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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

∆ιερεύνηση τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ
του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο
του νοσοκοµείου. Η περίπτωση
του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσασ
Χρήστοσ Β. Γώγοσ1, Ελισάβετ Πετσετάκη2
1. Νοσηλευτήσ ΤΕ, MSc ∆ΥΥ, Γ.Ν.Νάουσασ, Φυσικοθεραπευτήσ ΤΕ,
2. Επιµελήτρια Εθνικήσ Σχολήσ ∆ηµόσιασ Υγείασ (ΕΣ∆Υ) Τοµέασ Οργάνωσησ
και ∆ιοίκησησ Υπηρεσιών Υγείασ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστίεσ υποβάλλονται στη ∆ιοίκηση, τη Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση
και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη συµβολή τουσ στην πραγµατοποίηση τησ έρευνασ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή - Σκοπόσ: Η διερεύνηση τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ στο διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώσ αποτελέσει αντικείµενο έρευνασ. Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η διερεύνηση του επιπέδου τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσασ σε σχέση µε τουσ
παράγοντεσ που την επηρεάζουν.
Υλικό-Μέθοδοσ: Έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαµορφώθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 45 µεταβλητών
για τη µέτρηση τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ του νοσηλευτικού προσωπικού. Η µέτρηση τησ ικανοποίησησ
υπολογίστηκε µε κλίµακα τύπου Likert πέντε (5) βαθµιδών. Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στα 134 άτοµα του
νοσηλευτικού προσωπικού, µε ποσοστό απαντητικότητασ 90,29% (Ν=121). Η έρευνα διεξήχθει κατά τουσ µήνεσ
Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2010. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε τη χρήση του SPSS (έκδοση 15) και περιελάµβανε συχνότητεσ, ποσοστά, παραµετρικό έλεγχο, ανάλυση διακύµανσησ και υπολογισµό του συντελεστή γραµµικήσ συσχέτισησ.
Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα δυσαρεστηµένο από τισ αµοιβέσ του, τισ περιορισµένεσ προοπτικέσ εκπαίδευσησ, το φόρτο εργασίασ, την αυτονοµία και
την αναγνώριση από τη διοίκηση. ∆ιατηρεί ουδέτερη στάση σχετικά µε την ποιότητα ζωήσ που σχετίζεται µε την
εργασία και την κοινωνική αποτίµηση. Ενώ ευχαριστηµένο παρουσιάζεται µόνο από τισ σχέσεισ µε τουσ συναδέλφουσ και τουσ προϊστάµενούσ του.
Συζήτηση: Ο αυξηµένοσ φόρτοσ εργασίασ σε συνδυασµό µε τισ χαµηλέσ αµοιβέσ αυξάνουν τη δυσαρέσκεια των
εργαζοµένων καθώσ αισθάνονται περιορισµό τησ αυτονοµίασ τουσ και υποτίµηση από τη διοίκηση.
Περιορισµοί Μελέτησ: Σχετικά µε τουσ παράγοντεσ «Σχέσεισ µε συναδέλφουσ», «Συνθήκεσ – Φόρτοσ Εργασίασ»
και «Ποιότητα Ζωήσ» ο συντελεστήσ αξιοπιστίασ Cronbach’s Alpha είναι µικρότεροσ από το αποδεκτό όριο του 0,60.
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ υπογραµµίζουν τη γενικότερη δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του, υποδεικνύοντασ, πωσ ο συγκεκριµένοσ τρόποσ νοσηλευτικήσ διοίκησησ θα πρέπει να
βελτιωθεί προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικότεροσ ωσ προσ την αύξηση τησ εργασιακήσ ικανοποίησησ του προσωπικού. Ωσ εκ τούτου θεωρείται αναγκαία, η συνεχήσ αξιολόγηση του επιπέδου τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ, ο ορθολογικόσ σχεδιασµόσ και ο εµπλουτισµόσ τησ εργασίασ στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου διοίκησησ.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ: νοσηλευτέσ, νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελµατική ικανοποίηση, νοσοκοµείο, διοίκηση
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Εισαγωγή
Η διερεύνηση τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ στο
διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώσ αποτελέσει
αντικείµενο έρευνασ (Koonar, 2008). Γεγονόσ, που
δικαιολογείται από τη συνύπαρξη συγκυριών, τόσο
στο νοσηλευτικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύστηµα (Braito & Caston 1983 Blegen, 1993).
Οι νοσηλευτέσ και το νοσηλευτικό προσωπικό γενικότερα, στισ περισσότερεσ υγειονοµικούσ οργανισµούσ, ιδιωτικούσ ή δηµόσιουσ, σε ολόκληρο τον
κόσµο, αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα εργαζοµένων, που παρέχει υπηρεσίεσ υγείασ αδιαλείπτωσ
και συνεχώσ. Μοιραία, η απόδοση και η συµπεριφορά τουσ συντελεί στη δηµιουργία προϋποθέσεων παροχήσ ποιοτικών υπηρεσιών και κλίµατοσ ικανοποίησησ των ασθενών. Το γεγονόσ αυτό αποτυπώνεται στη
συσχέτιση τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ, τόσο
µε την ποιότητα και ασφάλεια τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ (Aiken et al., 2001. Aiken et al.,
2002. Numata, et al., 2006.), όσο και µε φαινόµενα,
απουσίασ από την εργασία και τάσησ αποχώρησησ
(Hayhurst et al., 2005), χαµηλό ηθικό και επαγγελµατική εξουθένωση (Healy & McKay, 2000. Callaghan,
2003. Kalliath & Morris, 2002). Ωστόσο, παρά την
πληθώρα των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών τουσ, ο
ρόλοσ τουσ είναι συχνά υποτιµηµένοσ, παρά τη σηµαντικότητά τουσ στο Σύστηµα Υγείασ (ICN {International
Council of Nurses}, 2007 Koonar, 2008).

