλαη κηα θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ απηναλαπαξάγεηαη. (Schein E., 2004, ζ. 19; 

Ogbor J., 2001, ζζ. 590-608) 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο-ζέζεηο ζθηαγξαθνχλ κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε θνπιηνχξα, λα ζπκβηβάζεη ηνπο απνθιίλνληεο ζπρλά ζηφρνπο θαη 

ηηο δξάζεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ έκθαζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ θνηλψλ 

βαζηθψλ παξαδνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά δείρλεη φηη ε 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ραξαθηεξίδεηαη σο θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ « ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλνληαη ηα πξάγκαηα εδψ γχξσ». Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο γηαηί ηα πξάγκαηα έρνπλ 

γίλεη κε θάπνην ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ρξεηάδεηαη κηα βαζχηεξε αλάιπζε 

θαη θαηαλφεζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. Υξεηάδεηαη ε αληίιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλεηδεηφ θαη αζπλείδεην επίπεδν. (Γνχια Αζπαζία, 2014, ζζ. 25-

31) 

Οη Boan & Funderbur  αλαθέξνπλ φηη ζην πεξηβάιινλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

πνηφηεηα φπσο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελή. (Boan D. & Funderbur, 2003, ζζ. 1-17) 

Σν πεξηερφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα 

πεξηζζφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ ησλ κειψλ ησλ νξγαληζκψλ. (Scott T., 2003, ζ. 1) 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδεη 

ζηηο κνλάδεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απέδεημαλ φηη ε θνπιηνχξα επεξεάδεη: 

1. Σελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα κέζσ ησλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη θνζηνιφγεζεο. 
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2. Σελ ηζφηεηα κέζσ ησλ εζηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο αζζελείο. 

3. Σνπ νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ πξεζβεχεη ν νξγαληζκφο. 

4. Σε ζπλεξγαζία θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηε θήκε ηνπ λνζνθνκείνπ. (Mannion R. & Davies, 2005, 

ζ. 13; Γνχια Αζπαζία, 2014, ζζ. 61-62) 

Ζ Γνχια Αζπαζία αλαθέξεη φηη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ε δηνίθεζε ηεο νξγαλσζηαθή θνπιηνχξαο εμεηάζηεθε σο 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ. Δζληθά Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα φπσο The Commition for 

Health Improvement, the Modernization Agency θαη The National Patient Agency 

επέλδπζαλ ζε πξνγξάκκαηα νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ηνκέα σο κέξνο ηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. (Γνχια Αζπαζία, 

2014, ζζ. 61-62; Mannion R., 2007) 

ηελ Ηξιαλδία θαη ζηηο ΖΠΑ ν Badham J. ζεσξεί φηη ε δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απνηέιεζε ην θιεηδί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία. ηηο ρψξεο 

απηέο ππνζηεξίδεηαη φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη δηαηεξήζηκε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδεο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θιηληθή θνπιηνχξα 

(clinical culture) θαη ζηελ ελδπλάκσζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. (Badham J., 

2006, ζζ. 22-29) 

Δλ θαηαθιείδη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ελφο νξγαληζκνχ φπσο 

απηφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα πνπ λα ζπλάδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε θχζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο απφ ηε «δηνίθεζε κέζσ 

θνπιηνχξαο» απνηειεί πιένλ κηα αλαγθαηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο. εκαληηθφ φκσο είλαη ε δεκηνπξγία κηα θνηλήο θνπιηνχξαο ζε φια ηα κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ. (Μπνπξαληάο Γ., 2002, ζ. 469) 

 

 2.8 Δξγαζηαθό Άγρνο 

Σα επαγγέικαηα πγείαο ζεσξνχληαη απφ ηα επαγγέικαηα κε ηε κεγαιχηεξε εππάζεηα 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζπζηεκαηηθά νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κείσζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απμεκέλεο απνπζίεο γηα ιφγνπο αζζέλεηαο. 

Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα απνηειέζεη πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα, πνπ ζα θαζνξίζεη αλ ε 
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ηαηξηθή πξάμε ζα απμήζεη ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο επίηεπμεο ή ην εξγαζηαθφ ζηξεο. 

Όηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ νξηνζέηεζε θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, έρνληαο ηελ ηάζε λα κεηαθέξνπλ ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ άιιε. 

Σν επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην άηνκν πεξλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

δσήο ηνπ, απνηειεί έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο θφξηνο 

εξγαζίαο, νη ζπλερείο αιιαγέο θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηφζν ζηελ πξνζσπηθή 

φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή είλαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο πίεζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Όηαλ ε πίεζε απηή 

ππεξβαίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ηελ αληηκεησπίζεη ηφηε ην άηνκν αηζζάλεηαη 

άγρνο. Ζ ιέμε άγρνο ή ζηξεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε stringere, πνπ ζεκαίλεη 

«ηεληψλσ». Δξγαζηαθφ άγρνο είλαη ε αληίδξαζε πνπ έρνπλ πνιινί άλζξσπνη φηαλ 

πθίζηαληαη πηέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. (Arnold J & SilvesterJ & Cooper C & 

Robertson I., 2005) 

Οη εξγαδφκελνη κε έρνληαο αξθεηά ζπρλά ηα θαηάιιεια εθφδηα, ηφζν ζε επίπεδν 

γλψζεσλ (θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο), φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πνιιέο δπζθνιίεο. Αλαγθαζηηθά πξέπεη λα ηηο μεπεξάζνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε, 

ππνζηεξίδνληαο έηζη ηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν. Με ιίγα ιφγηα ην ζηξεο 

πεγάδεη απφ ηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο. Κάζε 

άλζξσπνο κπνξεί λα βηψζεη ην ζηξεο αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο, κφξθσζεο ή 

θνηλσληθήο ηάμεο, γηαηί απνηειεί ηελ απάληεζή ηνπ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, θαζψο ην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ  ζπλαληψληαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Πάξα ηαχηα, πηζηεχεηαη φηη ππάξρνπλ αηνκηθέο πξνδηαζέζεηο 

θαηά ηελ αληίδξαζε έλαληη ηνπ ζηξεο, γηα ην ιφγν απηφ δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ 

εθηίζεληαη ζηηο ίδηεο αηηίεο ζηξεο, αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. (Κνΐλεο 

Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 2014, ζζ. 301-303) 

Σν άγρνο αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη ηα γεγνλφηα πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο, 

δειαδή ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπο, βξίζθνληαη έμσ απφ ην πεδίν 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ, δειαδή δελ κπνξεί λα ηα 

εξκελεχζεη. Ζ έλλνηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο «αλαθέξεηαη ζηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο 

πνπ πξνθαινχλ νη ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ηφζν ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ 
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ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ φζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ». Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Jones H. ην εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ 

ππάξρεη ή ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη δελ ππάξρεη ηζνξξνπία, αλάκεζα ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνπ αηφκνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ απηνχ. 

Σν άγρνο δελ ζεσξείηαη αζζέλεηα, αιιά κηα θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε αζζέλεηα κε ζνβαξφηαηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο φηαλ είλαη 

παξαηεηακέλν θαη ππεξβνιηθφ. (Jones H., 1999; Κνΐλεο Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 

2014, ζζ. 301-303) (Cooper CL., 1984, ζζ. 23(4), 395-407) 

‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ςπρνινγηθή πίεζε θαη ην άγρνο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο ζεηηθά, θαζψο φηαλ ππάξρνπλ ζε ηέηνην βαζκφ, κπνξνχλ 

λα θηλεηνπνηνχλ ην άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Σν άγρνο κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή αμία φηαλ ην άηνκν ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, γηα 

λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα αζιήηξηα κπνξεί θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην άγρνο πνπ 

ληψζεη πξηλ απφ ηνλ αγψλα γηα λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Απφ ηελ θχζε 

ηνπο κεξηθά επαγγέικαηα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν άγρνο απφ άιια. Αληηζέησο ε 

ζπλερείο έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζην άγρνο, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζηελ εξγαζία θαη λα επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή. Παξ‟ φια απηά, νη εθδειψζεηο ζηξεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ φιεο σο εξγαζηαθφ ζηξεο, δηφηη απηφ 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. (Cooper C L., 

1983, ζζ. 4(4), 325) 

Όκσο, ηη είλαη αθξηβψο απηφ πνπ πξνθαιεί πεξηζζφηεξν άγρνο ζε έλα επάγγεικα ζε 

ζρέζε κε έλα άιιν; χκθσλα κε ηνπο Greenberg θαη Baron (2008) νη ζέζεηο εξγαζίαο, 

πνπ νη θάηνρνί ηνπο αλακέλεηαη λα βηψζνπλ κεγαιχηεξν άγρνο, ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

1. Απμεκέλε ιήςε/ επζχλε απνθάζεσλ 

2. Απαζρφιεζε ζε βαξεηέο θαη κνλφηνλεο εξγαζίεο 

3. Δπαλαιακβαλφκελε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιινπο 

4. Απαζρφιεζε ζε δπζάξεζην, απφ ηελ άπνςε ζπλζεθψλ, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

5. Δξγαζία ζε κε νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ 

Σα επαγγέικαηα πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), 

θαηαηάζζνληαη ζηα έμη πξψηα πην ζηξεζνγφλα. Οη WHOQOL, σο πγεία δελ ζεσξνχλ 

φηη είλαη κφλν ε απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αδπλακίαο αιιά ε ζεηηθή θαηάζηαζε 
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κηαο πιήξνπο θπζηθήο, δηαλνεηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Έηζη ζεσξείηαη πγηέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δελ ππάξρεη απιά θαη κφλν ε απνπζία 

επηβιαβψλ ζπλζεθψλ, αιιά ε πξνψζεζε άθζνλσλ πγεηψλ ζπλζεθψλ. Γελ 

παξνπζηάδνπλ φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηνλ ίδην βαζκφ ζηξεο θαη δελ αλαπηχζζνπλ 

ην ίδην πνζνζηφ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Απφ κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη νη 

λνζειεπηέο θαη νη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) 

ηαμηλνκνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ σο ζεκαληηθφηεξε πεγή ζηξεο απφ ηνπο 

λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε παζνινγηθέο ή ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο. Δθείλνη κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ηαμηλνκνχλ σο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ζηξεο ην απμεκέλν θφξην εξγαζίαο 

θαη ηελ ειιεηπή ζηειέρσζε. Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ, φηη νη λνζειεπηέο 

εξγαδφκελνη ζε ρεηξνπξγεία ζεσξνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο σο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθέο απφ φηη νη λνζειεπηέο νγθνινγηθψλ θαη αηκαηνινγηθψλ ηκεκάησλ. (THE 

WHOQOL GROUP: The World Health Organization Quality of Life Assessment., 

1995, pp. 41(10):1403-1409; Κνΐλεο Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 2014, pp. 301-

303; Foxall M & Zimmerman L & Standley R & Bene C., 1990, pp. (15):577-584; 

Tyler PA & Ellison RN., 1994, pp. (19):469-476) 

Μειέηεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έδεημαλ φηη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο γηα παξάδεηγκα, ε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν, 

επαθή κε αζζελείο ζε ηειηθφ ζηάδην θ.α. Δπίζεο, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο πεξηνξηζκέλα κέζα, αλεπάξθεηα λνζειεπηηθνχ 

δπλακηθνχ, έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, θ.ά. Μειέηεο 

αληίζηνηρα απφ ην δηεζλή ρψξν θαη εθζέζεηο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηνλίδνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

δίλνπλ έκθαζε ζην δχζθνιν, ζηξεζνγφλν θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Δπίζεο, θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απφθαζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο λα κείλνπλ ή λα θχγνπλ απφ ην επάγγεικα. Γεληθά νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε άγρνπο θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ άιινπο εξγαδφκελνπο, κε ζπλέπεηα λα νδεγνχληαη 

ζηελ εθδήισζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, γηαηί αθελφο είλαη ππεχζπλνη γηα αλζξψπηλεο δσέο 

θαη φρη γηα απξφζσπα αληηθείκελα θαη αθεηέξνπ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηνπο έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα ελ ιφγσ άηνκα. (Κνΐλεο Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 

2014, pp. 301-303) 
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2.8.1 Σα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ άγρνπο ε αλαθνξά ζηηο πεγέο ηνπ 

άγρνπο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηε θαη θαηεγνξεκαηηθή θαη δελ πξέπεη λα αγλνείηε ε 

πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ, ζρεηηθά κε πνηνπο παξάγνληεο ζεσξεί σο 

ζηξεζνγφλνπο θαη πνηνπο φρη. 

Σα αίηηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθά αίηηα, φπσο είλαη ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα, ε πνιηηηθή αζηάζεηα, ε 

ηξνκνθξαηία, εγθιεκαηηθφηεηα θιπ. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζε νξγαλσζηαθνχο 

παξάγνληεο, φπσο νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, ε ππεξθφξησζε εξγαζίαο θιπ. Καη ε 

ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ε έδξα ειέγρνπ, απηνεθηίκεζε θιπ. 

 

2.8.2 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ην νξγαλσζηαθό 

θιίκα σο πεγέο άγρνπο. 

Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία καο, ηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή καο πγεία κπνξνχλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο φπσο, ν ζφξπβνο, ν θσηηζκφο, ν αέξαο . (Robbins S & Judge T., 2007) 

χκθσλα κε ηνπο Hay& Oken θάζε επάγγεικα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηθέο ηνπ ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο, πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ πηζαλέο πεγέο άγρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν θσηηζκφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ είλαη πνιχ έληνλνο θαη κνλφηνλνο βξέζεθε λα επεξεάδεη ηα 

επίπεδα άγρνπο ησλ λνζνθφκσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Hay D & Oken D., 

1972, pp. 34(2), 109). Μία αθφκα έξεπλα έδεημε φηη ε αχμεζε ζνξχβνπ ζε γξαθεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλνηρηφ ρψξν (open space) επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα επίπεδα άγρνπο ηνπο (Evans GW & Johnson D., 2000, pp. 

85(5),779-783). 

Οη βάξδηεο. Έλαο πνιχ ζπρλφο παξάγνληαο άγρνπο απνηεινχλ νη βάξδηεο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ είλαη αλαγθαζκέλνη λα αθνινπζνχλ απηφ ηνλ ξπζκφ εξγαζίαο. ε 

ζρεηηθή έξεπλα έρεη απνδεηρηεί φηη νη βάξδηεο επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ, ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ, ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ απνδνηηθφηεηα, θαζψο θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή. Έρεη αλαθεξζεί φηη νη λπρηεξηλέο βάξδηεο ησλ 

λνζνθφκσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε εμνπζέλσζε, αίζζεζε 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κείσζε ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξσηλέο βάξδηεο. Δπίζεο 

νη Fido θαη Ghali (2008) δηαπίζησζαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα 

νθηάσξε αιιά θπιηφκελε θαη ελαιιαζζφκελε βάξδηα αλέθεξε πεξηζζφηεξα 
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πξνβιήκαηα πγείαο θαη χπλνπ, θαζψο θαη απμαλφκελν ξίζθν γηα αηπρήκαηα θαη ιάζε 

ζε ζχγθξηζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ αθνινπζνχζαλ έλα ζηαζεξφ εκεξήζην 

πξφγξακκα. (Robbins SP & Judge T., 2007; Demir A & Ulusoy M & Ulusoy M., 2003, 

pp. 40(8),807-827) 

Ο θόξηνο θαη ην σξάξην εξγαζίαο. Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ πγεία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη πνιιέο 

ψξεο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία (Fukuoka Y & Dracup K & 

Sivarajan Froelicher E & Ohno M & Hirayama H & Shiina H & Kobayashi., 2005, ζζ. 

100(1), 29-35) (Lamberg L., 2004, ζζ. 292(1), 25-26) (Robbins S & Judge T., 2007) 

(Schaufeli WB & Taris TW & Vn Rhenen W., 2008, ζζ. 57(2), 173-203).  

χκθσλα κε ηνπο Robbins &Judge (2007), έρεη απνδεηρηεί φηη ε εξγαζία πνπ 

μεπεξλά ηηο 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο είλαη αληηπαξαγσγηθή θαη πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

πγείαο.  Δθηφο απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ππεξθφξησζε ή ε 

ππνθφξησζε. Με ηελ έλλνηα ππεξθφξησζε ελλννχκε φηη έλαο εξγαδφκελνο έρεη πάξα 

πνιιά πνπ πξέπεη λα θάλεη ή /θαη απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη έρνπλ απμεκέλν θφξην 

δπζθνιίαο, ελψ θαη κε ηνλ φξν ππνθφξησζε αλαθεξφκαζηε ζηηο πνιιέο ψξεο εξγαζίαο 

πνπ έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. (Robbins S & Judge T., 2007) 

Δπίζεο, παξάγνληεο, φπσο ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

ηεο ππεξθφξησζεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο (Chase B & Karwowski 

W & Benedict M E & Quesada PM & Irwin-Chase HM., 2003, ζζ. 9(1), 5-15). Έλα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππεξθφξησζεο είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άγρνο φηαλ 

ζπλδέεηαη κε επαλαιακβαλφκελεο θαη κνλφηνλεο εξγαζίεο (Sutherland VJ & Cooper 

CL., 1996, ζζ. 12(1), 27-34) 

Οη Robbins & Judge αλαθέξνπλ επίζεο σο παξάδεηγκα ηηο εηδηθέο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ, φπσο νη εξγαδφκελνη ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα πεξλνχλ θάπνην δηάζηεκα 

φπνπ έρνπλ πνιχ ιίγα λα θάλνπλ, ελψ ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα λα θιεζνχλ μαθληθά 

λα αληηκεησπίζνπλ κηα θξίζε. (Robbins S & Judge T., 2007) Ζ ππνθφξησζε απνηειεί 

επίζεο γελεζηνπξγφ παξάγνληα άγρνπο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, γηαηί 

κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ε ζέζε εξγαζίαο είλαη «πεξηηηή», κε  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηνλ θάηνρφ ηεο (αλεξγία). 