Συγκεκριµένα, διερευνάται:
Το επίπεδο ικανοποίησησ του προσωπικού για
κάθε παράγοντα ικανοποίησησ
! Η συσχέτιση των παραγόντων ικανοποίησησ µε τα
δηµογραφικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά
του προσωπικού
! Η συσχέτιση των παραγόντων ικανοποίησησ µεταξύ τουσ
!

Εισαγωγή - Σκοπόσ
Ο σκοπόσ τησ συγκεκριµένησ έρευνασ είναι να διερευνηθεί το επίπεδο τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ, του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού
Νοσοκοµείου Νάουσασ, σε σχέση µε παράγοντεσ, που
την επηρεάζουν.

Υλικό - Μέθοδοσ
Η επιλογή τησ συγκεκριµένησ ερευνητικήσ µεθοδολογίασ, µέσω τησ ποσοτικήσ έρευνασ, επιλέχθηκε για
να συµπεριληφθεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του
νοσοκοµείου, προκειµένου να γίνει απογραφή όλου
του στατιστικού πληθυσµού. Θεωρείται, ότι µε τη συγκεκριµένη µέθοδο επιτυγχάνεται ο ακριβήσ προσδιορισµόσ τησ κατανοµήσ των απαντήσεων, ώστε να καταγραφούν σε µεγαλύτερη έκταση οι στάσεισ και οι
αντιλήψεισ (Kinnear & Taylor, 1997).
Η διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου έγινε ύστερα από ανασκόπηση τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ, που
αφορούσε σε µελέτεσ διερεύνησησ τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ των νοσηλευτών ή του νοσηλευτικού προσωπικού, από το 2000 κι εντεύθεν, προκειµένου να περιορισθεί ο αριθµόσ των µελετών και τα
ευρήµατα να είναι πρόσφατα. Επιλέχθηκαν αυτέσ, των
οποίων τα ερωτηµατολόγια είχαν υψηλή αξιοπιστία
και εγκυρότητα και τελικά προέκυψαν τα συγκεκριµένα: Best & Thurston (2004), Chen-Chung et al.
(2003), Flanagan & Flanagan (2002), Καραθάνου
(2007) Kalliath & Morris (2002), Murrells et al.
(2005), Van Saan et al. (2003), Tzeng (2002), Πιερράκοσ και συν. (2005). Στη συνέχεια, τα ερωτηµατολόγια των συγκεκριµένων µελετών µεταφράστηκαν
και επιλέχθηκαν ορισµένεσ ερωτήσεισ, προσαρµο-

Εικόνα 1. Συσχέτιση ηλικίασ
µε ικανοποίηση από τισ αµοιβέσ

Εικόνα 2. Συσχέτιση ηλικίασ µε ικανοποίηση
από τισ επιβράβευση-σχέση µε διοίκηση
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Πίνακασ 1. Κατανοµή των ερωτηµατολογίων και ποσοστό συµµετοχήσ
Τµήµατα

Ερωτηµατολόγια
Ν

Απαντηµένα
Ν

Αναπάντητα
Ν

Ποσοστό
συµµετοχήσ %

3
15
7
9
15
12
12
15
16
5
25
134

3
12
7
9
14
10
10
12
16
5
20
121

1
2
2
3
5
13

100
80
100
100
93,33
83,33
83,33
80
100
100
80
90,29

∆/νση Νοσηλευτικήσ Υπηρεσίασ
Εξ. Ιατρεια
Παιδιατρικό
Καρδιολογικό
Παθολογικό
Χειρουργικό
Μ/Γ
Ορθοπαιδικό
Χειρουργείο
Εργαστήρια
Βοηθ. προσωπικό
Σύνολο

σµένεσ στο συγκεκριµένο νοσοκοµειακό περιβάλλον.
Τελικά, ωσ όργανο µέτρησησ χρησιµοποιήθηκε ένα
ερωτηµατολόγιο 45 µεταβλητών, όπου το πρώτο µέροσ
αποτελείται από 8 ερωτήσεισ-προτάσεισ (1 - 8), σχετικέσ µε τα δηµογραφικά, ατοµικά και επαγγελµατικά στοιχεία και το δεύτερο µέροσ αποτελείται από 37
κλειστέσ ερωτήσεισ-προτάσεισ (9 - 45), σχετικά µε
τουσ παράγοντεσ τησ εργασιακήσ ικανοποίησησ, που
υποστηρίζονται από το θεωρητικό µέροσ τησ µελέτησ. Οι κλειστέσ ερωτήσεισ προτιµήθηκαν λόγω τη
ευχέρειασ απάντησησ, κωδικοποίησησ και ανάλυσησ.
Η ερώτηση (45), αφορά στην επιλογή από µέρουσ των
ερωτηθέντων, των τριών, θεωρούµενων, πιο σηµαντικών παραγόντων, που συµβάλλουν στην εργασιακή
ικανοποίηση.
Συγκεκριµένα, ωσ παράγοντεσ εργασιακήσ ικανοποίησησ εξετάζονται οι:
1. Αµοιβέσ
2. Σχέσεισ µε τουσ συναδέλφουσ
3. Σχέσεισ µε τουσ προϊσταµένουσ
4. Εκπαίδευση - ανάπτυξη
5. Συνθήκεσ - φόρτοσ εργασίασ
6. Ποιότητα ζωήσ
7. Κοινωνική αποτίµηση
8. Αυτονοµία
9. Επιβράβευση - σχέση µε τη ∆ιοίκηση
Περιγραφή του εργαλείου τησ έρευνασ
Η µέτρηση τησ ικανοποίησησ υπολογίστηκε µε κλί-

µακα τύπου Likert πέντε (5) βαθµιδών (1= συµφωνώ απόλυτα, 2= συµφωνώ, 3= δεν έχω άποψη, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα). Κατά τη διατύπωση των
ερωτήσεων αποφεύχθηκαν, κατά το δυνατό, εκφραστικά λάθη, ασάφειεσ, λάθη διατύπωσησ, διπλέσ αρνήσεισ, άγνωστεσ συντµήσεισ και τεχνικοί όροι µε τουσ
οποίουσ το προσωπικό δεν είναι εξοικειωµένο. Επίσησ υπήρξε και αρνητική διατύπωση ορισµένων ερωτήσεων προκειµένου να αποφευχθεί θετική µεροληψία. Ο βαθµόσ εκτίµησησ του επιπέδου τησ εργασιακήσ
ικανοποίησησ αποτυπώνεται µε το (1) να ισοδυναµεί
στην απόλυτη ικανοποίηση και το (5) στην απόλυτη
δυσαρέσκεια.
Η δοµή των ερωτηµατολογίων παρείχε τη δυνατότητα λήψησ ποιοτικών στοιχείων (δεδοµένα ονοµαστικού τύπου – nominal) και ποσοτικών στοιχείων
(5βαθµησ κλίµακασ σπουδαιότητασ - συµφωνίασ
Likert). Η επεξεργασία των στοιχείων περιλάµβανε
περιγραφική και συµπερασµατική στατιστική επεξεργασία. Για την ανάλυση µίασ µεταβλητήσ ονοµαστικού
τύπου (ποιοτικέσ µεταβλητέσ), υπολογίστηκαν η απόλυτη και σχετική κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων. Για τα δεδοµένα κλίµακασ (ποσοτικέσ µεταβλητέσ) ανά παράγοντα, υπολογίστηκε η µέση τιµή
(αριθµητικόσ µέσοσ) των απαντήσεων, στισ ερωτήσεισ που αφορούσαν στον παράγοντα, ανά δειγµατοληπτική µονάδα. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκαν
9 µέσεσ τιµέσ, ανά παράγοντα και δειγµατοληπτική
µονάδα. Ακολούθωσ υπολογίστηκαν οι συνολικέσ στα-

Πίνακασ 2. Κατανοµή του πληθυσµού ανά φύλο
Έγκυρα

Φύλο

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

Άνδρασ
Γυναίκα
Σύνολο

18
103
121

14,9
85,1
100,0

Τόµος 4 - Τεύχος 4
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κλιµάκων (πολυθεµατικέσ µεταβλητέσ – παράγοντεσ,
π.χ. αµοιβή, σχέσεισ µε συναδέλφουσ), έγινε ανάλυση αξιοπιστίασ (reliability analysis). Η ανάλυση
αξιοπιστίασ στηρίζεται στην υπόθεση ότι άτοµα που
έχουν απαντήσει µε υψηλό ή χαµηλό βαθµό σε κάποιο
θέµα, τείνουν να έχουν απαντήσει µε σχετικά υψηλό ή σχετικά χαµηλό βαθµό και σε άλλο παρόµοιο
θέµα, γεγονόσ το οποίο συνηγορεί ότι τα θέµατα
ενδείκνυνται για την µέτρηση πολυθεµατικήσ µεταβλητήσ (Κάτοσ, 1986. Ζαχαροπούλου, 1989). Ο δείκτησ αξιοπιστίασ Cronbach's Alpha, θεωρείται σαν
µέτρο συσχέτισησ µεταξύ των θεµάτων τησ παρούσασ κλίµακασ στην µεταβλητή υπό διερεύνηση µε
οποιασδήποτε άλλησ κλίµακασ µε ισάριθµα θέµατα
(Σιάρδοσ, 1999). Το ανώτερο επίπεδο σηµαντικότητασ για την αποδοχή ή όχι ύπαρξησ στατιστικά σηµαντικήσ διαφοροποίησησ που ελήφθη για όλουσ τουσ
στατιστικούσ ελέγχουσ, ήταν το 5%. Όλεσ οι στατιστικέσ επεξεργασίεσ έγιναν µε το στατιστικό λογισµικό SPSS (έκδοση 15).