Ρίζθν θαη θίλδπλνο ζηελ εξγαζία. Μηα εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ξίζθν θαη 

θηλδχλνπο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε απμεκέλα επίπεδα άγρνπο. Οη Young & Cooper 

αλαθέξνπλ φηη νη εηδηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, φπσο νη ππξνζβέζηεο, ηα κέιε 

ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, νη νδεγνί αζζελνθφξσλ θηι. ππνθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα 
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θηλδχλνπ ζηελ εξγαζία ηνπο κε  αληίθηππν ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο (Young KM & CooperCL., 1995, ζζ. 10(3), 29). Αληίζεηα 

εξγαδφκελνη πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ξίζθν θαη θίλδπλν, φπσο νη αζηπλνκηθνί, νη 

εξγάηεο ζε νξπρεία, νη ππξνζβέζηεο θαη νη ζηξαηησηηθνί, κπνξεί λα έρνπλ ρακειά 

επίπεδα άγρνπο θαζψο έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.  

Με ηνλ φξν νξγαλσζηαθφ θιίκα αλαθέξνπκε ην πψο αληηιακβάλνληαη νη 

εξγαδφκελνη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο ηνπο, ελψ ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζε αμίεο, λφξκεο, ηα νπνία κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νκάδσλ. Καη ε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα κπνξνχλ λα απνηεινχλ πεγέο 

έληνλνπ άγρνπο γηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο 

βξίζθεη πνιχ δχζθνιν λα απνδψζεη ζε θαζήθνληα ιφγσ ηνπ φηη νη αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ ηαηξηάδνπλ, κε απνηέιεζκα λα δηαθσλεί πιήξσο 

ή, επίζεο, εάλ ην κέινο ηνπ νξγαληζκνχ πηζηεχεη φηη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ν 

νξγαληζκφο είλαη άδηθνο ή απξφβιεπηνο, κπνξεί λα απνθηήζεη απμαλφκελν εξγαζηαθφ 

άγρνο. Έλα αθφκα παξάδεηγκα είλαη ε πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία κε ηε δηνίθεζε ή θαη 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ε έιιεηςε ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα νξγαλσζηαθνχ άγρνπο. (Arnold J & SilvesterJ & Cooper 

C & Robertson I., 2005) 

 

2.8.3 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξόιν ηνπ/ ηεο εξγαδνκέλνπ/εο σο πεγέο 

άγρνπο. 

Ο ξφινο πνπ έρεη έλαο εξγαδφκελνο ζηνλ νξγαληζκφ θαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη ε 

δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη θαιά νξηζκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ κεγάιν άγρνο ζηνλ 

εξγαδφκελν. Σξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη πνπ ζα ηνπο δνχκε 

αλαιπηηθά παξαθάησ: Ζ αζάθεηα ηνπ ξφινπ, ε ζχγθξνπζε ηνπ ξφινπ θαη ε 

ππεπζπλφηεηα ηνπ ξφινπ. (Greenberg J & Baron R., 2008) 

Ζ αζάθεηα ηνπ ξφινπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ, φπσο είλαη ην 

λα αξρίζεη θάπνηνο κηα θαηλνχξγηα εξγαζία, λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ζηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ, λα δερζεί γηα πξψηε θνξά ζέζε κε 

δηνηθεηηθή επζχλε θιπ. Μπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ην ίδην ην άηνκν, φηαλ δελ έρεη κηα 

ζαθή εηθφλα γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο ηνπ/εο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζψο θαη ηα φξηα θαη ηελ επζχλε πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ξφιν ηνπ/εο. Ζ αζάθεηα 
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ξφινπ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, κεησκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε 

ππνθίλεζε θαη κεγαιχηεξε πξφζεζε γηα παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία (Coverman S., 

1989, ζζ. 67(4), 965-982) 

χκθσλα κε ηνπο Schwab & Iwanicki, ε ζχγθξνπζε ξφινπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην 

άηνκν ππνρξεψλεηαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ζεσξεί φηη δελ είλαη κέξνο ηνπ ξφινπ 

ηνπ/εο ή φηη πξέπεη λα θάλεη πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ ζπκθσλεί απνιχησο ή γίλεηαη 

θάζε θνξά απνδέθηεο δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά αληίζεησλ κεηαμχ ησλ εληνιψλ. Απηή ε 

ζχγθξνπζε νδεγεί ζε κεησκέλε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη πςειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο. Σφζν ε αζάθεηα φζν θαη ε ζχγθξνπζε ξφινπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά ηφζν κε ην 

άγρνο φζν θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη ζε 

δηάθνξεο εξγαζηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη δάζθαινη, ηα κεζαία ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, 

νη ινγηζηέο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο (Schwab RL& Iwanicki EF., 1982, ζζ. 18(1), 60) 

Απφ έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ε επζχλε πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ξφιν, είλαη έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί άγρνο. Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

επζπλψλ: ε επζχλε γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ε επζχλε γηα ηα πξάγκαηα, φπσο νη κηζζνί, 

ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηίξηα. Ζ επζχλε γηα ηνπο αλζξψπνπο επηθέξεη κεγαιχηεξν άγρνο 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππεπζπλφηεηα γηα πξάγκαηα, θαη νδεγεί πεξηζζφηεξν ζε άγρνο θαη 

θαξδηαθά πξνβιήκαηα. (Cooper C L., 1983, ζζ. 4(4), 325) 

Τπάξρνπλ άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε ζην λα βηψλνπλ ην άγρνο ζε ζχγθξηζε 

κε άιια άηνκα. χκθσλα κε ηνλ Arnold, et al., ε πξνζσπηθφηεηα θαίλεηαη λα επηδξά 

αξθεηά ζην πψο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

άγρνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην αληηκεησπίδνπλ (Arnold J & SilvesterJ & Cooper C 

& Robertson I., 2005) 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ επελδχζεη πνιχ ζην λα αλαθαιχςνπλ πνηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο επζχλνληαη γηα ην άγρνο, θαη αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθφ άγρνο. 

Σύπνο πξνζσπηθόηεηαο Α θαη Β. Οη Friedman θαη Rrosenman (1971) ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα κειεηήζνπλ εάλ νη αζζελείο κε ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ, 

θαηέιεμαλ φηη εθηφο απφ θάπνηνπο παξάγνληεο, φπσο ε θιεξνλνκηθφηεηα, ε ειηθία θαη 

ε αξηεξηαθή πίεζε, έλαο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο θαίλεηαη λα εμεγεί απηά ηα επεηζφδηα. 

Ολφκαζαλ απηφ ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο ηχπν Α θαη ηνλ πεξηέγξαςαλ κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: είλαη άηνκα αεηθίλεηα, βηάδνληαη λα ηειεηψζνπλ φηη αξρίδνπλ ζε κηθξφ 
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ρξνληθφ δηάζηεκα, κηινχλ κε έληαζε, δηαθφπηνπλ ζπρλά ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, 

αζρνινχληαη κε δχν ε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ηαπηφρξνλα, είλαη αλππφκνλα, είλαη 

αληαγσληζηηθά, είλαη αθξηβή ζηα ξαληεβνχ ηνπο, ζηραίλνληαη λα πεξηκέλνπλ, δελ 

αλαζέηνπλ εχθνια αξκνδηφηεηεο ζηνπο άιινπο θιπ. Αληίζεηα ν ηχπνο Β ζχκθσλα κε 

ηνπο Huczynski A & Buchanan, δε ληψζεη λα θπλεγηέηαη απφ ηνλ ρξφλν, έρεη ηελ ηάζε 

λα απνιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηε δσή, δε βηάδεηαη, δελ αηζζάλεηαη πίεζε απφ ηνλ ρξφλν, 

δελ εθλεπξίδεηαη εχθνια, εξγάδεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ θιπ.. Ο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο 

Α έρεη γεληθά ππνζηεξηρζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο, παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηνί 

εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πίζσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα Α ππάξρεη έλαο 

ελδνγελήο λεπξσηηζκφο. Άξα κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα ηελ λεπξσηηθή πξνζσπηθφηεηα 

θαη φρη γηα κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε πξνζσπηθφηεηαο. (Friedman M & Rosenman 

RH., 1971, ζζ. 3(6), 300) (Κάληαο Α., 1993) (Huczynski A & Buchanan DA.) 

Έδξα ειέγρνπ. Με ηελ έλλνηα έδξα ειέγρνπ ελλννχκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

θάπνηνο πηζηεχεη πσο ειέγρεη ηελ ίδηα ηνπ/εο κνίξα (Judge T & Bono J., 2001, ζζ. 

86(1),80-92) Ζ εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ην πηζηεχσ φηη ην ίδην ην άηνκν 

έρεη ηνλ έιεγρν γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ελψ ε εμσηεξηθή έδξα ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζην 

πηζηεχσ φηη φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη ειέγρεηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο, φπσο ηελ ηχρε, ηε 

κνίξα ή ην ζεφ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ζπλδένπλ ηελ επηηπρία κε ηελ 

απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο κε ηελ αηνκηθή ηνπο πξνζπάζεηα, ελψ θάπνηνη άιινη ζρεηίδνπλ 

ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπο ζηηο εμεηάζεηο κε ηα ζέκαηα πνπ έβαιε ν θαζεγεηήο, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα δηφξζσλε ή κε ηελ εχλνηα ή κε ηεο ηχρεο θιπ. (Robbins S & Judge 

T., 2007)  

Σα άηνκα κε εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ, ηείλνπλ λα επηηπραίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα 

ππνθέξνπλ ιηγφηεξν απφ ην άγρνο θαζψο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο 

ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο. Παξνκνίσο, φηαλ ζπκβαίλεη θάηη πνπ ηνπο πξνθαιεί άγρνο δελ ζα 

κείλνπλ αδξαλείο, αιιά αληίζεηα ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα ην 

αληηκεησπίζνπλ. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε εμσηεξηθή έδξα ειέγρνπ πηζηεχνπλ φηη 

πηεζηηθέο ή αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο είλαη πέξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πεξηνξίδνληαη ζην λα ππνθέξνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, ρσξίο λα πξνζπαζήζνπλ 

ηδηαίηεξα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, ιεηηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν 

κνηξνιαηξηθά.  

Κύξηα αμηνιόγεζε.  Ζ θχξηα απηφ-αμηνιφγεζε (core self-evaluation), ζχκθσλα κε 

ηνλ Judge, είλαη έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 
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απηνεθηίκεζε, ηελ έδξα ειέγρνπ, ηελ απηεπάξθεηα θαη ηελ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα. (Judge T & Bono J., 2001)  

Αλ θαη ε έλλνηα απηή έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ε θχξηα απηφ-

αμηνιφγεζε πξνβιέπεη εξγαζηαθά απνηειέζκαηα θαιχηεξα απφ ηα κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Σα άηνκα κε πςειά επίπεδα θχξηαο απηφ-

αμηνιφγεζεο απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο, είλαη πην επηηπρεκέλα ζηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο, είλαη πην ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δσή ηνπο, αλαθέξνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα άγρνπο θαη κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα ηα πξνηεξήκαηά ηνπο θαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη (Judge T., 2009, ζζ. 18(1), 58-62). 

 Άιια εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα επίζεο επηβεβαηψλνπλ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ 

έρνπλ πςειά επίπεδα θχξηαο απηφ-αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα 

ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο 

(Harris, Harvey, & Kacmar, 2009; Yagil, Luria, & Gal, 2008).  

Αλζεθηηθόηεηα.  Ζ αλζεθηηθφηεηα θαίλεηαη λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ μερσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο (Kobasa, 1987), αληέρνληαο πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζε 

ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο. Ζ αλζεθηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

είλαη: ε δέζκεπζε ηφζν ζηελ εξγαζία φζν θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ν έιεγρνο, ε 

πεπνίζεζε δειαδή φηη ηα γεγνλφηα πνπ καο δπζθνιεχνπλ, φπσο κηα αιιαγή ζην 

εξγαζηαθφ καο ρψξν, είλαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη φρη απεηιέο ηεο αζθάιεηάο καο 

(Kobasa, 1987). Οη εξγαδφκελνη πνπ ζθνξάξνπλ πςειά ζηελ αλζεθηηθφηεηα, πξνηηκνχλ 

λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη δελ πξνζπαζνχλ λα ηα 

απνθεχγνπλ (Baumgartne, 2002). Δπίζεο, απηνί νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ πςειφηεξε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, βηψλνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο, αλαθέξνπλ ιηγφηεξεο 

ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη ιηγφηεξν άγρνο θαη θαηάζιηςε (Klag &Brdley, 2004; 

Manning, Willims, & Wolfe,1988). 

Αηζηνδνμία/Απαηζηνδνμία. Σα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ βαζκφ ζηελ αηζηνδνμία 

αληηκεησπίδνπλ ηελ δσή κε ζεηηθφ ηξφπν, πεξηκέλνπλ λα ζπκβεί ην θαιχηεξν θαη 

ειπίδνπλ φηη φια ζα έρνπλ ζεηηθή έθβαζε. Σα άηνκα απηά ηείλνπλ λα ρεηξίδνληαη ην 

άγρνο πην απνηειεζκαηηθά. Δίλαη πην ηθαλά λα βιέπνπλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

φπνηαο θαηάζηαζεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη κηα θαηάζηαζε κπνξεί λα βειηησζεί. ε 

αληίζεζε, ηα άηνκα πνπ ζθνξάξνπλ πςειά ζηελ απαηζηνδνμία ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ 

πνιχ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο φηαλ βξίζθνληαη ππφ πίεζε θαη άγρνο. Απηφ ζεκαίλεη 
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φηη ηείλνπλ λα ηα παξαηνχλ πην εχθνια ή λα αξλνχληαη φηη ζπλέβε έλα γεγνλφο πνπ 

ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά ηείλνπλ λα αλαθέξνλ ζπρλφηεξα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο πνλνθεθάινπο ή ζηνκαρηθέο ελνριήζεηο ζε πεξηφδνπο 

πίεζεο. (Scheier MF & Weintraub JK & Carver S., 1986, ζζ. 51(6), 1257) (Furnam A., 

2005) 

 

2.8.4 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία σο πεγέο άγρνπο.   

Οη ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηφζν κε ηνπο πξντζηακέλνπο φζν θαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ή ηνπο πθηζηακέλνπο κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή άγρνπο θαη πίεζεο. 

Απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Κάληα (1993) ζπκβαίλεη φηαλ νη ζρέζεηο απηέο δελ είλαη θαιέο, 

ραξαθηεξίδνληαη δειαδή απφ ρακειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο θαη ζηήξημεο. (Κάληαο Α., 

1993)  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε 

ζπλαδέιθνπο ζπλδέεηαη κε πςειή αζάθεηα ξφινπ, θαθήο πνηφηεηα επηθνηλσλία, 

ςπρνινγηθή έληαζε θαη ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. (Cooper CL & Cartwright S., 

1994, ζζ. 47(4) 455-471). Παξαθάησ αθνινπζεί πεξηγξαθή απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ.   

Οη ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηάκελνπο. Οη δηαξθείο πηέζεηο γηα απνηειέζκαηα κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην λα ζπκπεξηθέξνληαη κε δπζάξεζην ή 

αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ζρέζε απηή λα 

δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο ηξηβέο θαη θαηά ζπλέπεηα άγρνο (Sosik JJ & Godshalk VM., 

2000, ζζ. 21(4), 365).  

Όηαλ  ζρέζε κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δειαδή 

νη πξντζηάκελνη ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε, 

ηφηε απηφ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ ζηξεο. (Nelson 

D & Basu R & Purdie R., 1998, ζζ. 5(2) 103-112) (Thomas CH & Lanku M J., 2009, 

ζζ. 48(3), 417-432)   

Σν ζηπι εγεζίαο αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζδηνξίδνληαο φηη φηαλ 

ν/ε πξντζηάκελνο/ε εγείηαη κέζσ ηνπ παξαδείγκαηφο ηνπ/ηεο, μεθαζαξίδεη ηνλ ζηφρν 

θαη ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, 

νη πθηζηάκελνη βηψλνπλ ιηγφηεξν εξγαζηαθφ άγρνο θαη ζθνξάξνπλ πςειφηεξα ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. (Baruch-Feldman C & Brondolo E & Ben-Dayan D & 

Schwartz J., 2002, ζζ. 7(1), 84-93)  
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Οη ζρέζεηο κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Σν λα έρεηο έλα 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία ζπκβάιιεη ζην λα αληηκεησπίδεη θαλείο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε ιηγφηεξν άγρνο θαη έληαζε (Furnam A., 2005)  

Σν άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

αληαγσληζκνχο θαη πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο ή απφ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο, φπσο επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ αδηθίεο, εχλνηεο θιπ. Σν άγρνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ 

ην φηη /ε κάλαηδεξ ρξεηάδεηαη λα κάζεη λα δηνηθεί κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπ/ηεο θαη κε ηελ έιιεηςε δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ νη 

πθηζηάκελνη. Ζ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πθηζηάκελνπο βνεζά πνιχ ζηελ 

θαιή εξγαζηαθή δσή θαη κεηψλεη ηα άγρνο. Απηφ ην δίθηπν ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ή νηθνλνκηθή ζηήξημε, θαζψο επίζεο λα κνηξαζηεί γλψζεηο 

ή πιεξνθνξίεο ή ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ πνιχ άγρνο 

(Furnam A., 2005) 

Οη πξννπηηθέο θαξηέξαο σο πεγή άγρνπο. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν 

νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζήκεξα είλαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη Cooper et al. (1988) εδψ πεξηιακβάλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο εξγαζηαθήο 

αλαζθάιεηαο, ηελ αλάπηπμε/εμέιημε ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο 

κεηάβαζεο ζηε ζπληαμηνδφηεζε. (Cooper CL & Cooper RD & Eaker LH., 1988) 

 

2.8.5 πλέπεηεο θαη ζπκπηώκαηα ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο 

Ο θεληξηθφο θνξέαο ζηελ Αγγιία πνπ ρεηξίδεηαη ζέκαηα πγείαο, άγρνο θαη  

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε έθζεζή ηνπ αλαθέξεη φηη ην 2007-

08, 442.000 εξγαδφκελνη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία βίσζαλ άγρνο ζηελ εξγαζία ηνπο ζε 

ζεκείν ηέηνην πνπ έλησζαλ άξξσζηνη, φηη 13.5 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο κέξεο έρνπλ 

ραζεί εμαηηίαο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνο θαη φηη απηφ θφζηηζε ζηνπο εξγνδφηεο πάλσ απφ 

381 εθαηνκκχξηα ιίξεο. (Griffin MA & Clarke S., 2011, ζζ. 359-397) (MacKay CJ & 

Cousins R & Kelly RJ & Lee S & McGaig R., 2004, ζζ. 18(2), 91-112) (Μαξία Βαθφια 

& Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζ. 199) 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην άγρνο είλαη ε δεχηεξε πην ζπρλά 

αλαθεξφκελε αηηία πνπ ζπλδέεηαη κε πξνβιήκαηα πγείαο ζην εξγαζηαθφ ρψξν. Σν 

άγρνο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 22% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε ησλ 27, θαη ην 

λνχκεξν απηφ έρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα απμεζεί πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. ην ζεκείν 
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απηφ ζα αλαιχζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άγρνπο ηφζν γηα ην ίδην ν άηνκν φζν θαη γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο.  

Σν ζηξεο θνζηίδεη ηφζν ζηα άηνκα φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο φπνπ εξγάδνληαη. 

Όηαλ ζε έλα άηνκν ηα επίπεδα άγρνπο απμάλνληαη, απηφ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, φπσο επηζεηηθφηεηα, 

θαηάζιηςε, κφληκε θνχξαζε, απάζεηα, δηαηαξαρέο χπλνπ θιπ. Ζ αχμεζε απηή 

ζπλδέεηαη επίζεο κε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαη θαπλίζκαηνο, θαζψο θαη κε 

δηάθνξεο ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, φπσο πςειή πίεζε, εθίδξσζε, ζηνκαρηθέο θαη 

θαξδηαθέο ελνριήζεηο θιπ. (Brady K T & Sonne SC., 1999, ζ. 23(4)) (Cooper CL & 

Cartwright S., 1994, ζζ. 47(4) 455-471) (Κνΐλεο Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 2014, 

ζζ. 304-305) 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ, ηε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο 

απφδνζεο, ηα αηπρήκαηα, ηε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηηο 

αιιαγέο  ζην εξγαζηαθφ ρψξν θιπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα κειέηε ζε δείγκα λνζνθφκσλ 

έδεημε φηη φζν απμαλφηαλ ην ζηξεο ζηελ εξγαζία ηφζν ιηγφηεξν νη λνζνθφκνη/εο γηλφηαλ 

αλεθηηθνί, δεζηνί, επαίζζεηνη πξνο ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπο θαη ηφζν 

πεξηζζφηεξν έραλαλ ηελ ζπγθέληξσζή, ηελ επηκνλή θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο. 

Ο Cherniss (1980) επηβεβαίσζε φηη φηαλ ην άγρνο ζηελ εξγαζία είλαη κφληκν, κεηψλεηαη 

ε ππνθίλεζε θαη ε ζεηηθή εηθφλα πνπ κπνξεί α έρεη θάπνηνο γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

(Vacola M & Nikolaou I., 2005, ζζ. 27(2), 160-174; Brady K T & Sonne SC., 1999, ζ. 

23(4); Motowidlo SJ & Packard JS & Manning MR., 1986, ζζ. 71(4), 618-629) 

Σα ζπκπηψκαηα άγρνπο ζχκθσλα κε ηνλ Arnold (2005) ρσξίδνληαη ζε ζσκαηηθά, 

ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξάο Σα ζπκπηψκαηα απηά εκθαλίδνληαη κε πνιινχο ηξφπνπο 

φπσο π.ρ. κε αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκφ, ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, ηελ αλαπλνή, ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε ή/θαη κ αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη ε εκθάληζε έληαζεο, 

βηαζχλεο, αλίαο ή ιχπεο ή/θαη κε αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζηηο ζπλζήθεο χπλνπ 

ή δηαηξνθήο.  

Οη ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζχκθσλα κε ηνπο Κνΐλε θαη αξίδε ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

A. Τπνθεηκεληθέο εκπεηξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ άγρνο, θαηάζιηςε, δηαξθή 

αλεζπρία θαη παξάδνμε ζπλαηζζεκαηηθή απφζπαζε. Σν άηνκν κπνξεί λα έρεη 

επίγλσζε ή λα ηηο αξλείηαη, ελψ ζπρλά επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ηνπο ζπλαλαζηξέθνληαη. 
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B. σκαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα ησλ ςπρνζσκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, απφ ηηο ζρεηηθά ζπλεζηζκέλεο, φπσο νη βξαρείαο δηάξθεηαο εκηθξαλίεο ή 

ηα δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, έσο ηεο ελδηάκεζεο ζνβαξφηεηαο θαη ελφριεζεο φπσο 

είλαη ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, νη πφλνη ζηε πιάηε θαη νη αθφκε πην 

απεηιεηηθέο γηα ηε δσή, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη αγγεηαθά εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα. 

C. Αιιαγέο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, πνπ θπκαίλνληαη απφ κέηξηα επεξεζηζηφηεηα 

κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο αιθννιηζκφο θαη 

θάπληζκα ή άιισλ αλαπφθεπθησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε αλάγθε γηα ζπρλέο 

αιιαγέο εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ή απξνζπκία γηα αλάιεςε πεξαηηέξσ θαζεθφλησλ ή 

ηεηακέλεο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο.   

Σν πςειφ ζηξεο ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο εκπάζεηαο (empathy) ησλ 

αζζελψλ. Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εληνπίδνληαη ζην φηη ε δνκή 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη απηνχ ηνπ ηχπνπ αληηδξάζεηο 

«πγείαο» ή «αδπλακίαο», κε απνηέιεζκα ηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ην πξφβιεκα 

λα κελ παξαηηνχληαη απφ ηελ εξγαζία, αιιά λα παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία θαη λα 

εθδειψλνπλ ζπκπησκαηνινγία άγρνπο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ ην πξφβιεκα 

εθδειψλεηαη κε ελαιιαγή πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ησλ λεφηεξσλ ζηειερψλ. Ζ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή επεμία επεξεάδεηαη απφ ην ζηξεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, κεηψλνληαο ηελ απφδνζε θαη θαη‟ επέθηαζε επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε 

ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσή ηνπο. (Κνΐλεο Αξηζηνηέιεο & αξίδε Μαξία., 

2014, ζζ. 305-306) 

 

2.9 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Burnout) 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή αιιηψο ην ζχλδξνκν burnout ζχκθσλα κε ηνλ 

Maslach, (1982) απνηειείηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνχξαζεο, ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Σν 1974 

ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» απφ 

ηνλ Freudenberger γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

εμνπζέλσζεο ζε επαγγεικαηίεο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη, γεληθφηεξα, ζε ρψξνπο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ θαη αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

θξνληίδα (Freudenberger HJ., 1974, ζζ. 30(1), 159-165; Maslach C., 1982). 
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Σα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε (emotional exhaustion) θαη 

αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα δψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα δψζνπλ ηίπνηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, πνπ ππνθέξνπλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε αξρίδνπλ θαη 

θξαηνχλ απνζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθά, θαη ζηγά ζηγά μεθφβνπλ ςπρνινγηθά, 

κεηαηξέπνληαο έηζη ηνπο εαπηφ ηνπο ζε γξαθεηνθξάηεο πνπ απιψο δηεθπεξαηψλνπλ κηα 

αθφκα ππφζεζε. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο εμνπζέλσζεο, είλαη απηή ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο (depersonalization), έρεη λα θάλεη κε ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ 

θπληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, απηή ε 

δηάζηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ γηαηξφ λα πηζηεχεη φηη ν αζζελήο πνπ ππνθέξεη ην 

αμίδεη. (Cooper C L., 1983, ζζ. 4(4), 325; Maslach C., 1982). Ζ ηξίηε δηάζηαζε 

αλαθέξεηαη ζηελ κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε (reduced personal accomplishment), 

ζχκθσλα κε απηή έρνπκε ηε ηάζε λα αμηνινγνχκε ηνλ εαπηφ καο αξλεηηθά. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. (Maslach C & Jackson SE., 1981, ζζ. 99-113) (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο 

Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 198-214). 

χκθσλα κε ηελ Βαθφια θαη Νηθνιάνπ, ην πην πξφζθαην εξεπλεηηθφ κνληέιν 

κειέηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη επηηεπρζεί απφ ηνπο Demerouti, Bakker, 

Nachreiner θαη Schaufeli (2001). Σν κνληέιν νλνκάδεηαη κνληέιν εξγαζηαθψλ 

απαηηήζεσλ-πφξσλ (Job-Demands Job-Resources Model) θαη ππνζηεξίδεη φηη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο 

εξγαζηαθέο απαηηήζεηο (Job Demands) θαη ηνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο (Job resources), νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ν θφξηνο εξγαζίαο, ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ, νη βάξδηεο θαζψο θαη ην 

άζρεκν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θιπ., ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζε πςειά επίπεδα νδεγεί 

ζπλήζσο ζε εμνπζέλσζε. Αληίζηνηρα, ζηνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο αλαθέξνληαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε, νη ακνηβέο, ε ζπκκεηνρή, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θιπ., ε χπαξμε ησλ 

νπνίσλ ζε πςειά επίπεδα νδεγεί ζε ζεηηθέο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Οη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ινηπφλ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε, ελψ ε έιιεηςε εξγαζηαθψλ πφξσλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

«ςπρηθή απνκάθξπλζε» (disengagement). (Demerouti Δ & Bakker AB & Nachreiner F 

& Schaufeli WB., 2001, ζζ. 86(3), 499-512) 
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Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπρλέο θαη αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο, θαζψο θαη ζε παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία. (Martinussen M & Richardsen 

AM & Burke RJ., 2007, ζζ. 35(3), 239-249) (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 

2012, ζζ. 198-214) 

 

2.9.1 Αίηηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο πνπ έλα άηνκν βηψλεη, θαζψο θαη κε πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηίδνληαη θαηά βάζε κε ηηο αηηίεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ή ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ 

απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ χπαξμε ή κε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Hock (1988) ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ή πξνζσπηθήο ελίζρπζεο 

απνηειεί πεγή επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνπο δαζθάινπο. Δπίζεο, ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειεί πεγή επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

γηαηξνί πνπ έξρνληαη ζπρλά ζε επαθή κε πεξηζηαηηθά αζζελψλ, φπνπ δελ κπνξνχλ λα 

αλαηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, επηβαξχλνληαη ςπρνινγηθά θαη απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

κηθξή δηάξθεηα, πάληα εζηηαζκέλε ζε έλα πξφβιεκα, ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

γηαηξνί κε ηνπο αζζελείο ηνπο, φπνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. (Cherniss C., 1980) 

Ζ ππεξθφξησζε απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνπ ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή ή πνιιέο ψξεο δχζθνιεο εξγαζίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη έλα εξγαδφκελν 

ζην λα αηζζάλεηαη φηη ςπρνινγηθά δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη άιιν. εκαληηθή πεγή 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε ζχγθξνπζε ξφισλ ή ε αζάθεηα ξφισλ. 

πλερίδνληαο ην παξάδεηγκα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, είλαη θαλεξφ φηη ν 

αζζελήο κπνξεί λα επηζπκεί θάηη, φπσο ε επζαλαζία, ή ην λνζνθνκείν λα επηβάιιεη 

θαλφλεο, φπσο ε γξήγνξε θαη απξφζσπε εμππεξέηεζε, πνπ λα είλαη αληίζεηνη κε ηηο 

αμίεο ή ηηο πξαθηηθέο ελφο γηαηξνχ. (Pines AM & Aronson E & Kafry D., 1980) (Μαξία 

Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζζ. 198-214) 

Γηα ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εθηφο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε, επζχλνληαη επίζεο θαη πξνάγνληεο 

πξνζσπηθφηεηαο ή πξνζσπηθά ραξαθηεξίζηεθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Maslach (1982) 

αλαθέξεη φηη δελ έρνπλ επηβεβαησζεί δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Παξφια απηά νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 
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ζπλαηζζεκαηηθήο θνχξαζεο αληίζεηα κε ηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη νη γπλαίθεο 

αλακέλεηαη λα είλαη πην θνηλσληθέο πην επαίζζεηεο θαη λα λνηάδνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Οη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο γχξσ ηνπο, άξα έρνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θνχξαζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη άλδξεο αλακέλεηαη λα είλαη πην ζθιεξνί, κε 

απνηέιεζκα ε ηάζε πξνο ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ θαη θπληθψλ ζηάζεσλ, δειαδή ε 

ηάζε γηα απνπξνζσπνπνίεζε λα είλαη κεγαιχηεξε. (Maslach C., 1982) (Maslach C & 

Jackson SE., 1981, ζζ. 99-113) 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα δείρλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε έδξα 

ειέγρνπ, ε απηνεθηίκεζε θαη ε εμνπζέλσζε (Schmitz, Neumann, & Oppermann, 2000). 

Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιηγφηεξν ηελ ηάζε λα αλαπηχμνπλ ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, είλαη εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο ζηα ρέξηα ηνπο θαη πσο δηαζέηνπλ φιεο ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο. (Brouwers A & Tomic W., 1999, ζζ. 14,7-26) 

(Schmitz N & Neumann W & Oppermnn R., 2000, ζζ. 37(2),95) 

Δπίζεο ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ απηφ ηνλ ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη νη λεφηεξνη εξγαδφκελνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θαζψο ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαίλεηαη λα είλαη πην ζηαζεξνί θαη ψξηκνη θαη 

καζαίλνπλ απφ ηελ εκπεηξία. Ζ Maslach ζρνιηάδεη φηη ε ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο 

γηα έλαλ λέν επαγγεικαηία είλαη ν πξψηνο κε ηνλ πέκπην ρξφλν ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

εάλ έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα αληηκεησπίζνπλ ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

θαη δελ θαηαθέξνπλ ζηα πξψηα απηά ρξφληα, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ νξγαληζκφ ή λα εκθαλίζνπλ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε κέλνληαο. Οη επαγγεικαηίεο πνπ ππνθέξνπλ ιηγφηεξν απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη απηνί κε θαιήο πνηφηεηαο πξνζσπηθέο ζρέζεηο φπσο 

ζχδπγνη, ζχληξνθνη, θίινη θιπ,. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ έλαο εξγαδφκελνο/ε αληιεί 

ζπλαηζζήκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, δηαζέηεη έλα ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ζηεξίδεη θαη κνηξάδεηαη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, 

ηφηε κπνξεί λα έρεη κηθξφηεξε ηάζε γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζεο.   (Maslach C., 1982) (Schmitz N & Neumann W & Oppermnn R., 2000, 

ζζ. 37(2),95) (Vakola M., 1996) (Μαξία Βαθφια & Ησάλλεο Νηθνιάνπ, 2012, ζ. 214) 
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Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο πγείαο θαζψο απνηειεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο αιιά θαη ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ησλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. πνιιέο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα ην εξγαζηαθφ stress θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. (Ford RC & Bach SA 

& Fottler MD., 1997, pp. 22:74-89; Wensing M & Elwyn G., 2003, pp. 326:977-879) 

Πξφζθαηεο εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζε εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο, δείρλνπλ φηη έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (22–46%) απηψλ πνπ απάληεζαλ ηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα 

παξνπζηάδνπλ θιηληθψο ζεκαληηθά επίπεδα ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο. ηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ θαηαδείμεη 

πςειά πνζνζηά εκθάληζεο έληαζεο, άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη έιιεηςεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. (Caplan PR., 1994, pp. 309:1261-1263; Ramirez Aj & Graham J & 

Richards MA & Cull A & Gregory WM., 1996, pp. 347:724-728; Blenkin H & Deary IJ 

& Wood RA& Zeally HE & Agius RM., 1995, p. 310:534; Kapur N & Borrill C & 

Stride C., 1999, pp. 317:511-512) 

ε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Γεσξγίνπ θαη ζπλ ζπκκεηείραλ 200 εξγαδφκελνη ελφο 

νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ ησλ Αζελψλ (115 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη 85 ηαηξνί). 