τιστικέσ παράµετροι θέσησ (µέση τιµή) και διασποράσ (τυπική απόκλιση) για τουσ 9 παράγοντεσ.
Η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση για τουσ 9 παράγοντεσ, αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.
Στατιστικέσ δοκιµασίεσ που χρησιµοποιήθηκαν
Για τη συσχέτιση µεταξύ δύο κλιµάκων (διµεταβλητή ανάλυση) υπολογίστηκε ο συντελεστήσ συσχέτισησ Spearman. Για τον έλεγχο στατιστικά σηµαντικήσ διαφοράσ των µέσων τιµών των παραγόντων
µεταξύ του φύλου και τησ θέσησ στην υπηρεσία (διχότοµεσ µεταβλητέσ), εφαρµόστηκε ο παραµετρικόσ
έλεγχοσ student t-test για ανεξάρτητα δείγµατα. Η
υπόθεση για τη διαφοροποίηση ή όχι τησ µέσησ ικανοποίησησ σε κάθε ένα από τουσ 9 παράγοντεσ ανά
ηλικιακή οµάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, τοµέα εργασίασ και χρόνια υπηρεσίασ, διερευνήθηκε µέσω τησ
Ανάλυσησ ∆ιακύµανσησ (one-way ANOVA). Η πολυµεταβλητή ανάλυση περιλάµβανε την ανάλυση αξιοπιστίασ. Για την µέτρηση τησ αξιοπιστίασ όλων των

Πίνακασ 3. Ηλικιακή κατανοµή νοσηλευτικού προσωπικού
Έγκυρα

Ηλικιακή Οµάδα

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο

6
99
16
121

5,0
81,8
13,2
100,0

Πίνακασ 4. Ύπαρξη παιδιών
Έγκυρα

Ύπαρξη παιδιών

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

111
10
121

91,7
8,3
100,0

Πίνακασ 5. Κατανοµή στατιστικού πληθυσµού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
Έγκυρα

Επίπεδο εκπαίδευσησ

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο

20
43
58
121

16,5
35,5
47,9
100,0

Πίνακασ 6. Κατανοµή νοσηλευτικού προσωπικού ωσ προσ τα έτη υπηρεσίασ
Χρόνια υπηρεσίασ
Έγκυρα

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

19
46
56
121

15,7
38,0
46,3
100,0

Μέχρι 10
11 - 20
> 20
Σύνολο
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Εικόνα 3. Συσχέτιση εκπαίδευσησ µε
ικανοποίηση από τη σχέση µε προϊσταµένουσ
5

5

4
3

Εικόνα 4. Συσχέτιση εκπαίδευσησ µε
ικανοποίηση από συνθήκεσ-φόρτο εργασίασ
4,48

4,22

4

2,09

2,63

2,75

3

2

2

1

1

0

0

ΥΕ

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

ΥΕ

Επίπεδο εκπαίδευσησ

Ηθικά Θέµατα
Για τη συλλογή των δεδοµένων και τη διεξαγωγή τησ
έρευνασ εξασφαλίσθηκε η απαιτούµενη άδεια από
τα αρµόδια όργανα (ΕΚΕΠΥ, Αριθµ. Πρωτ.: Γ. ΕΚΕΠΥ/6534). Οι συµµετέχοντεσ ενηµερώθηκαν γραπτά
για το σκοπό και τη διαδικασία τησ έρευνασ, καθώσ
και για την ανωνυµία, την εχεµύθεια, την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και την εθελοντική συµµετοχή. Επιπλέον τηρήθηκαν οι αρχέσ δεοντολογίασ για
την έρευνα σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστηµονικών Περιοδικών και τη ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι.

4,58

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

Επίπεδο εκπαίδευσησ

Η έρευνα διεξήχθη τουσ µήνεσ Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του έτουσ 2010. Η κατανοµή των ερωτηµατολογίων και το ποσοστό συµµετοχήσ, στην έρευνα
αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
Αξιοσηµείωτο είναι το µεγάλο ποσοστό απαντητικότητασ, 90,29% (Ν=121), που παρατηρήθηκε. Σηµειώνεται, ότι µεταξύ των απαντηθέντων ερωτηµατολογίων δεν ανευρέθηκαν άκυρα, ενώ τα αναπάντητα
ερωτηµατολόγια, προέκυψαν κυρίωσ από δεδηλωµένη, συνειδητή αποχή, λόγω δυσπιστίασ περί τησ χρησιµότητασ των αποτελεσµάτων τέτοιων ερευνών.
Αποτελέσµατα

Πιλοτική Μελέτη
Η δοκιµή καταλληλότητασ του οργάνου µέτρησησ,
πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του έτουσ 2010,
σε 10 εργαζόµενουσ προκειµένου να διευκρινιστεί
η κατανόηση των ερωτήσεων ωσ προσ το νόηµα και
το περιεχόµενό τουσ. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά,
καθώσ το ερωτηµατολόγιο χαρακτηρίστηκε εύχρηστο και κατανοητό. Οι ελάχιστεσ ρυθµίσεισ, που έγιναν, δεν επηρέασαν την αρχική δοµή και το περιεχόµενό του.
Πληθυσµόσ - ∆είγµα
Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν όλα τα άτοµα του
νοσηλευτικού προσωπικού (Ν=134), που ανήκουν στη
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου και εργάζονται σε όλα τα τµήµατα και τοµείσ, κατέχοντασ οργανική θέση στο νοσοκοµείο. Οι συµµετέχοντεσ πληρούσαν βασικέσ προϋποθέσεισ, όπωσ:
! να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό του νοσοκοµείου
! να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία 6 µήνεσ
! να µην απουσιάζουν µε άδειεσ (αναρρωτικέσ, κύησησ, ανατροφήσ τέκνου).