ηφρνο ήηαλ (α) λα θαηαγξαθνχλ ηα γεληθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία, ε χπαξμε άγρνπο θαη πίεζεο απφ ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο, ε γλψκε ηνπο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο, (β) λα επηζεκαλζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο θαη (γ) 

λα παξνπζηαζηνχλ νη αιιαγέο πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν. (Γεσξγίνπ Β & 

Μπακπάηζηθνπ Φ & Κηελάο Δ & Γεσξγηνπ Γ & Καιιίληθνο Γ., 1998) 

Οη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλαθεξφκελε ηθαλνπνίεζε πξνεξρφηαλ απφ ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ελψ ε δπζαξέζθεηα απφ κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο ή 

κε αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη (62%) δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ελψ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη πίεζεο 

αλέθεξε ην 48% ησλ εξγαδνκέλσλ. ηηο αιιαγέο πνπ πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν, σο δεχηεξε πξνηίκεζε (κεηά ηελ αλάγθε αιιαγήο ζηνλ 
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ηξφπν δηνίθεζεο) αλέθεξαλ ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ηα δχν ηξίηα ζεσξνχζε ηνπο αζζελείο ζπλεξγάζηκνπο θαη 

επγεληθνχο. (Γεσξγίνπ Β & Μπακπάηζηθνπ Φ & Κηελάο Δ & Γεσξγηνπ Γ & Καιιίληθνο 

Γ., 1998, pp. 60:60-94) 

ε άιιε παξφκνηα κειέηε, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Λάζθαξε θαη ζπλ ζε 

παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν ησλ Αζελψλ, αλαθέξζεθαλ ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαη πςειά επίπεδα έληαζεο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

παηδηάηξνπο. (Λάζθαξε Υ & Κνηζψλεο Κ & Βειέλδαο Π & Ληαθνπνχινπ Μ & 

Σζίηνπξα ., 2000, pp. 63:225-230) Οη ζπγγξαθείο ζπλέθξηλαλ ηξεηο νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ πγείαο –96 λνζνθνκεηαθνχο παηδηάηξνπο ελφο κεγάινπ παηδηαηξηθνχ 

λνζνθνκείνπ, 111 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ θαη 90 ηδηψηεο 

παηδηάηξνπο (ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο)– φζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ηεο έληαζεο, 

ηνπ άγρνπο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν θχξην θαη ίζσο πην 

αλεζπρεηηθφ εχξεκα απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ φηη νη κηζνί ζρεδφλ λνζνθνκεηαθνί 

παηδίαηξνη (47%), αιιά θαη αμηφινγν πνζνζηφ απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

(41%), έδσζαλ ζεηηθή βαζκνινγία ζην εξσηεκαηνιφγην γεληθήο πγείαο (GHQ, General 

Health Questionnaire), φηαλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε κειέηεο γεληθνχ πιεζπζκνχ 

θπκαίλνληαη πεξί ην 26–28%. (Caplan PR., 1994, pp. 309:1261-1263) Σν GHQ 

απνηειεί έλα επξέσο απνδεθηφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ αληρλεχεη ειάζζνλεο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο. (Goldberg D & Williams P., 1988) Σν κηθξφ πνζνζηφ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο παηδηάηξνπο ζηε κειέηε ησλ Λάζθαξε θαη ζπλ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Γεσξγίνπ θαη ζπλ (νη κηζνί 

εξσηεζέληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη), αιιά θαη κε ηα επξήκαηα πξφζθαηεο κειέηεο 

γηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ 

νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην 30,4% εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο. (Λάζθαξε Υ & Κνηζψλεο Κ & Βειέλδαο Π & Ληαθνπνχινπ Μ & 

Σζίηνπξα ., 2000, ζζ. 63:225-230) 

 ηελ ίδηα κειέηε ησλ Coomber et al, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

GHQ, ν έλαο ζηνπο ηξεηο γηαηξνχο (29%) έδεημε ζηνηρεία ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο, 

ελψ κεξηθνί (12%) παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη 3% είραλ ζθέςεηο 

απηνθηνλίαο. (Coomber S & Todd C & Park G & Baxter P & Firth- Cozens J & Shore 

S., 2002, pp. 89:873-881) 

Λφγσ ηεο καθξνπξφζεζκα δπζκελνχο επίδξαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress ζηε 

ζσκαηηθή αιιά θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν 
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θαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο ηερληθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ, φπσο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, εξγαζία ζε νκάδεο, ηερληθέο 

ραιάξσζεο-απνθφξηηζεο, ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπκβνπιεπηηθή.  

ε πξφζθαηε κειέηε δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

stress θαη εμεηάζηεθαλ νη ηξφπνη δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπ ζε 42 δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη αλ θαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ηα εμεηαδφκελα λνζνθνκεία αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε stress ζην πξνζσπηθφ ηνπο, ιίγα 

είλαη εθείλα πνπ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

δηαρείξηζήο ηνπ. Ζ κεησκέλε απηή αληαπφθξηζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

έιιεηςε εηδηθψλ ηκεκάησλ ζηειερσκέλσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε γλψζεηο θαη 

εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ stress. 

 Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress ζηα λνζνθνκεία πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ νη νκάδεο εξγαζίαο, ε δηελέξγεηα εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ εκεξίδσλ. Γεληθά, ηα 

νγθνινγηθά λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία εηδηθψλ λνζεκάησλ είραλ ηηο πην 

νξγαλσκέλεο κνξθέο δξάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ stress. Φπζηθά, ην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ νγθνινγηθψλ λνζνθνκείσλ βηψλεη πην έληνλα ηα 

θαηλφκελα ηνπ stress θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θφπσζεο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, αιιά αλακθηζβήηεηα απηά ηα θαηλφκελα είλαη ζπλπθαζκέλα πιένλ κε ην 

ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ 

πξνζπκία ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ stress, ζηα λνζνθνκεία φπνπ 

απηά εθαξκφδνληαη, είλαη κεγαιχηεξε γηα ην λνζειεπηηθφ, παξαταηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη κηθξφηεξε γηα ην ηαηξηθφ. Πάλησο, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

νξγαλσκέλσλ παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ stress ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα ππφ 

εμέηαζε λνζνθνκεία είλαη ελζαξξπληηθά, αθνχ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κείσζεο ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ stress. (Καδδά 

ΚΑ., 2005, pp. 16:23–26) 

 

2.10 Αλαζθόπεζε κειεηώλ  

Οη θνηλσληνιφγνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο έρνπλ παξάζρεη ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ επαγγεικάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά απηή ε 

γλψζε έρεη παξακείλεη ζεσξεηηθή θαη αθαδεκατθή. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, σζηφζν, 

κηα πην πξαθηηθή ζθνπηά ηεο ζπλεξγαζίαο ζην λνζνθνκείν έρεη εθαξκνζηεί. Οη κειέηεο 

απηέο επηθεληξψλνληαη ζηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθή θξνληίδα ηεο πγείαο, ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ, 

θαη ην πην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ζρεηηθά άξζξα πνπ 

δηαβάδνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην British 

Medical Journal, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηε ζπλεξγαζία γηαηξνχ-λνζνθφκαο, ζε έλα 

εηδηθφ ζέκα θνηλφ κε ην Nursing Times ηνλ Απξίιην ηνπ 2000. Σν θχξην κήλπκα ήηαλ ε 

αλάγθε ζην λα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ απηή ε ζπλεξγαζία. Οη Zwarenstein θαη Bryant 

ξψηεζαλ «Ση είλαη ηφζν ζεκαληηθφ ζηε ζπλεξγαζία;» θαη απάληεζαλ «πξαγκαηηθά δελ 

γλσξίδνπκε». (Zwarenstein M & Bryant W., 2000, p. 19) Ο Celia Davies πξφηεηλε φηη ε 

ζπλεξγαζία δελ ζεκαίλεη θαη 'αλάγθελ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ απφ ηνπο άιινπο 

γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, κπνξεί απιά λα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα 

απαζρνινχληαη απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ. Αλ ηζρχεη απηφ, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα ππνθξχπηεη απνθιίλνπζεο εξκελείεο. (Davies C., 1999, p. 95 

(33): 3) 

Μηα κειέηε ζε δχν λνζνθνκεία ηεο Οιιαλδίαο αλέθεξαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ ηνπ ξφιν θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ λνζνθφκσλ ζε ζρέζε κε ηνπο γηαηξνχο. 

(Verschuren PJ & Masselink H., 1997, pp. 45: 1135–1138) Οη λνζειεπηέο είραλ πην 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη γηαηξνχο απφ φ, ηη ην αληίζηξνθν, αιιά θαλέλαο ηνπο δελ 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ άιινπ. Μηα άιιε κειέηε, απφ ηέζζεξα λνζνθνκεία 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη δχν ζηελ Απζηξαιία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο έρνπλ θάπσο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κεη ηελ 

εξγαζία ζην λνζνθνκείν. Οη γηαηξνί ζεσξνχζαλ ηελ θιηληθή εξγαζία πεξηζζφηεξν σο 

κηα αηνκηθηζηηθή επηρείξεζε απφ φ, ηη νη λνζειεπηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηελ θιηληθή 

εξγαζία πεξηζζφηεξν σο κηα ζπιινγηθή επηρείξεζε. (Degeling P & Kennedy J & Hill 

M., 2001, pp. 14: 36–48) 

ηε Ννξβεγία, ηξεηο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ην παξαπάλσ ζέκα. Σν 

βαζηθφ ηνπο κήλπκα ήηαλ φηη νη δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο δελ απνηεινχλ έλα 

κεγάιν πξφβιεκα ζηα Ννξβεγηθά λνζνθνκεία, ηνπιάρηζηνλ φρη απφ άλδξεο γηαηξνχο. 

Χζηφζν, ηα επξήκαηα δείρλνπλ, ηα ίδηα απνηειέζκαηα φπσο απηά ησλ Οιιαλδηθψλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ, φηη νη δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή 

θνπιηνχξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο. (Verschuren PJ & 

Masselink H., 1997, pp. 45: 1135–1138) (Degeling P & Kennedy J & Hill M., 2001, pp. 

14: 36–48) 
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Μηα εζληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1993 ζηνπο γηαηξνχο ηεο Ννξβεγίαο 

έδεημε φηη νη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί αλαθέξνπλ επλντθέο εληππψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία γηαηξνχ-λνζνθφκαο (Hoftvedt BO & Falkum E & Akre V., 1998, pp. 118: 

249–252). Ληγφηεξεο δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο αλαθέξζεθαλ απφ άλδξεο γηαηξνχο, απφ 

γηαηξνχο πην παιηνχο θαη ςπρίαηξνπο. Οη δηαθνξέο σζηφζν δελ ζεσξήζεθαλ δξακαηηθέο 

θαη ε γεληθή εληχπσζε ήηαλ φηη ππήξρε θηιηθή ζπλχπαξμε.  Με βάζε ηελ ίδηα έξεπλα 

ησλ γηαηξψλ ζηε Ννξβεγία, νη Gjerberg θαη Kjolsrod αλέιπζαλ έλα πην εηδηθφ δήηεκα, 

ηνπ πψο γπλαίθεο γηαηξνί αληηκεησπίδνπλ ηε ζπλεξγαζία γηαηξνχ-λνζνθφκαο. Βξήθαλ 

φηη ην 30% ησλ γηαηξψλ πνπ ήηαλ γπλαίθεο, ζε ζχγθξηζε κφλν κε ην 2% ησλ αλδξψλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, αλέθεξαλ φηη είραλ ιάβεη ιηγφηεξν βνήζεηα απφ λνζειεπηέο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. (Gjerberg E & Kjolsrod L., 

2001, pp. 52: 189–202)  

Οη ζπγγξαθείο ζπκπιήξσζαλ ηελ εηθφλα κε πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο ζπλέληεπμεο: 

Μηα γπλαίθα ηαηξηθφο εξεπλεηήο , εηψλ 42, αλαθέξεη φηη  «Γελ είλαη φηη [νη λνζνθφκεο] 

δελ έρνπλ ην ρξφλν γηα λα ζαο βνεζήζνπλ. Θέινπλ λα ζαο πνπλ φηη δελ κπνξείηε λα 

έξρεζηε εδψ θαη λα θέξεζηε ζαλ λα είζηε πην ζεκαληηθή.» «ηελ αξρή ελνριήζεθα 

πνιχ φηαλ νη λνζνθφκεο άθελαλ φηη έθαλαλ γηα κέλα, φηαλ έλαο άλδξαο ζπλάδειθφο 

δεηνχζε ηε βνήζεηά ηνπο. Σψξα έρσ δηαπηζηψζεη φηη είλαη θαιχηεξν λα κελ ηνπο δεηάσ 

βνήζεηα θαη λα πξνζπαζψ λα δηαρεηξηζηψ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ίδηα, δειαδή 

λα γίλσ αλεμάξηεηε απφ ηε βνήζεηα ησλ λνζειεπηψλ. Αιιά θαη απηφ πξνθαινχζε 

αληηδξάζεηο, θαζψο ηφηε “ έκπαηλα ζηα δηθά ηνπο ρσξάθηα”, αλαθέξεη κηα γπλαίθα 

ρεηξνπξγφο, εηψλ 40.  

Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα, αλ θαη δελ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ήηαλ φηη ε 

ζπλεξγαζία, φπσο εκθαλίδεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο εθθξάδεηαη σο βνήζεηα.  

Ο Skjorshammer ζπδήηεζε γηα ην πψο νη επαγγεικαηίεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπγθξνχζεηο. Κχξην εχξεκα ηνπ ήηαλ φηη νη γηαηξνί 

αλερφληνπζαλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη δηαθσλίεο απφ κέιε άιισλ επαγγεικάησλ πξηλ 

ζεσξήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο φηη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί 

σο επηδέμηα αληηκεηψπηζε, αιιά απηφ κπνξεί επίζεο λα ππνδειψλεη ηελ αλαίζζεηε 

πιεπξά ηνπ γηαηξνχ ζε έλαλ ζπλεξγάηε. (Skjorshammer M., 2001, pp. 15: 7–18) 

Οη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο ηνπ γηαηξνχ-λνζνθφκαο ζπλεξγαζία είλαη είηε νη 

έξεπλεο ηνπ ελφο επαγγέικαηνο κφλν ή κηαο κηθξήο θιίκαθαο πνηνηηθέο κειέηεο ησλ 

νπνίσλ ηα πνξίζκαηα κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα γεληθεπηνχλ.  Μηα αθφκα  κειέηε πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ αλαιχεη ηηο εκπεηξίεο ηεο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
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ελφο κεγάινπ δείγκαηνο γηαηξψλ θαη λνζνθφκσλ πνπ εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ζηα ίδηα 

ηαηξηθά θαη ρεηξνπξγηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ ζηε Ννξβεγία. 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία θαη ησλ λνζνθφκσλ (71%) θαη ησλ γηαηξψλ (79%) ζεσξνχζαλ 

ηε δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία θαιή ζην λνζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδνληαλ. Οη 

γηαηξνί, σζηφζν, ήηαλ ζεκαληηθά πην ηθαλνπνηεκέλνη. Δπίζεο, λνζειεπηέο θαη γηαηξνί 

αμηνινγήζαλε νξηζκέλα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη γηαηξνί πνιχ 

πην ζπρλά απφ φηη νη λνζειεπηέο αλέθεξαλ φηη παηλέζεθαλ  γηα ηελ θαιή δνπιεηά ηνπο 

απφ άιια κέιε ηνπ επαγγέικαηνο, ππήξρε θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηκεκάησλ, θαιή 

δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία, ζπρλά ζπδεηνχζαλ ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε άιιεο 

εηδηθφηεηεο ηαηξψλ, ιακβάλνληαο ζεκαληηθά ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάκβαλαλ απφ 

ηνπο άιινπο γηαηξνχο θαη ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ γηαηξψλ. 