Περιγραφική στατιστική
Ωσ προσ το φύλο του στατιστικού πληθυσµού που
απάντησε, παρατηρείται ανοµοιογενήσ κατανοµή,
δεδοµένου, ότι το ποσοστό των γυναικών (85,1%)
υπερτερεί έναντι του ποσοστού των ανδρών (14,9%)
( πίνακασ 2.) Το µεγαλύτερο ποσοστό (81,8%), ήταν
36-50 ετών, ένα µικρό ποσοστό ανήκε στην πληθυσµιακή οµάδα 51+ , ενώ ελάχιστοι ήταν 18-35 ετών
(πίνακασ 3). Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν
έγγαµοι σε ποσοστό 92,5%, ενώ µόνο το 7,5% ήταν
άγαµοι ή άλλο (πίνακασ 4.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονόσ, ότι σχεδόν οι µισοί (Ν=58), από όσουσ
απάντησαν από το νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιασ εκπαίδευσησ (Νοσηλευτέσ ΠΕ,
ΤΕ). Το 35,5% ήταν Βοηθοί νοσηλευτών (∆Ε) και ένα
ποσοστό 16,5% ήταν βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό (ΥΕ) (πίνακασ 5).
Το 60,2% των εργαζοµένων εργάζεται στο χειρουργικό τοµέα, το 35,6% στον παθολογικό τοµέα, ενώ ελάχιστοι εργάζονται σε εργαστήρια, ενώ διοικητική θέση
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία κατείχε µόνο το 12% του
δείγµατοσ. Το µεγαλύτερο ποσοστό (46,3%) είχε εργα-

Τόµος 4 - Τεύχος 4
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Εικόνα 6. Συσχέτιση εκπαίδευσησ
µε ικανοποίηση από επιβράβευση-σχέση
µε διοίκηση

Εικόνα 5. Συσχέτιση εκπαίδευσησ
µε ικανοποίηση από αυτονοµία

5

5
4

4,48

4,53

3,85

4

3

3

2

2

1

1

0

0

ΥΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΤΕ-ΠΕ

Στατιστική ανάλυση
Για τον παράγοντα "Αµοιβέσ" ο αριθµητικόσ µέσοσ
ισούται µε 4,60. Είναι υψηλόσ, γεγονόσ που αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά µε τισ χρηµατικέσ αµοιβέσ (µισθόσ και
επιδόµατα) που λαµβάνουν για την εργασία τουσ. Η
µέση τιµή του παράγοντα "Σχέσεισ µε συναδέλφουσ"
ισούται µε 2,83. Η τιµή αυτή αποτυπώνει τη σχετική
ικανοποίηση, που αισθάνονται οι ερωτηθέντεσ εργαζόµενοι, από τισ επαγγελµατικέσ σχέσεισ µε τουσ
συναδέλφουσ τουσ. Η µέση τιµή 2,60 του παράγοντα
"Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" υποδηλώνει ότι οι εργαζόµενοι είναι σχετικά ικανοποιηµένοι από τη σχέση
τουσ µε τουσ προϊσταµένουσ των τµηµάτων. Ο αριθµητικόσ µέσοσ ικανοποίησησ του νοσηλευτικού προσωπικού τησ κλίµακασ "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" είναι
επίσησ υψηλόσ 4.02. Η διαφαινόµενη δυσαρέσκεια
συνδέεται µε τισ περιορισµένεσ ευκαιρίεσ εκπαίδευσησ. Οι εργαζόµενοι αισθάνονται, ότι η χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών είναι περιορισµένη και ότι δεν
αξιοποιούνται οι δεξιότητεσ και τα προσόντα τουσ. Ο
αριθµητικόσ µέσοσ τησ κλίµακασ "Συνθήκεσ-φόρτοσ
εργασίασ" ισούται µε 4,33. Αποτυπώνεται µια ιδιαίτερη δυσαρέσκεια του δείγµατοσ από τισ συνθήκεσ
εργασίασ. Ειδικότερα, θεωρούν ότι αντιµετωπίζουν
µεγάλο φόρτο εργασίασ, δεδοµένησ τησ ανεπαρκούσ
στελέχωσησ και των περιορισµένων δυνατοτήτων
εκπαίδευσησ στο χώρο εργασίασ. Η µέση τιµή του
παράγοντα "Ποιότητα ζωήσ" ισούται µε 3,87. Οι εργαζόµενοι διατηρούν ουδέτερη στάση ωσ προσ τη σχετιζόµενη µε την εργασία τουσ, ποιότητα ζωήσ, αισθανόµενοι, ότι η εργασία τουσ δεν έχει ιδιαίτερη αρνητική

4,53

4,06

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

Επίπεδο εκπαίδευσησ

Επίπεδο εκπαίδευσησ

σιακή εµπειρία µεγαλύτερη των 20 ετών, το 38% είχε
προϋπηρεσία 11-20 έτη και ποσοστό 15,7% εργαζόταν λιγότερο από 10 έτη (πίνακασ 6.).

4,5

επίδραση στην οικογενειακή και κοινωνική τουσ ζωή.
Η µέση τιµή τησ κλίµακασ "Κοινωνική αποτίµηση"
ισούται µε 3,69, γεγονόσ που υποδηλώνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ουδέτερο ωσ προσ την αναγνώριση που αποκοµίζει από τουσ ασθενείσ και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η µέση τιµή 4,19
του παράγοντα "Αυτονοµία" φανερώνει την υψηλή
εργασιακή δυσαρέσκεια που αποκοµίζουν οι εργαζόµενοι, αισθανόµενοι, πωσ δεν έχουν δυνατότητεσ
παρέµβασησ σε θέµατα οργάνωσησ και ευκαιρίεσ
επιρροήσ στον τρόπο άσκησησ τησ εργασία τουσ. Σχετικά µε την "Επιβράβευση-σχέση µε τη ∆ιοίκηση" η
υψηλή µέση τιµή 4,30, αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια
που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό στισ σχέσεισ
του µε τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.
Η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση για τουσ 9 παράγοντεσ, αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.
Οι τρεισ (3) σηµαντικότεροι παράγοντεσ εργασιακήσ ικανοποίησησ που επιλέχθηκαν από τουσ ερωτηθέντεσ και η συχνότητα των απαντήσεων δίδονται στον
Πίνακα 8. Είναι εµφανέσ, ότι οι τρεισ επικρατέστεροι,
παράγοντεσ που το συγκεκριµένο δείγµα θεωρεί, ότι
συµβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση από την
εργασία είναι οι "ικανοποιητικέσ αµοιβέσ", η "µονιµότητα του δηµοσίου" και η "καλή συνεργασία µε συναδέλφουσ".

Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησησ
µε ποιοτικά στοιχεία
Φύλο
Ο στατιστικόσ έλεγχοσ τησ µέσησ ικανοποίησησ ανά
φύλο (t-test) για κάθε παράγοντα ικανοποίησησ δεν
ανέδειξε στατιστικά σηµαντικέσ διαφοροποιήσεισ
(p > 0,05), γεγονόσ που σηµαίνει ότι η µέση τιµή του
κάθε παράγοντα ικανοποίησησ είναι ανεξάρτητη του
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φύλου (αποδοχή τησ µηδενικήσ στατιστικήσ υπόθεσησ Ηο).

Ηλικιακή οµάδα
Η εφαρµογή του ελέγχου τησ Ανάλυσησ τησ ∆ιακύµανσησ (ANOVA), µέσω τησ οποίασ διερευνήθηκε η
υπόθεση, για τη διαφοροποίηση ή όχι τησ µέσησ ικανοποίησησ σε κάθε ένα από τουσ 9 παράγοντεσ ανά
ηλικιακή οµάδα, έδειξε ότι στατιστικά σηµαντικέσ
διαφοροποιήσεισ εµφανίζονται στον παράγοντα "Αµοιβή" και "Επιβράβευση-σχέση µε τη διοίκηση" (Πίνακασ 9). Ειδικότερα οι εργαζόµενοι κάτω των 35 ετών
εµφανίζονται σχετικά πιο ικανοποιηµένοι από την
"Αµοιβή" (3,56 ± 0,83) από τουσ άνω των 35 ετών (4,64
± 0,55 για τουσ 36-50 ετών και 4,79 ± 0,40 για τουσ
πάνω από 50 ετών). Για τισ οµάδεσ 36-50 και 50 και
άνω, η µέση τιµή δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά –έλεγχοσ πολλαπλών συγκρίσεων [post
hoc] Tuckey) (Εικόνα 1). Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται αναφορικά µε την «Επιβράβευση-σχέση µε
διοίκηση». Οι εργαζόµενοι κάτω των 35 ετών εµφανίζονται σχετικά πιο ικανοποιηµένοι (3,50 ± 0,96) από
τουσ άνω των 35 ετών (4,33 ± 0,72 για τουσ 36-50 ετών
και 4,39 ± 0,93 για τουσ πάνω από 50 ετών). Για τισ
οµάδεσ 36-50 και 50 και άνω, η µέση τιµή δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά (έλεγχοσ πολλαπλών συγκρίσεων [post hoc] Tuckey) (Εικόνα 2.).
Όπωσ απεικονίζεται στον Πίνακα 10, φαίνεται ότι
το επίπεδο εκπαίδευσησ διαφοροποιεί το βαθµό ικανοποίησησ (ANOVA) στουσ εξήσ παράγοντεσ:
Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ
Συνθήκεσ - Φόρτοσ Εργασίασ
! Αυτονοµία
! Επιβράβευση – σχέση µε διοίκηση
!
!

p = 0,026<0,05
p = 0,020<0,05
p = 0,000<0,001
p =0,005<0,01

Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησησ
µε ποιοτικά στοιχεία
Φύλο
Ο στατιστικόσ έλεγχοσ τησ µέσησ ικανοποίησησ ανά