Οη λνζειεπηέο είραλ πην ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο γηαηξνχο ζηε γεληθή 

ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη απηφ γηαηί δελ έγηλαλ ζχκαηα κε ξεαιηζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ απφ ηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο ηνπο  ή άιισλ νκάδσλ. Δπαηλέζεθαλ  γηα 

ηελ θαιή δνπιεηά ηνπο απφ ην ίδην ην επάγγεικά ηνπο, βξίζθνληάο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, θαιά ελεκεξσκέλνπο ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο, 

απνδερφκελνη ηνλ ςπρηθφ θφξην εξγαζίαο, θαη φληαο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπο.  

Πξαθηηθά φιεο νη πξνγλψζεηο επεξέαδαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζνθφκσλ θαη ησλ 

γηαηξψλ κε ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ αλακελφκελε θαηεχζπλζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ελφο νκίινπ κε δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ είλαη ζεκαληηθά πην έληνλεο απφ 

άιιεο. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεκαληηθψλ πξνγλσζηηθψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ γηαηξψλ κε ηηο λνζνθφκεο δελ ήηαλ ίδηεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνζνθφκσλ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ απηή ησλ 

γηαηξψλ απφ ηε γεληθή ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ 

ην γεγνλφο φηη θαη ηα δχν επαγγέικαηα είραλ ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνπο αζζελείο, 

βξίζθνληαο ηελ πξντζηακέλε θαη κέιε άιισλ επαγγεικάησλ θαιά εμνηθεησκέλνπο κε 

ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ θαη βιέπνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ άιια επαγγέικαηα σο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δνπιεηά ηνπο.  

Ζ ζπλεξγαζία πξνυπνζέηεη ζπκθσλία ζε κηα θνηλή απνζηνιή. ην λνζνθνκείν, ην 

θνηλφ έξγν ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο είλαη ν αζζελήο. Οη λνζνθφκεο θαη νη 

γηαηξνί κνηξάδνληαη έλα επξχ πεδίν γλψζεσλ, παξαηεξήζεσλ θαη ζηφρσλ. Αιιά έρνπλ 

επίζεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζζελή 
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θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ππεξεθάλεηα νθείινληαη ζπρλά ζηελ 

αληίιεςε ή / θαη επηζεκνπνίεζε αξκνδηνηήησλ σο κνλνπψιηα. Χο εθ ηνχηνπ, 

δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ιακβάλεη ρψξα ζε κηα δηαζηαχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ. Δκείο εξκελεχνπκε ηα ζηνηρεία δείρλνληαο ηξεηο πηζαλέο 

αλαληηζηνηρίεο: ησλ ζηφρσλ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Οη λνζνθφκεο θαη νη γηαηξνί ήηαλ εμίζνπ πηζαλφ λα ζεσξήζνπλ φια ηα επαγγέικαηα 

σο εξγαζία γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ αζζελή. Αιιά ε ηθαλνπνίεζε ηνπ γηαηξνχ κε ηηο 

δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπλαίζζεκά ηνπο φηη απηφ 

ήηαλ έηζη. Όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ γηαηξψλ, ηφηε ππνθέξνπλ  ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ φηη νη 

λνζειεπηέο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζνθφκσλ κε ηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο είρε 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε επηξξνή κε βιέπνληαο φηη φινη είραλ ηνλ ίδην ζηφρν. ην 

παξαζθήλην ην γεγνλφο φηη ε λνζειεπηηθή έρεη «απειεπζεξψζεη ηνλ εαπηφ ηεο» απφ ην 

ηαηξηθφ θνκκάηη είλαη αλακελφκελν. 

Γηα λα είλαη κηα ειθπζηηθή επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία εηαίξνπ πξέπεη επίζεο λα 

δηαζέηεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλνχ ζηφρνπ. Οη γηαηξνί ζεσξήζεθαλ εμαηξεηηθά πην ηθαλνί κεηαμχ λνζνθφκσλ θαη 

γηαηξψλ, αιιά πνιινί γηαηξνί δελ ήηαλ ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ. 

Δλψ νη εθηηκήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ γηα ηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο 

δελ επεξεάδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ γεληθή εληχπσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ, βιέπνληαο άιια επαγγέικαηα θαη ηελ πξντζηακέλε ηνπ 

ζάιακν ελεκεξσκέλε ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο, πξνζσξηλά ζην ζάιακν ήηαλ 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ ε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία απφ φηη γηα ηνπο γηαηξνχο. Σα δεδνκέλα καο δείρλνπλ φηη νη λνζειεπηέο 

ληψζνπλ ιηγφηεξν εμαξηεκέλνη απφ ηνπο γηαηξνχο γηα ην ηη γλσξίδνπλ άιινη 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηνπο αζζελείο, θαη ζεσξψληαο άιιεο εηδηθφηεηεο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Μεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε κε δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο αλαθέξεηαη θαη απφ 

ηνπο γηαηξνχο θαη ηηο λνζνθφκεο, πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ελεκέξσζε απφ ηα άιια 

επαγγέικαηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Αιιά ην απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθά ηζρπξφηεξν 

κεηαμχ ησλ γηαηξψλ. Απηφ κπνξεί λα αληαλαθιάηε απφ ην απιφ γεγνλφο φηη νη γηαηξνί 

είλαη ιηγφηεξνη ζε αξηζκφ, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

παξαηεξήζεηο απφ άιινπο, αλ κε ηη άιιν θαη ζηελ επηθεθαιήο λνζνθφκα, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο γηαηξνχο 
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απφ φηη νη λνζειεπηέο. Αιιά κπνξεί επίζεο λα εξκελεπζεί σο έλδεημε φηη νη λνζειεπηέο 

έρνπλ δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα 

φπνπ ζεσξείηαη σο βαζηθή αξκνδηφηεηά ηνπο. Σν γεγνλφο φηη κφλν ην ήκηζπ πεξίπνπ 

ησλ λνζειεπηψλ ιέλε φηη ζπδεηνχλ ππνζέζεηο αζζελψλ κε άιιεο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο εκέξαο ζηεξίδεη ηελ εξκελεία φηη νη 

λνζειεπηέο κπνξνχλ λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν βάξνο γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν σο 

παξαηεξεηέο ζηε πξψηε γξακκή ησλ γηαηξψλ, ζηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

Έλαο ηέηνηνο αλαπξνζαλαηνιηζκφο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηηο δηεπαγγεικαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο αξλεηηθά, θαη ζηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ησλ γηαηξψλ ζρεηηθά κε ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ θαη ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ αζζελψλ κπνξεί λα ζεκάλεη 

έλα βαζκφ ηεο δπζαξέζθεηαο γηα ηελ πνζφηεηα ή / θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θιηληθψλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παίξλνπλ απφ ηηο λνζνθφκεο.  

Σα επξήκαηά καο φηη ε παξαδνζηαθά θπξίαξρε νκάδα, νη γηαηξνί, είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία απφ φηη νη λνζνθφκεο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο 

ππνςίεο φηη ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα κνηάδεη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή γηα ηνλ ειέγρνληα 

έηαηξν θαη φηη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο δελ ζεκαίλεη ην ίδην θαη ζηα δχν 

επαγγέικαηα. Απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ην παξάδνμν φηη νη γηαηξνί βαζκνιφγεζαλ ηηο 

γλψζεηο ησλ λνζειεπηψλ γηα ηνπο αζζελείο θαζψο θαη νη λνζνθφκεο βαζκνιφγεζαλ 

ρακειφηεξα ηελ επάξθεηα απφ φηη βαζκνιφγεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο. Παξφια απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία. Οη λνζειεπηέο είλαη πην ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ γηαηξψλ 

θαη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο, αλαθέξζεθε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε αλάγθε λα 

έρνπλ ηελ γλσζηνπνίεζε, θαη ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο δηεπαγγεικαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο. Δξκελεχζακε ηε ζέζε ησλ λνζειεπηψλ σο έλα απμαλφκελν «ανπηζάηληεξ 

δπζαξέζθεηαο», πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ κέζσ απνζηαζηνπνίεζήο ηνπο απφ ην έξγν 

ησλ ηαηξψλ. Οη γηαηξνί επαγγεικαηηθά θαη κε απηνπεπνίζεζε δηαηεξνχλ ηελ 

παξαδνζηαθή εζηίαζή ηνπο ζηε δηάγλσζε θαη ηελ ηαηξηθή ζεξαπεία, ε νπνία 

εμαθνινπζεί, ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα δερζεί, λα δεζπφδεη ηελ εξγαζία ζην 

λνζνθνκείν. Γη 'απηνχο, ε θαιή ζπλεξγαζία ζεκαίλεη φηη έρεη ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο 

πνπ πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Οη 

λνζειεπηέο είλαη ζηελ επηρείξεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Γη 'απηνχο, ε ζπλεξγαζία δελ ζεκαίλεη κφλν ε επηθνηλσλία γηα ηηο ηαηξηθέο 

παξαηεξήζεηο ή ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, αιιά θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ αλεμάξηεηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο, π.ρ. κε ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ 
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θαηαλφεζε ηεο πιήξε θαηάζηαζεο  ησλ αζζελψλ θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δχλακεο ηνπ/ηεο. ηνπο λνζειεπηέο, ε ιέμε «ζπλεξγαζία» δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηηο θαηαζηάζεηο εξγαζίαο θαη ζηα θαζήθνληα, είλαη επίζεο έλα 

δήηεκα ηεο εθ λένπ δηακφξθσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, γη 'απηφ θαη ε ηθαλνπνίεζή 

ηνπο κε ηηο δηεπαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο εμαξηάηαη πην έληνλα απφ φηη απηή ησλ 

γηαηξψλ γηα ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

2.11 Αλαθεθαιαίσζε 

Καζεκεξηλά ζηε δσή καο θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο καο εξρφκαζηε ζε επαθή 

θαη αμηνινγνχκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαλαζηξεθφκαζηε θαη βξίζθνληαη γχξσ καο. 

Αμηνινγνχκε ην πψο θέξνληαη, ηελ πξνζσπηθφηεηα  θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Πξέπεη λα 

αθνχκε απηά πνπ ιέλε θαη λα πξνζέρνπκε απηά πνπ θάλνπλ παξαθνινπζψληαο ηηο 

θηλήζεηο ηνπο ζην ρψξν. Οη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηνπο ηνκείο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηθαλνηήησλ, πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ζε φιν ην εχξνο ηεο 

βηνζσκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. ηα 

επαγγέικαηα πγείαο είλαη έλαο πνιχο βαζηθφο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο εμαξηάηαη ε 

δσή ησλ αζζελψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη έληνλε θαη δχζθνιε θαζψο ππάξρεη 

κεγάιε πίεζε, άγρνο θαη εμνπζέλσζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή απφ ηελ θχζε ηνπ 

επαγγέικαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

3.1 Δηζαγσγή  

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα εμεηάζζεθε θαη αλαιχζεθε ν φξνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπνπδαηφηεηα απηήο εηδηθά ζην ρψξν ηεο πγείαο. Έγηλε κηα αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο θαη δηαηππψζεθαλ φξνη θαη έλλνηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα θαη 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο επηθνηλσλίαο. ην θεθάιαην 

απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πεδίνπ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη λα 

εμεηαζηεί πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ εξγαζηαθή επηθνηλσλία 

ζηα επαγγέικαηα πγείαο. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

3.2 Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία  

ηαηηζηηθή νξίδεηαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, νξγάλσζε, 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ βνήζεηα 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπο νδεγεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ, πξάγκα 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία. 

Ζ ζηαηηζηηθή δηαθξίλεηαη ζε Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή. ηελ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, κεηά ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγεη ε αλάιπζε απηψλ, αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δείγκα ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ. (Θαιαζζηλφο ΛΗ & Υαξίζεο ΥΦ., 1996) 

ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή επηηπγράλεηαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ην δείγκα. (Αγηαθιφγινπ ΥΝ & 

Μπέλνο ΘΔ, 2007) 

Ζ έξεπλα αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε, 

βειηίσζε ή δηαθνξνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο γηα έλα θπζηθφ ή θνηλσληθφ 

θαηλφκελν. ηεξίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή εξγαζία, ε νπνία δηέπεηαη απφ 

απζηεξή ινγηθή κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε ή ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ 
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επαιήζεπζε ηεο ιχζεο ζε έλα πξφβιεκα κε ηελ ρξήζε εκπεηξηθψλ κεζφδσλ. θνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε εξκελεία δεδνκέλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ 

εμεγνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Οη ηχπνη ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ηξείο: α) νη δηεξεπλεηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο πηπρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ εμέηαζηλ πιεζπζκνχ, β) νη 

πεξηγξαθηθέο, πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαη 

γ) νη αηηηνινγηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά. (Churchill 

GA & Brown TJ., 2004) 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο δηεξεπλεηηθή- πεξηγξαθηθή θαζψο 

έρεη σο ζθνπφ ηεο λα πεξηγξάςεη αιιά θαη δηεξεπλήζεη ηελ επηθνηλσλία ζηνλ ρψξν ησλ 

επαγγεικάησλ πγείαο. 

 

3.3 ρεδηαζκόο θαη Καηάξηηζε Δξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απιφ, θαηαλνεηφ θαη 

ζχληνκν. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο είλαη πην ζχληνκν λα 

απαληεζνχλ θαη νδεγνχλ ζε έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ ε επεμεξγαζία 

ησλ νπνίσλ είλαη επθνιφηεξε ζηε ζπλέρεηα. 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2014 ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε γηαηξνχο θαη 

λνζειεπηέο ρεηξνπξγηθψλ θαη παζνινγηθψλ ηκεκάησλ. ηελ αξρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφηαλ κε ιίγα ιφγηα ε πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο θαη ν ζθνπφο ηεο 

θαη επεμεγείην ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ζηνπο εξσηεζέληεο.  

Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζδηνξίζηεθε ν πιεζπζκφο ηεο 

έξεπλαο. Χο ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δπλεηηθά 

εμεηάδνπκε θαη παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ (Θαιαζζηλφο ΛΗ 

& Υαξίζεο ΥΦ., 1996) 

θνπφο ήηαλ ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα λνζνθνκεία 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο. Λφγνπ ηνπ ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε ηξία δεκφζηα θαη 

ηξία ηδησηηθά λνζνθνκεία. Γηαλεκήζεθαλ ζην ζχλνιν 120 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα 104 (45 απφ λνζνθνκεία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 59 απφ 

δεκφζηα λνζνθνκεία).  
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3.4 Γνκή Δξσηεκαηνινγίνπ   

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηα εμήο 5 κέξε: 

Πποσυπικά στοισεία. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ηππηθέο εξσηήζεηο φπσο είλαη ην θχιν ηνπ, 

δειαδή αλ είλαη άληξαο ή γπλαίθα. Αλ είλαη γηαηξφο ή λνζειεπηήο ρεηξνπξγηθνχ ή 

παζνινγηθνχ. Ση ειηθία έρεη, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαζψο θαη πφζα ρξφληα 

εκπεηξίαο έρεη. Σππηθέο κελ αιιά βαζηθέο θαζψο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέξρνληαη απφ ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ.    

Ικανοποίηση- Αβεβαιότητα- Απογοήτεςση. Σν θνκκάηη απηφ ησλ εξσηήζεσλ ζέιεη 

λα απνηππψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ νη εξσηψκελνη ζην ρψξν εξγαζία ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο ίδηαο ηεο δνπιεηάο θαη ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή ηνπο. Καηά πφζν 

ληψζνπλ αβεβαηφηεηα ή φρη γηα ην επάγγεικά ηνπο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

ππάξρεη ζηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καη ηέινο, θαηά πφζν επηθξνηνχληαη- 

αλαγλσξίδνληαη ή δέρνληαη θξηηηθή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο. 

Πληπουόπηση- Σςνεπγασία μεταξύ τυν τμημάτυν. ε απηφ ην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα δείμνπλ θαηά πφζν ππάξρεη ζπλεξγαζία, πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία κέζα 

ζην ρψξν ησλ επαγγεικάησλ πγείαο.  

Αιτίερ πος ουείλονται οι μεγαλύτεπερ ελλείτειρ στην επικοινυνία. ην ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο 

πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δείμνπλ ηνλ ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ θφξην εξγαζίαο πνπ ληψζνπλ θαη 

ππάξρεη αλάινγα ην επάγγεικά ηνπο αλ είλαη δειαδή γηαηξνί ή λνζειεπηέο.  

Αθνχ πξνζδηνξίζακε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

απηήο.  