φύλο (t-test) για κάθε παράγοντα ικανοποίησησ δεν
ανέδειξε στατιστικά σηµαντικέσ διαφοροποιήσεισ
(p > 0,05), γεγονόσ που σηµαίνει ότι η µέση τιµή του
κάθε παράγοντα ικανοποίησησ είναι ανεξάρτητη του
φύλου (αποδοχή τησ µηδενικήσ στατιστικήσ υπόθεσησ Ηο).
Συγκεκριµένα, σχετικά µε τον παράγοντα «Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ» οι ΥΕ είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι (2,09 ± 0,46) από τουσ ∆Ε & ΤΕ-ΠΕ (2,63
± 1,07 & 2,75 ± 0,94 αντίστοιχα) (Εικόνα 3). Σχετικά
µε τον παράγοντα "Συνθήκεσ – Φόρτοσ Εργασίασ" οι
∆Ε φαίνονται πιο ικανοποιηµένοι (4,22 ± 0,38) από
τουσ ΥΕ & ΤΕ-ΠΕ (4,48 ± 0,41 & 4,58 ± 0,50 αντίστοιχα) (Εικόνα 4). Αναφορικά µε την "Αυτονοµία", οι ΥΕ
και ∆Ε φαίνεται να είναι πιο δυσαρεστηµένοι (4,48
± 0,57 και 4,53 ± 0,68 αντίστοιχα ) σε σχέση µε τουσ
ΤΕ-ΠΕ ( 3,85 ± 1,05) (γράφηµα 5). Το ίδιο εύρηµα
διαπιστώθηκε και για την «Επιβράβευση – σχέση µε
∆ιοίκηση» (ΥΕ: 4,50 ± 0,55, ∆Ε: 4,53 ± 0,72 ενώ ΤΕΠΕ: 4,06 ± 0,83 ) (Εικόνα 6).
Ο στατιστικόσ έλεγχοσ τησ µέσησ ικανοποίησησ
ανά τοµέα εργασίασ, για κάθε παράγοντα ικανοποίησησ διερευνήθηκε µέσω τησ Ανάλυσησ ∆ιακύµανσησ
(one-way ANOVA) και δεν ανέδειξε στατιστικά σηµαντικέσ διαφοροποιήσεισ (p > 0,05), γεγονόσ που σηµαίνει ότι η µέση τιµή του κάθε παράγοντα ικανοποίησησ είναι ανεξάρτητη του τοµέα εργασίασ

∆ιοικητική θέση στη Νοσηλευτική Υπηρεσία
Ο στατιστικόσ έλεγχοσ τησ µέσησ ικανοποίησησ (t-test)
για κάθε παράγοντα ικανοποίησησ, ανέδειξε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µόνο για τον παράγοντα
"Αυτονοµία". Οι εργαζόµενοι που κατέχουν διοικητική θέση στη ΝΥ φαίνεται ότι έχουν µεγαλύτερο βαθµό
ικανοποίησησ (3,54 ± 1,28) από τουσ υπόλοιπουσ (4,31
± 0,83 [p = 0,003] ) (Εικόνα 7). Επίσησ µπορεί να λεχθεί
ότι οριακή στατιστική σηµαντικότητα (p = 0,057) εµφανίζει ο παράγοντασ τησ "Επιβράβευσησ – σχέσησ µε
διοίκηση" µε τουσ κατέχοντεσ διοικητική θέση (3,94
± 1,07) να διαφωνούν κατά µέσο όρο λιγότερο από τουσ
µη κατέχοντεσ (4,36 ± 0,72) (Εικόνα 8).

Πίνακασ 7. Μέση τιµή ανά παράγοντα ικανοποίησησ και δειγµατοληπτική µονάδα
Παράγοντεσ
Αµοιβέσ
Σχέσεισ µε συναδέλφουσ
Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
Συνθήκεσ - Φόρτοσ Εργασίασ
Ποιότητα Ζωήσ
Κοινωνική αποτίµηση
Αυτονοµία
Επιβράβευση - σχέση µε διοίκηση

N

Μέση τιµή

Τυπ. Απόκλιση

Minimum

Maximum

121
121
121
121
121
120
121
121
121

4,60
2,83
2,60
4,02
4,33
3,87
3,69
4,19
4,30

0,59
0,60
0,95
0,93
0,46
0,48
0,91
0,92
0,78

2,0
1,4
1,0
1,0
1,8
1,4
1,3
1,7
1,5

5,0
4,4
4,6
5,0
4,3
3,8
5,0
5,0
5,0
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Χρόνια υπηρεσίασ
Η παράµετροσ των χρόνων υπηρεσίασ είναι αυτή η
οποία ανέδειξε τισ περισσότερεσ στατιστικά σηµαντικέσ διαφοροποιήσεισ στουσ παράγοντεσ ικανοποίησησ από τισ υπόλοιπεσ επαγγελµατικέσ παραµέτρουσ. Από τα ευρήµατα προκύπτει ότι οι παράγοντεσ,
"Αµοιβέσ", "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη", "Κοινωνική
αποτίµηση", "Αυτονοµία", "Επιβράβευση - σχέση µε
διοίκηση" παρουσιάζουν µια οµοιογένεια µέσησ ικανοποίησησ, µε τουσ εργαζόµενουσ που έχουν έωσ 10
χρόνια προϋπηρεσίασ, να είναι κατά µέσο όρο πιο
ικανοποιηµένοι (σε διαφορετικό βαθµό ανά παράγοντα), από τισ άλλεσ δυο οµάδεσ εργαζοµένων (11-20,
21+) Ενώ στουσ παράγοντεσ "Σχέσεισ µε συναδέλφουσ" και "Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" οι έχοντεσ
µέχρι 10 έτη προϋπηρεσίασ και οι 21+ εµφανίζουν
µεγαλύτερη µέση ικανοποίηση από τουσ έχοντεσ 11
– 20 έτη εµπειρίασ.
∆ιµεταβλητέσ συσχετίσεισ
Από τισ 36 συσχετίσεισ (Spearman correlation) οι 25
παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ( 9
αρνητική και 16 θετική). Κατά τη στατιστική ανάλυση
και επεξεργασία των δεδοµένων οι συσχετίσεισ που
προκύπτουν θεωρούνται στατιστικά σηµαντικέσ αν και
µόνο αν αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπωσ αυτή
προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε φορά στατιστικό
έλεγχο).
Συγκεκριµένα ο παράγοντασ "Αµοιβέσ" παρουσιάζει 5 θετικέσ συσχετίσεισ και 1 αρνητική. Θετική
συσχέτιση παρουσιάζει µε τουσ παράγοντεσ "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" (p<0,001), "Κοινωνική αποτίµηση"
(p<0,001), "Αυτονοµία" (p<0,001), "Επιβράβευση"
(p<0,001) "Ποιότητα ζωήσ" (p<0,045). Ενώ αρνητική
συσχέτιση παρουσιάζει µε τισ "Συνθήκεσ-φόρτοσ
εργασίασ" (p<0,001)
Ο παράγοντασ "Σχέσεισ µε συναδέλφουσ" παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τισ "Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" (p<0,001), την "Εκπαίδευση-ανάπτυξη"
(p<0,001) και την "Κοινωνική αποτίµηση" (p<0,01).