 

3.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξζεθε θαη αλαιχζεθε ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε.  Γφζεθε ν ηξφπνο δνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε, πνχ θαη πφζα δηαλεκήζεθαλ θαζψο θαη πφζα 

επεζηξάθεζαλ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ-Απνηειέζκαηα 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη θαηά πφζν ππάξρεη ελεκέξσζε 

θαη πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ  ηκεκάησλ ζηα 

επαγγέικαηα πγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε θαιή θαη ζσζηή επηθνηλσλία. Πφζν ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδεη ζηελ επηθνηλσλία ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, γηαηξψλ θαη 

λνζειεπηψλ. Σέινο, θαηά πφζν επεξεάδεη ν ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ηδηαίηεξα ν 

ζσκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο. 

 

4.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία- Πξνζσπηθά ζηνηρεία  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απφ ηα 120 εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζε ηζάξηζκνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, απαληήζεθαλ ηα 104 (86,7%). Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ηα ζπκπιήξσζαλ γηαηξνί θαη λνζειεπηέο ηνπ Υεηξνπξγηθνχ θαη ηνπ 

Παζνινγηθνχ απφ Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία ηεο Αηηηθήο. Σα πνζνζηά 

απαληήζεσλ εκθάληζαλ κηα κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ Ννζνθνκείσλ ηνπ 

Ηδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ Γεκφζηα Ννζνθνκεία 

ζπκπιεξψζεθαλ 59 εξσηεκαηνιφγηα (98,3%) απφ ηα νπνία 26 απφ Γηαηξνχο (13,3%) 

θαη ηα ππφινηπα 33 απφ Ννζειεπηέο (86,7%). Αληίζηνηρα απφ ηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία 

ζπιιέρηεθαλ 45 εξσηεκαηνιφγηα (75%) απφ ηα νπνία ηα 17 απφ Γηαηξνχο (43,3%) θαη 

28 απφ Ννζειεπηέο (56,7%). 

Σα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρηεθαλ απαληήζεθαλ απφ Γηαηξνχο θαη 

Ννζειεπηέο ησλ Υεηξνπξγηθψλ ηκεκάησλ. Οη Γηαηξνί πνπ απαληήζαλε ζηα Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία θαη ζηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία ήηαλ ζε πιεηνςεθία Άληξεο αληίζεηα κε 

ηνπο Ννζειεπηέο πνπ ε πιεηνςεθία ήηαλ Γπλαίθεο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηαηξψλ ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ήηαλ ζε ειηθία 30-40, 

Αλχπαληξνη, ρσξίο παηδηά θαη κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν κεγαιχηεξε ησλ 6 

ρξφλσλ. Αληίζεηα νη Γηαηξνί ζηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία , ελψ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία 

ζηελ ίδηα θιίκαθα ειηθίαο θαη ζηελ ίδηα θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ήηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη παληξεκέλνη θαη είραλ απφ 1-2 παηδηά.   
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Οη Ννζειεπηέο πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία Γπλαίθεο 

ζηα Γεκφζηα αιιά θαη ζηα ηδησηηθά Ννζνθνκεία, κε πάλσ απφ 6 ρξφληα εκπεηξία ζην 

ρψξν. ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο ήηαλ ειηθίαο απφ 30 

κέρξη 40 εηψλ, έγγακνη θαη έρνληαο απφ 1 έσο 2 παηδηά. Αληίζεηα ζηα Ηδησηηθά 

Ννζνθνκεία ε πιεηνςεθία ήηαλ κέρξη 30 εηψλ, άγακνη θαη ρσξίο παηδηά. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

απαληήζεθαλ απφ ηα Γεκφζηα θαη ηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία φζνλ αθνξά ην πξψην 

κέξνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Πίλαθαο 4.1 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΓΖΜΟΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

 

ΓΗΑΣΡΟΗ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΓΗΑΣΡΟΗ ΝΟΖΛΔΤΣΔ 

Φχιν Α: 15 - Γ: 11 Α: 6 - Γ: 27 Α: 12 - Γ: 5 Α: 1 - Γ: 27 

Δηδηθφηεηα Υ: 18 - Π: 8 X: 23 - Π: 10 Υ: 10 - Π: 7 Υ: 15 - Π: 13 

Ζιηθία 

    

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε Δ: 11 - Α: 15 Δ: 29 - Α: 4 Δ: 15 -Α: 2 Δ: 11 - Α: 17 

Παηδηά 

    

Δπαγγεικαηηθή 

Δκπεηξία ζην ρψξν 

    

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 
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4.3 Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα- Απνγνήηεπζε 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηππψλνληαη εξσηήζεηο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα απνηππψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ νη εξσηψκελνη ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Καηά πφζν ληψζνπλ αβεβαηφηεηα γηα ην επάγγεικά 

ηνπο θαζψο θαη θαηά πφζν ληψζνπλ απνγνήηεπζε απφ ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο αζθείηε θαη 

θαηά πφζν επηβξαβεχνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιν 7 εξσηήζεηο. Οη 

εξσηεζέληεο βαζκνινγνχζαλ ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

Αβεβαηφηεηα απφ Πάξα πνιχ έσο Καζφινπ. Οη απαληήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.1. Σηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ απνγνήηεπζε κε Ναη ή Όρη θαη ηέινο ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δπηβξάβεπζε 

απφ Πνιχ πρλά έσο Καζφινπ φπνπ νη ζρεηηθέο απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 4.6. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.1 

Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα 
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ην Γηάγξακκα 4.1 βιέπνπκε φηη μερσξίδεη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Ακνηβή. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έρνπλ νη απαληήζεηο ησλ λνζειεπηψλ ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ νη νπνίνη έρνπλ 

απαληήζεη φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη νη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ. Μεγάια πνζνζηά απαληήζεσλ 

έρνπλ ιάβεη θαη νη απαληήζεηο ησλ Ννζειεπηψλ ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ ζρεηηθά 

κε ηελ Ηθαλνπνίεζε ζηελ δνπιεία πνπ έρνπλ βαζκνινγήζεη νη πεξηζζφηεξνη σο Μέηξηα 

θαη ηελ Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ακνηβή πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη. Ακέζσο κεηά πεγαίλνπλ νη απαληήζεηο ησλ λνζειεπηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, νη νπνίνη ληψζνπλ «Λίγε» αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικά ηνπο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ηαηξνχο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ πνπ ληψζνπλ «Πνιχ» 

αβεβαηφηεηα.  

Πην αλαιπηηθά, ζηελ εξψηεζε «Πόζο ηθαλοποηεκέλοη ληώζεηε κε ηελ δοσιεηά ζας» ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ φπσο θαη ησλ 

Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ απάληεζαλ φηη είλαη Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Οη λνζειεπηέο απφ 

ηελ άιιε, απάληεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη ζηα Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία θαη Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απηνί ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ. 

ηελ εξψηεζε «Πόζο ηθαλοποηεκέλοη είζηε κε ηελ ακοηβή ζας ζε ζτέζε κε ηο επίπεδο 

σπερεζηώλ ποσ παρέτεηε;» ε πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ ησ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, 

φπσο πξναλαθέξακε, δήισζαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη. Αληίζεηα, νη 

πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ αλέθεξαλ φηη είλαη Πνιχ θαη Μέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή ηνπο. ηελ ίδηα εξψηεζε ε λνζειεπηέο ησλ Ηδησηηθψλ 

Ννζνθνκείσλ απάληεζαλ φηη είλαη Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ απάληεζαλ δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή ηνπο. 

Σέινο, ζην εξψηεκα «Νηώζεηε αβεβαηόηεηα γηα ηα επάγγεικά ζας» ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ησλ λνζειεπηψλ ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

ήηαλ ληψζνπλ Λίγε αβεβαηφηεηα. Αληίζεηα νη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ 

δήισζαλ φηη ληψζνπλ Πνιχ αβεβαηφηεηα ελψ νη πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ζηνπο 

γηαηξνχο ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ θπκαηλφηαλ ζην Μέηξηα θαη Λίγν.  

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα έγηλε κηα ζχγθξηζε ηεο Ηθαλνπνίεζεο πνπ έλησζαλ νη 

εξσηψκελνη κε ηελ ακνηβή ηνπο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην επάγγεικά ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ηνπο. 



61 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.2 

Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Γηαηξνί Γεκνζίνπ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.3 

Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Γηαηξνί Ιδησηηθνύ 

ηα Γηαγξάκκαηα 4.2 θαη 4.3 φπνπ ζπγθξίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνπο γηαηξνχο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ πάλσ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

έρνπλ κε ηελ ακνηβή ηνπο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο. χκθσλα 

κε ηα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη ζηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ειηθίαο 20-30 εηψλ, πνπ 

είλαη κφλν θάπνηνη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, έρνπλ απαληήζεη φηη ληψζνπλ 

Λίγε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπο. Δπίζεο, ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ ειηθηψλ ζην ζέκα ηεο 
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ηθαλνπνίεζεο. ην ζέκα ηεο αβεβαηφηεηαο νη γηαηξνί κεηαμχ 20 κε 30 εηψλ απαληάλε 

φηη ληψζνπλ Πνιχ θαη Πάξα πνιχ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικά ηνπο.  

Οη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ είλαη απφ 30 έσο 40 εηψλ δειψλνπλ φηη 

δελ είλαη Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ θαη νη γηαηξνί ησλ 

Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ δειψλνπλ αληίζηνηρα φηη είλαη Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη. Όζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο αβεβαηφηεηαο, νη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ δειψλνπλ φηη 

ληψζνπλ Πνιχ αβεβαηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηνπο γηαηξνχο ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ 

πνπ ζε απηή ηελ θιίκαθα ειηθίαο δελ αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα αβεβαηφηεηα.  

Σέινο, ζηελ ηειεπηαία θιίκαθα ηεο ειηθίαο δειαδή απφ 40 εηψλ θαη άλσ, νη γηαηξνί 

ησλ ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ ληψζνπλ θαηά Πνιχ ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ 

κηζζνχ ζρεηηθά κε ηνπο γηαηξνχο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ πνπ ληψζνπλ Λίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη. Καζφινπ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηα επάγγεικά ηνπο ληψζνπλ νη γηαηξνί 

ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο γηαηξνχο ησλ Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

φπνπ ληψζνπλ Λίγν θαη Μέηξηα αβεβαηφηεηα 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.4 

Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Ννζειεπηέο Γεκνζίνπ 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.5 

Ιθαλνπνίεζε- Αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Ννζειεπηέο Ιδησηηθνύ 

 

ηα Γηαγξάκκαηα 4.4 θαη 4.5 αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

λνζειεπηψλ. Όινη νη λνζειεπηέο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ 

20 θαη 30 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ακνηβή ηνπο 

θαη ληψζνπλ Πνιχ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικά ηνπο. Αληίζεηα ε πιεηνςεθία 

ησλ λνζειεπηψλ ησλ Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ληψζνπλ Μέηξηα Ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε 

ηελ ακνηβή ηνπο θαη ην 40% φηη ληψζεη Λίγε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην επάγγεικά 

ηνπο. 

Απφ 30 εηψλ κέρξη θαη 40 νη λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ απαληνχλ  φηη 

δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

λνζειεπηέο ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ πνπ είλαη Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη. Όζνλ 

αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην επάγγεικά ηνπο θαη νη λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ αιιά 

θαη ησλ Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ληψζνπλ Μηθξή αβεβαηφηεηα. 
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ηελ ηειεπηαία θιίκαθα άλσ ησλ 40 εηψλ, βιέπνπκε λα ππεξηζρχεη ε Μέηξηα 

ηθαλνπνίεζε ζηε ακνηβή ζηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία αληί ησλ Ννζειεπηψλ ησλ 

Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ πνπ ζεσξνχλ Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ακνηβή ηνπο . Γηα 

ηελ αβεβαηφηεηα νη λνζειεπηέο ζηα Ηδησηηθά Ννζνθνκεία δελ ληψζνπλ θαζφινπ 

αβεβαηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 5 λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ άλσ ησλ 

40 πνπ απάληεζαλ θάζε έλαο θαη απφ κία δηαθνξεηηθή απάληεζε. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.6 

Απνγνήηεπζε- Δπηβξάβεπζε 

 

ην Γηάγξακκα 4.6 βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δψζαλε νη εξσηψκελνη ζρεηηθά κε ηελ απνγνήηεπζε απφ ηελ θξηηηθή πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο θαη θαηά πφζν 

ιακβάλνπλ επηβξάβεπζε γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ 

ιακβάλνπλ νη απαληήζεηο ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ αιιά θαη 

ησλ Ηδησηηθψλ ζην ζέκα ηηο απνγνήηεπζεο απφ θξηηηθέο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ 

επηβξάβεπζε. 

Πην αλαιπηηθά φινη νη εξσηεζέληεο δειψλνπλ φηη ληψζνπλ απνγνήηεπζε θαη ζηα 

Ηδησηηθά αιιά θαη Γεκφζηα λνζνθνκεία απφ ηελ θξηηηθή ζπλαδέιθσλ ηνπο. Οη γηαηξνί 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δήισζαλ φηη δελ ληψζνπλ απνγνήηεπζε απφ ηηο θξηηηθέο άιισλ 

εηδηθνηήησλ. Αληίζεηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ ησλ Γεκνζίσλ 
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λνζνθνκείσλ απάληεζε φηη ληψζεη κεγάιε απνγνήηεπζε απφ ηελ θξηηηθή πνπ ιακβάλεη 

απφ άιιεο εηδηθφηεηεο. Σέινο, ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηβξάβεπζε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ζπλαδέιθνπο ή απφ άιιεο εηδηθφηεηεο, θαη νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο 

ησλ Γεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ δήισζαλ φηη πρλά ιακβάλνπλ 

επηβξάβεπζε. 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.7 

Απνγνήηεπζε ζύγθξηζε Άληξαο- Γπλαίθα 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.8 

Δπηβξάβεπζε ζύγθξηζε Άληξαο- Γπλαίθα 
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ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θάλακε κηα ζχγθξηζε ηεο απνγνήηεπζεο πνπ ληψζνπλ νη 

εξσηψκελνη ζε ζρέζε κε ην θχιν. Δπίζεο κηα αληίζηνηρε ζχγθξηζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηβξάβεπζε πνπ ιακβάλνπλ. 

Όπσο βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 4.7, ε πιεηνςεθία ζηηο γπλαίθεο λνζειεχηξηεο 

απάληεζε φηη ληψζεη απνγνήηεπζε απφ ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο αζθνχλ νη ζπλάδειθνη 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο λνζειεπηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο γπλαίθεο γηαηξνχο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο γηαηξνχο. Όζνλ αθνξά ηελ απνγνήηεπζε πνπ ληψζνπλ απφ ηελ 

θξηηηθή άιισλ εηδηθνηήησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ησλ δχν θχισλ θαη ησλ δχν 

εηδηθνηήησλ δήισζαλ φηη δελ ληψζνπλ θάπνηα απνγνήηεπζε. 

ην Γηάγξακκα 4.8 βιέπνπκε ηελ ζχγθξηζε άληξα γπλαίθα ζε ζρέζε κε ηελ 

επηβξάβεπζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη πνιχ έληνλα κεηαμχ ζηηο γπλαίθεο λνζειεχηξηεο κε ηνπο 

άληξεο λνζειεπηέο φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη γπλαίθεο δήισζαλ φηη δελ 

επηβξαβεχνληαη θαζφινπ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δλψ νη άληξεο λνζειεπηέο 

επηβξαβεχνληαη αξθεηά ζπρλά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ρεηηθά κε ηελ 

επηβξάβεπζε απφ άιιεο εηδηθφηεηεο νη άληξεο λνζειεπηέο δήισζαλ φηη επηβξαβεχνληαη 

πρλά θαη Καζφινπ ζε αληίζεζε κε ηεο γπλαίθεο λνζειεχηξηεο πνπ δήισζαλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ δελ παίξλνπλ θάπνηα επηβξάβεπζε απφ άιιεο εηδηθφηεηεο. ηνπο γηαηξνχο 

πάιη, ε πιεηνςεθία ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αλαθέξνπλ φηη ζπρλά 

επηβξαβεχνληαη θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο.  

4.4 Πιεξνθόξεζε- πλεξγαζία κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. 

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο πνπ ζθνπφ είραλ λα 

απνηππψζνπλ ηελ γλψκε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη κεηαμχ ηνπο. Αλ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη 

δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο φηαλ απαηηείηαη. Σέινο, πφζν 

ζπρλά ππάξρεη δηαηκεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη 

αλαγθαηφηεηα γηα απηφ. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ δφζεθαλ 6 

εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζπλεξγαζία είραλ θιίκαθα 

απαληήζεσλ απφ Πάξα πνιχ έσο Καζφινπ. Οη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ είραλ θιίκαθα απαληήζεσλ απφ Πνιχ πρλά έσο Καζφινπ θαη γηα 

ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα κπνξνχζε ν εξσηψκελνο λα απαληήζεη κε 

έλα Ναη ή Όρη.  



67 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ λνζειεπηψλ θαη 

γηαηξψλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αζζελείο.  

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.9 

πλεξγαζία 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.10 

Πιεξνθόξεζε 
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ην Γηάγξακκα 4.9 θαίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ηη απάληεζαλ νη γηαηξνί θαη νη 

λνζειεπηέο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ θαη ηνπ παζνινγηθνχ ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη κεηαμχ ηνπο.  

Πην αλαιπηηθά ζηελ εξψηεζε «Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ζε 

απηφ ην λνζνθνκείν» ε πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ 

απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη Πνιχ θαιή θαη Μέηξηα ζπλεξγαζία αληίζεηα κε 

ηνπο Ννζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ πνπ ζεσξνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

φηη ππάξρεη Μέηξηα πλεξγαζία. ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη νη γηαηξνί θαη νη 

Ννζειεπηέο ζηε πιεηνςεθία ηνπο δειψλνπλ φηη ππάξρεη Πνιχ θαιή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ.  

ηελ εξψηεζε «Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία λνζειεπηψλ- γηαηξψλ ζε απηή ηε 

πηέξπγα» ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία ελψ νη γηαηξνί ζεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία είλαη 

Πνιχ θαιή αληίζεηα ε πιεηνςεθία ησλ Ννζειεπηψλ δειψλνπλ φηη ηελ ζεσξνχλ 

Μέηξηα. ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία νη γηαηξνί  θαη εθεί ζεσξνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνπο λνζειεπηέο  Πνιχ θαιή θαη νη λνζειεπηέο δειψλνπλ κε ηζφπνζν αξηζκφ 

απαληήζεσλ ζηελ πιεηνςεθία φηη ζεσξνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γηαηξνχο Πνιχ 

θαιή θαη Μέηξηα. 

ην Γηάγξακκα 4.10 απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο, ηε ζπρλφηεηα 

δηαηκεκαηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο θαη θαηά πφζν ππάξρεη 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαηκεκαηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή.  

ηελ εξψηεζε «Πφζν ζπρλά είλαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή φηαλ 

απηέο ρξεηάδνληαη» νη γηαηξνί ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία φπσο θαη ζηα Ηδησηηθά 

αλαθέξνπλ φηη ε Γηαζεζηκφηεηα είλαη Πφιπ πρλή φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη νη λνζειεπηέο 

πάιη θαη ησλ δχν Ννζνθνκείσλ αλαθέξνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη είλαη πρλά 

δηαζέζηκεο αιιά φρη Πνιχ ζπρλά φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη. 

ην «Καηά πφζν ζπρλά ζπδεηάηε πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε άιια 

ηκήκαηα» νη γηαηξνί ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ αλαθέξνπλ φηη ζπδεηάλε αξθεηά 

ζπρλά κε άιια ηκήκαηα θαη νη γηαηξνί ησλ Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ Πνιχ ζπρλά. Οη 

λνζειεπηέο θαη ησλ Γεκνζίσλ θαη ησλ Ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ απαληάλε ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπο φηη αξθεηά πρλά ζπδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε 

άιια ηκήκαηα αιιά έλα κεγάιν πνζνζηφ αλαθέξεη φηη δελ ζπδεηάεη Καζφινπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη νη πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια ηκήκαηα γηα 

ηνπο αζζελείο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δνπιεηά ζαο;» ζπκθσλνχλ φινη φηη ππάξρεη 
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αλαγθαηφηεηα ζην λα αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή κε ηα άιια 

ηκήκαηα. Θεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο  δνπιεηάο 

θαη ηνπ λνζειεπηή θαη ηνπ γηαηξνχ. 

πγθεληξψζακε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ην αλ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη φηη 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, θαηά πφζν ππάξρεη αλαδήηεζε 

δηαηκεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη θαηά πφζν ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθή ή φρη. ηα 

παξαθάησ Γηαγξάκκαηα 4.10 θαη 4.11 ηηο παξαζέζακε ζε ζρέζε κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο 

ζην ρψξν θαη ηα ρσξίζακε ζηηο απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη σλ λνζειεπηψλ. 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.11 

Γηαηξνί: πλεξγαζία- Πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.12 

Ννζειεπηέο: πλεξγαζία- Πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία 

 

ην Γηάγξακκα 4.11 φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ, απηνί πνπ 

έρνπλ εκπεηξία απφ 1 έσο 3 ρξφληα ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ απάληεζαλ φηη ππάξρεη Πνιχ. Σν ίδην απάληεζαλ θαη νη 

γηαηξνί πνπ έρνπλ απφ 3 έσο 6 ρξφληα θαη απφ 6 θαη πάλσ. Τπάξρεη θαη πνζνζηφ 

γηαηξψλ (25%) βέβαηα πνπ έρνπλ εκπεηξία απφ 1 έσο 3 ρξφληα εκπεηξία φηη ε 

ζπλεξγαζία είλαη Μέηξηα. ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηεο δηαηκεκαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ αλεμαξηήησο ρξφλσλ εκπεηξίαο 

ήηαλ φηη φινη νη γηαηξνί ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πρλά δηαηκεκαηηθή πιεξνθφξεζε θαη 

είλαη Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% πνπ έρνπλ εκπεηξία απφ 1 έσο 3 

ρξφληα ζην ρψξν, απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη δηαηκεκαηηθή πιεξνθφξεζε 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ.    

Ζ αληίζηνηρε ζχγθξηζε έγηλε θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη λνζειεπηέο θαη 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.12. ην εξψηεκα θαηά πφζν ππάξρεη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, νη λνζειεπηέο απάληεζαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
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ηνπο φηη ε ζπλεξγαζία είλαη Μέηξηα. Τπήξραλ θαη θάπνηα πνζνζηά θπξίσο ζηνπο 

γηαηξνχο φπνπ ε εκπεηξία ηνπο ζην ρψξν είλαη απφ 3 έσο 6 ρξφληα θαη απφ 6 θαη πάλσ 

φπνπ ζεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ είλαη Λίγν θαιή. 

ρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αζζελείο ζηα 

ηκήκαηα βιέπνπκε δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη δηαθνξνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο γηαηξνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

λνζειεπηέο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζην ρψξν απφ 1 έσο 3 ρξφληα ζεσξνχλ ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ γηαηξψλ Πνιχ θαιή θαη Μέηξηα, ελψ ζεσξνχλ φηη δελ 

ππάξρεη Καζφινπ δηαηκεκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή θαη επίζεο δελ 

ηελ ζεσξνχλ θαη ζεκαληηθή. Οη λνζειεπηέο κε 3 έσο 6 ρξφληα εκπεηξία ζεσξνχλ ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ Πνιχ θαιή θαη Μέηξηα αιιά ππάξρεη θαη 

έλα κηθξφ πνζνζηφ φπνπ ηελ ζεσξεί Λίγν Καιή. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη πρλά αλαδήηεζε ζηε δηαηκεκαηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή γηα ηελ δνπιεία ηνπο. Σέινο νη λνζειεπηέο απφ 6 ρξφληα θαη πάλσ 

εκπεηξία ζην ρψξν απάληεζαλ φηη ε ζπλεξγαζία είλαη Πνιχ Καιή θαη Μέηξηα ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αιιά ππήξραλ θαη κηθξά πνζνζηά πνπ απάληεζαλ φηη ηελ 

ζεσξνχλ Πνιχ Καιή αιιά θαη Λίγν Καιή. ην εξψηεκα πφζν ζπρλή είλαη ε 

δηαηκεκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή ζεσξνχλ ζηελ πιεηνςεθία φηη είλαη 

πρλή θαη Καζφινπ πρλή ππήξρε θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ απάληεζε φηη είλαη Πνιχ 

ζπρλή. Όζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηκεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε φηη Ναη είλαη ζεκαληηθή αιιά ππήξρε θαη έλα πνζνζηφ 

πνπ ζεσξεί φηη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή. 

ην παξαθάησ Γηάγξακκα 4.13 έρνπκε απνηππψζεη ζε πνζνζηά ηηο απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζε 

ζρέζε κε ηα ηκήκαηα (Υεηξνπξγηθφ θαη Παζνινγηθφ). 

Με κηα πξψηε καηηά βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζηηο 

απαληήζεηο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ησλ ίδησλ ηκεκάησλ αιιά θαη 

ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο κεηαμχ ηνπο. 

 

 



72 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.13 

πλεξγαζία Γηαηξώλ- Ννζειεπηώλ ζε ζρέζε κε ηα ηκήκαηα 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε φηη ζην ηκήκα ηνπ Υεηξνπξγηθνχ νη γηαηξνί θαη νη 

λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ απαληήζεη φηη ε πλεξγαζία είλαη Πνιχ Καιή 

αιιά ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δψζεη νη γηαηξνί είλαη 

Πνιχ Καιή αληίζεηα κε ηνπο λνζειεπηέο πνπ απάληεζαλ Μέηξηα Καιή.  

ηνλ Παζνινγηθφ ηκήκα ε πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ ζεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία είλαη 

Πνιχ Καιή αληίζεηα κε ηνπο λνζειεπηέο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη Μέηξηα. Σν ακέζσο 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ δφζεθε απφ ηνπο γηαηξνχο φηη είλαη Πάξα Πνιχ 

Καιή ελψ απφ ηνπο λνζειεπηέο φηη είλαη Πνιχ θαιή (17%) αιιά θαη Λίγν Καιή (17%) 

πγθεληξσηηθά κπνξνχκε επίζεο λα δνχκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ 

πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ήηαλ Παξά Πνιχ Καιή 

ζπλεξγαζία αιιά θαη Πνιχ Καιή ελψ απφ ηνπο λνζειεπηέο Πνιχ Καιή θαη Μέηξηα 

Καιή. 
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4.6 Αηηίεο πνπ νθείινληαη νη κεγαιύηεξεο ειιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία. 

Μέζα απφ ηηο 5 ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζέιακε λα 

απνηππψζνπκε ηελ γλψκε ησλ γηαηξψλ θαη ηνλ λνζειεπηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζσκαηηθφ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά. Πφζεο εθεκεξίεο 

αλά κήλα θάλνπλ θαη αλ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αξθεηή επάξθεηα απφ λνζειεπηέο θαη 

γηαηξνχο ζηελ πηέξπγα πνπ βξίζθνληαη. Ζ θιίκαθα πνπ δφζεθε γηα ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ ήηαλ απφ Πάξα πνιχ έσο Καζφινπ εθηφο απφ ηελ εξψηεζε γηα ηηο 

εθεκεξίεο/κήλα πνπ έπξεπε λα δηαιέμνπλ κεηαμχ 1-4, 5-7, >7. 

ηα παξαθάησ 2 δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ζην πξψην ηηο απαληήζεηο 

πνπ δψζαλε νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο ζρεηηθά κε ηνλ ζσκαηηθφ θαη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ζην δεχηεξν ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

εθεκεξίεο θαη ηελ πιεξφηεηα. 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.14 

Φόξηνο Δξγαζίαο 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.15 

Πιεξόηεηα 

 

Όπσο βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 4.14 ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ζσκαηηθφ θφξην 

εξγαζίαο νη απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία 

ππεξηζρχνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ζηα 

Ηδησηηθά λνζνθνκεία. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην ζέκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφξηνπ 

εξγαζίαο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη νη λνζειεπηέο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία δειψλνπλ 

Πάξα Πνιχ ζσκαηηθφ θφξην εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γηαηξνχο πνπ αλαθέξνπλ 

βέβαηα φηη έρνλ θαη απηνί πνιχ ζσκαηηθφ θφξην εξγαζίαο αιιά κάιινλ φρη ηφζν φζν νη 

λνζειεπηέο θάηη πνπ δελ ηζρχεη θαη ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία. 

ην Γηάγξακκα 4.15 βιέπνπκε φηη ζρεηηθά κε ηηο εθεκεξίεο νη γηαηξνί ζηα Γεκφζηα 

λνζνθνκεία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θάλνπλ απφ 5 έσο 7 εθεκεξίεο αλά κήλα αληίζεηα κε 

ηνπο γηαηξνχο ζηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία πνπ δειψλνπλ νη πεξηζζφηεξνη φηη θάλνπλ 

πάλσ απφ 7 εθεκεξίεο. Όζνλ αθνξά ηνπο λνζειεπηέο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηα 

Γεκφζηα λνζνθνκεία θάλνπλ απφ 1 έσο 4 εθεκεξίεο ηνλ κήλα ελψ ζηα Ηδησηηθά 

λνζνθνκεία αλαθέξνπλ φηη θάλνπλ απφ 7 εθεκεξίεο αλά κήλα. 

ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ λνζειεπηψλ αλά πηέξπγα νη Γηαηξνί 

ηνπ Γεκνζίνπ αλαθέξνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη Πνιχ 

πιεξφηεηα φπνπ ζπκθσλνχλ αληίζηνηρα αη νη λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ. 

Αληίζεηα κε ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία φπνπ νη γηαηξνί ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ 
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πιεξφηεηα ζηνπο λνζειεπηέο αλά πηέξπγα φπνπ επίζεο βξίζθεη ζχκθσλή ηελ 

πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ. 

Σέινο, ζην εξψηεκα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ γηαηξψλ αλά πηέξπγα φπνπ βξίζθεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ ησλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ λα δειψλνπλ φηη 

ππάξρεη Μέηξηα πιεξφηεηα φπνπ βξίζθεη επίζεο ζχκθσλνπο ηνπο Ννζειεπηέο ησλ 

Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίνη κε έλα ηζφπνζν αξηζκφ απαληήζεσλ πνπ ζεσξνχλ 

φηη ππάξρεη θαη Πνιχ πιεξφηεηα. ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία νη γηαηξνί πηζηεχνπλ φηη 

ππάξρεη Πνιχ πιεξφηεηα θαη νη λνζειεπηέο δειψλνπ φηη ππάξρεη Πάξα πνιχ 

πιεξφηεηα γηαηξψλ αλά πηέξπγα.  

ηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα 4.16 θαη 4.17 απνηππψλνληαη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο ζην εξψηεκα πφζν είλαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο πνπ ληψζνπλ ζε ζρέζε κε πνην ηκήκα (Υεηξνπξγηθφ- 

Παζνινγηθφ) είλαη. 

 

 

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.16 

Γηαηξνί: ύγθξηζε θόξηνπ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα ηκήκαηα 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.17 

Ννζειεπηέο: ύγθξηζε θόξηνπ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα ηκήκαηα 

 

ην Γηάγξακκα 4.16 πνπ απνηππψλνληαη νη απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ ηνπ 

Παζνινγηθνχ θαη ηνπ Υεηξνπξγηθνχ. Βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε 

φηη ληψζνπλ Πάξα Πνιχ θαη Πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ζηα δχν 

ηκήκαηα. Ζ πιεηνςεθία (43%)  θαη ζηα δχν ηκήκαηα δφζεθε απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ 

Υεηξνπξγηθνχ πνπ απάληεζαλ φηη ληψζνπλ Πάξα Πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην. ην 

Παζνινγηθφ ππήξρε θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13% πνπ απάληεζαλ φηη δελ 

ληψζνπλ Καζφινπ ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην. 

ην Γηάγξακκα 4.17 φπνπ απνηππψλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη λνζειεπηέο 

ηνπ Υεηξνπξγηθνχ θαη ηνπ Παζνινγηθνχ βιέπνπκε θαη εδψ φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απάληεζαλ θαη ζηα δχν ηκήκαηα φηη ληψζνπλ Πάξα Πνιχ θαη Πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφξην εξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία απαληήζεσλ δφζεθε απφ ηνπο λνζειεπηέο ηνπ 

Παζνινγηθνχ (48%) πνπ απάληεζαλ φηη ληψζνπλ Πάξα Πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην. 

Τπήξραλ θαη απαληήζεηο ζε κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ζηνπο λνζειεπηέο ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ θαη 4% ζηνπο λνζειεπηέο ηνπ Παζνινγηθνχ πνπ απάληεζαλ φηη ληψζνπλ 

Λίγν ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην θαη έλα 5% ζηνπο λνζειεπηέο ηνπ Παζνινγηθνχ 

απάληεζαλ φηη δελ ληψζνπλ Καζφινπ ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην.  

αλ ηειεπηαία ζχγθξηζε παξνπζηάζηεθε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ησλ γηαηξψλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα 

γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζηελ πηέξπγά ηνπο.  
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Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.18 

Ννζειεπηέο/ πηέξπγα ζηα Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.19 

Ννζειεπηέο/ πηέξπγα ζηα Ιδησηηθά 

Ννζνθνκεία 

 

 
 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.20 

Γηαηξνί/ πηέξπγα ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία 

Πεγή: Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

Γηάγξακκα 4.21 

Γηαηξνί/ πηέξπγα ζηα Ιδησηηθά Ννζνθνκεία 
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ην Γηάγξακκα 4.18 παξαηεξνχκε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο γηαηξνχο 

θαη ηνπο λνζειεπηέο ησλ Γεκνζίσλ λνζνθνκείσλ γηα ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη επάξθεηα λνζειεπηψλ ζηελ πηέξπγά ηνπο. Αληίζηνηρα ζην Γηάγξακκα 4.19 

ππάξρνπλ νη απαληήζεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ησλ Ηδησηηθψλ 

Ννζνθνκείσλ. 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηα δηαγξάκκαηα ε επάξθεηα ησλ λνζειεπηψλ αλά πηέξπγα ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57%) ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία ζεσξείηαη Μέηξηα ζχκθσλα κε 

ηελ γλψκε ησλ λνζειεπηψλ αιιά θαη ησλ γηαηξψλ αληίζεηα κε ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία 

πνπ ε πιεηνςεθία (47%) ζεσξεί φηη είλαη Πνιχ. Σν ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (29%) ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία πηζηεχνπλ φηη ε επάξθεηα 

είλαη Λίγε πάιη ζε αληίζεζε κε ηα Ηδησηηθά πνπ ην ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (31%) πηζηεχεη φηη ε επάξθεηα είλαη Μέηξηα. 

Παξφκνηα ζχγθξηζε έγηλε θαη γηα ηελ επάξθεηα ησλ γηαηξψλ αλά πηέξπγα ζηα 

Γεκφζηα θαη ζηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία. Όπσο εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηα 

Γηαγξάκκαηα 4.20 θαη 4.21 βιέπνπκε φηη θαη ε επάξθεηα ησλ γηαηξψλ ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο (50%) ζεσξείηε Μέηξηα ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία φπσο θαη ησλ 

λνζειεπηψλ αιιά ην ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ (29%) 

ζεσξνχλ φηη ε επάξθεηα είλαη Πνιχ.  

ηα Ηδησηηθά λνζνθνκεία ν 56% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ε πιεξφηεηα ησλ 

γηαηξψλ είλαη Πνιχ θαη ην ακέζσο επφκελν πνζνζηφ εξσηεζέλησλ (20%) δειψλεη φηη 

ζεσξεί φηη ε πιεξφηεηα ζηνπο γηαηξνχο είλαη Πάξα πνιχ. 

 

4.7 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ απνηππψζεθαλ ζε δηαγξάκκαηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα έηζη ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε 

ζχγθξηζε θαη ε αλάιπζή ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ νη απαληήζεηο κεηαμχ 

ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ δελ είραλ κεγάιεο απνθιίζεηο. Δθεί πνπ ζπλαληήζακε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ήηαλ ζηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

αζζελή.  
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ΠΡΟΣΑΔΙ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ηέρλε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ καζαίλεηαη κε ηα 

ρξφληα θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ. Αλάκεζα ζηνπο απνζηνιείο θαη 

ζηνπο παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ ζε κηα επηθνηλσλία ππάξρεη έλα θελφ πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί, λα γεθπξσζεί, φπσο θελφ ζην ππφβαζξν, ζηελ εκπεηξία θαη ζηα θίλεηξα. 

Ζ θαιή επηθνηλσλία δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο «αλνηρηήο 

πφξηαο», θαινχο ηξφπνπο ή αζηεία αιιά απαηηείηαη θαη αθξφαζε φζσλ πξαγκαηηθά ιέλε 

νη νκηιεηέο θαη ηε ζχιιεςε κελπκάησλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ηνλ ηφλν ηα θσλήο θαη ηηο πξάμεηο.  

Ζ αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ επηθέξεη, ππάξρνπλ ζε 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα νδεγεί ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί λα 

απειεπζεξψζεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κπνξεί λα απνηειεί θίλεηξν γηα νκαδηθή ζπλεξγαζία. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε ζηειέρνπο θαη ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ ρεηξηζκνχ ησλ θξίζεσλ. 

ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ απαηηείηαη ζπλερήο βειηίσζε κε ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ, ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ εχθνια εθαξκφζηκσλ θαη ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη φρη κφλν ησλ 

ζπκπησκάησλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα ηαηξηθά ιάζε, λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

ησλ αζζελψλ, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπαηάιε ησλ πφξσλ θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. 

Έλα άιιν κέηξν είλαη ε δηαηχπσζε ζαθνχο επηθνηλσλίαο πνπ μεθηλάεη κε ηε 

δηαηχπσζε κελχκαηνο πνπ ζα είλαη πεξηεθηηθφ θαη μεθάζαξν. Οη ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη θαηαλνεηέο, ε επηθνηλσλία λα κελ είλαη βηαζηηθή θαη λα 

παξέρεηαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο ψζηε ην κήλπκα πνπ ζηέιλεη ν απνζηνιέαο λα ιεθζεί 

ζσζηά απφ ηνλ δέθηε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο θαηαλφεζεο 

ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ ιήπηε. Ο ηξφπνο πνπ ν απνζηνιέαο ελφο κελχκαηνο ζα ην 

κεηαδψζεη ζηνλ ιήπηε, έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε είδακε φηη ελψ νη γηαηξνί πηζηεχνπλ φηη ε ζπλεξγαζία 

πνπ έρνπλ κε ηνπο λνζειεπηέο είλαη αξθεηά θαιή έσο πνιχ θαιή, νη λνζειεπηέο απφ 

ηελ άιιε ζεσξνχλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γηαηξνχο κέηξηα.   
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Ο γηαηξφο νθείιεη λα ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθή άπνςε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζε 

επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηνπο επηθξίλεη δεκφζηα, λα 

ππαηλίζζεηαη ππεξνρή έλαληη απηψλ θαη λα θαηαθεχγεη ζε αζέκηην αληαγσληζκφ. 

Οθείιεη, ηαπηφρξνλα, λα δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε 

ηνπο λνζειεπηέο, αλαζέηνληάο ηνπο ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη δίλνληάο ηνπο φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Οη λνζειεπηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

ην κήλπκα λα είλαη ζχληνκν, θαιά νξγαλσκέλν, βαζηζκέλν ζε γεγνλφηα θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε δξάζε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή θαη άκεζα δηαζέζηκε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο αζζελείο, θάηη πνπ 

έξεπλά καο έδεημε φηη δελ ηζρχεη ην ίδην ζηνπο λνζειεπηέο φπσο ηζρχεη ζηνπο γηαηξνχο. 

Δπίζεο, ε άκεζε πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ, απνηειεί κεγάιε αλάγθε. Απφ 

ηελ έξεπλά καο βιέπνπκε φηη ππάξρεη αξθεηή έιιεηςε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

αιιά θαη ζρεηηθή έιιεηςε ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Έλα αθφκα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ είλαη φηη νη λνζειεπηέο αιιά θπξίσο νη γηαηξνί 

δήισζαλ φηη ππάξρεη πνιχ κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθφο 

(επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε) θάηη πνπ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ππνλνκεχεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεπάγεηαη θησρή πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη κείσζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Έλα αθφκα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο απφ ζπλαδέιθνπο θαη αλσηέξνπο, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, ε αζάθεηα ησλ ξφισλ, νη δηαθνξεηηθέο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο, 

ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο δνκήο θαη άιινη δηνηθεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ κεξίδην ηεο 

επζχλεο γηα ηελ πξφθιεζε εξγαζηαθήο θφπσζεο. 

Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηηο έξεπλαο θαη θάλνληαο ηηο ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο είδακε 

φηη νη γπλαίθεο λνζειεχηξηεο απάληεζαλ φηη ληψζνπλ απνγνήηεπζε απφ ηελ θξηηηθή πνπ 

ηνπο αζθνχλ νη ζπλάδειθνί ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο λνζειεπηέο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη κε ηηο γπλαίθεο γηαηξνχο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο γηαηξνχο. Όζνλ αθνξά ηελ 

απνγνήηεπζε πνπ ληψζνπλ απφ ηελ θξηηηθή άιισλ εηδηθνηήησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαη ησλ δχν θχισλ θαη ησλ δχν εηδηθνηήησλ δήισζαλ φηη δελ ληψζνπλ θάπνηα 

απνγνήηεπζε. Όζνλ αθνξά ηελ επηβξάβεπζε πνιχ έληνλα θάλεθε ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο γπλαίθεο λνζειεχηξηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο λνζειεπηέο φπνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη γπλαίθεο δήισζαλ φηη δελ επηβξαβεχνληαη θαζφινπ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο. Αληίζεηα νη άληξεο λνζειεπηέο επηβξαβεχνληαη αξθεηά ζπρλά απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. ρεηηθά κε ηελ επηβξάβεπζε απφ άιιεο εηδηθφηεηεο νη άληξεο 
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λνζειεπηέο δήισζαλ φηη επηβξαβεχνληαη αξθεηά ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηεο γπλαίθεο 

λνζειεχηξηεο πνπ δήισζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ παίξλνπλ θάπνηα επηβξάβεπζε απφ 

άιιεο εηδηθφηεηεο. ηνπο γηαηξνχο πάιη, ε πιεηνςεθία ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

αλαθέξνπλ φηη ζπρλά επηβξαβεχνληαη θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη απφ 

άιιεο εηδηθφηεηεο.  

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο λνζνθνκείνπ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

αιιεινεπίδξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζηελή ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ ηκεκάησλ, ηελ παξνρή ζσζηψλ νδεγηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ ζπζθέςεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ 

θαη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ. 

Πξνηείλεηαη, επίζεο ε παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαζψο ε ηξηεηήο εθπαίδεπζε δε βειηηψλεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

Βέβαηα βαζηθή ζπληζηψζα ηεο επηηπρνχο επηθνηλσλίαο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε.  

Ζ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσλία έρεη παγθφζκηα αλαγλψξηζε. Όινη 

κπνξνχκε λα κάζνπκε λα επηθνηλσλνχκε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία καο. Σα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε, κεγαιχηεξε σθέιεηα ησλ αζζελψλ θαη 

κεγαιχηεξε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο. Παξάιιεια, κε 

απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ, κεηψλεηαη ε 

ερζξφηεηα ησλ ηαηξψλ πξνο ηελ δηνίθεζε θαη απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπο.  

Δπίζεο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ αζζελψλ, ε νπνία ζεσξείηαη σο δπλακηθή 

ελαιιαζζφκελε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηε κηα πιεπξά, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ρξεηάδνληαη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζζελείο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ηελ αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο θαη ηελ 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

αζζελείο κέζσ ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο επηηπγράλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ηαηξηθψλ 

νδεγηψλ θαη ηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία πνπ εθηείλεηαη απφ ηε ιήςε ηζηνξηθνχ έσο ηελ εθαξκνγή θάζε 

ηαηξηθήο/λνζειεπηηθήο πξάμεο ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ επηηέιεζε ηνπ θιηληθνχ έξγνπ κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο πςειήο πνηφηεηαο.  
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Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε επίπεδν νξγάλσζεο 

ζηα λνζνθνκεία ζα εμαξηεζεί απφ ηα βαζηθά επαγγέικαηα ηεο Ηαηξηθήο θαη 

Ννζειεπηηθήο λα ζπλεξγαζηνχλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ελλνηνινγηθήο αζπκκεηξίαο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη γηα ηα ίδηα ηα επαγγέικαηα, αλ ε 

ξεηνξηθή ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη λα πάεη πέξα απφ ηηο απιέο ιέμεηο.  
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Δξσηεκαηνιόγην Γηαηξώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα "Δξγαζηαθή επηθνηλσλία επαγγεικαηηψλ πγείαο" 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ "Γηνίθεζε ηεο Τγείαο" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ζθνπφ έρεη 

λα εξεπλήζεη πψο επεξεάδεη ε εξγαζηαθή επηθνηλσλία ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα είλαη αλψλπκε. 

 

Φχιν 

 Άληξαο 

 Γπλαίθα 

Δηδηθφηεηα 

 Γηαηξφο Υεηξνπξγηθνχ 

 Γηαηξφο Παζνινγηθνχ 

Ζιηθία 

 20-30 

 30-40 

 40 θαη άλσ 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

 Έγγακνο 

 Άγακνο 

Παηδηά 

 Καζφινπ 

 1-2 

 2 θαη άλσ 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν 

 1-3 

 3-6 

 6 θαη άλσ 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηελ δνπιεηά ζαο; 
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 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηελ ακνηβή ζαο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεηε; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Νηψζεηε αβεβαηφηεηα γηα ην επάγγεικά ζαο; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Έρεηε αηζζαλζεί απνγνεηεπκέλνο/ε απφ θξηηηθή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

Έρεηε αηζζαλζεί απνγνεηεπκέλνο/ε απφ θξηηηθή απφ ηνπο/ηηο λνζνθφκνπο/εο; 

 Ναη 

 Όρη 
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Πφζν ζπρλά ζπλάδειθνί ζαο απφ ηελ εηδηθφηεηά ζαο επηθξνηνχλ; 

 Πνιχ πρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Πφζν ζπρλά ζπλάδειθνί ζαο απφ άιιε εηδηθφηεηα ζαο επηθξνηνχλ; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ζε απηφ ην λνζνθνκείν? 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία λνζνθφκσλ- γηαηξψλ ζε απηή ηε πηέξπγα; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν ζπρλά είλαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 
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Πφζν θαιά ζεσξείηε φηη είλαη ελεκεξσκέλεο νη γηαηξνί ζε απηή ηε πηέξπγα γηα ην ηη 

ρξεηάδνληαη νη αζζελείο ζε απηή ηελ πηέξπγα; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

πδεηάηε ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε άιια ηκήκαηα; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Θεσξείηε φηη νη πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια ηκήκαηα γηα ηνπο αζζελείο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ δνπιεηά ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

Πφζεο εθεκεξίεο θάλεηε κέζα ζην κήλα 

 1-4 

 5-7 

 7 θαη άλσ 

σκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο κέζα ζηελ εκέξα 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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πλαηζζεκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο κέζα ζηελ εκέξα 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πιεξφηεηα λνζειεπηψλ ζηελ πηέξπγα απηή. 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πιεξφηεηα γηαηξψλ ζηελ πηέξπγα απηή. 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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Δξσηεκαηνιόγην Ννζειεπηώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα "Δξγαζηαθή επηθνηλσλία επαγγεικαηηψλ πγείαο" 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ "Γηνίθεζε ηεο Τγείαο" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ζθνπφ έρεη 

λα εξεπλήζεη πψο επεξεάδεη ε εξγαζηαθή επηθνηλσλία ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα είλαη αλψλπκε. 

 

Φχιν 

 Άληξαο 

 Γπλαίθα 

 Δηδηθφηεηα 

 Ννζειεπηήο/ηξηα Υεηξνπξγηθνχ 

 Ννζειεπηήο/ηξηα Παζνινγηθνχ 

Ζιηθία 

 20-30 

 30-40 

 40 θαη άλσ 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

 Έγγακνο 

 Άγακνο 

Παηδηά 

 Καζφινπ 

 1-2 

 2 θαη άλσ 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν 

 1-3 

 3-6 

 6 θαη άλσ 
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    Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηελ δνπιεηά ζαο; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηελ ακνηβή ζαο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ππεξεζηψλ      

πνπ παξέρεηε; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Νηψζεηε αβεβαηφηεηα γηα ην επάγγεικά ζαο; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Έρεηε αηζζαλζεί απνγνεηεπκέλνο/ε απφ θξηηηθή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

Έρεηε αηζζαλζεί απνγνεηεπκέλνο/ε απφ θξηηηθή απφ ηνπο γηαηξνχο; 

 Ναη 

 Όρη 
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Πφζν ζπρλά ζπλάδειθνί ζαο απφ ηελ εηδηθφηεηά ζαο ζαο επηθξνηνχλ; 

 Πνιχ πρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Πφζν ζπρλά ζπλάδειθνί ζαο απφ άιιε εηδηθφηεηα ζαο επηθξνηνχλ; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ζε απηφ ην λνζνθνκείν? 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν θαιή είλαη ε ζπλεξγαζία λνζνθφκσλ- γηαηξψλ ζε απηή ηε πηέξπγα; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πφζν ζπρλά είλαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή φηαλ απηέο ρξεηάδνληαη; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 



101 

 

Πφζν θαιά ζεσξείηε φηη είλαη ελεκεξσκέλεο νη πξντζηακέλεο λνζειεχηξηεο ζε απηή ηε 

πηέξπγα γηα ην ηη ρξεηάδνληαη νη αζζελείο ζε απηή ηελ πηέξπγα; 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

πδεηάηε ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε άιια ηκήκαηα; 

 Πνιχ ζπρλά 

 πρλά 

 Καζφινπ 

Θεσξείηε φηη νη πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια ηκήκαηα γηα ηνπο αζζελείο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ δνπιεηά ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

Πφζεο εθεκεξίεο θάλεηε κέζα ζην κήλα 

 1-4 

 5-7 

 7 θαη άλσ 

σκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο κέζα ζηελ εκέξα 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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    πλαηζζεκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο κέζα ζηελ εκέξα 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πιεξφηεηα λνζειεπηψλ ζηελ πηέξπγα απηή. 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Πιεξφηεηα γηαηξψλ ζηελ πηέξπγα απηή. 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Μέηξηα 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

Σέινο θφξκαο 
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