Ο παράγοντασ "Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τουσ παράγοντεσ "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" (p<0,001), "Κοινωνική αποτίµηση"
(p<0,01) και "Αυτονοµία" (p<0,01).
Η "Εκπαίδευση – Ανάπτυξη" παρουσιάζει ισχυρή
θετική συσχέτιση (p<0,001) µε 6 παράγοντεσ (Κοινωνική αποτίµηση, Αυτονοµία, Επιβράβευση-σχέση µε
∆ιοίκηση, Αµοιβέσ, Σχέσεισ µε συναδέλφουσ και Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ). Ενώ εµφανίζει µια αρνητική συσχέτιση (p<0,05) µε τον παράγοντα "Συνθήκεσ –
Φόρτοσ Εργασίασ".
Ο παράγοντασ “Συνθήκεσ-Φόρτοσ Εργασίασ” παρουσιάζει γενικώσ αρνητικέσ συσχετίσεισ. Συγκεκριµένα
σχετίζεται αρνητικά µε τισ "Αµοιβέσ" (p<0,001), µε
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,01), την "Κοινωνική αποτίµηση" (p<0,001), την "Αυτονοµία" (p<0,01)
και την "Επιβράβευση - σχέση µε ∆ιοίκηση" (p<0,001).
O παράγοντασ "Ποιότητα Ζωήσ" παρουσιάζει γενικώσ θετικέσ, στατιστικά σηµαντικέσ, συσχετίσεισ µε
τισ "Αµοιβέσ" (p<0,05), την "Κοινωνική αποτίµηση"
(p<0,001), την "Αυτονοµία" (p<0,001) και την "Επιβράβευση - σχέση µε ∆ιοίκηση" (p<0,05).
Η "Κοινωνική αποτίµηση" παρουσιάζει συσχετίσεισ µε όλουσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ (7 θετικέσ και
1 αρνητική). Συγκεκριµένα σχετίζεται θετικά µε τισ
"Αµοιβέσ" (p<0,001), τισ "Σχέσεισ µε συναδέλφουσ"
(p<0,01), τισ "Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" (p<0,01),
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,001), την "Αυτονοµία" (p<0,001), την "Ποιότητα ζωήσ" (p<0,001) και
την "Επιβράβευση - σχέση µε ∆ιοίκηση" (p<0,001).
Ενώ σχετίζεται αρνητικά µε τισ "Συνθήκεσ -Φόρτο
εργασίασ" (p<0,001).
Η "Αυτονοµία" σχετίζεται θετικά µε τισ "Αµοιβέσ"
(p<0,001), τισ "Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ" (p<0,01),
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,001), την "Ποιότητα ζωήσ" (p<0,001), την "Κοινωνική αποτίµηση"
(p<0,001) και την "Επιβράβευση - σχέση µε ∆ιοίκηση" (p<0,001). Ενώ σχετίζεται αρνητικά µε τισ "Συνθήκεσ - Φόρτο εργασίασ" (p<0,01).
Ο παράγοντασ "Επιβράβευση - σχέση µε ∆ιοίκη-

Πίνακασ 8. Παράγοντεσ που συµβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία
Παράγοντασ
Ικανοποιητικέσ αµοιβέσ
Μονιµότητα ∆ηµοσίου
Καλή συνεργασία µε συναδέλφουσ
Καλέσ συνθήκεσ εργασίασ
Επάρκεια προσωπικού
Αναγνώριση έργου από ασθενείσ
Αναγνώριση έργου από ∆ιοίκηση
Αξιοποίηση δεξιοτήτων & προσόντων
Ευκαιρίεσ εξέλιξησ
Σύνολο

Συχνότητα Ν

Ποσοστό % (σε δείγµα 119 απαντήσεων)

72
68
57
34
28
27
27
25
13
351

60,5%
57,1%
47,9%
28,6%
23,5%
22,7%
22,7%
21,0%
10,9%
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Εικόνα 7. Συσχέτιση διοικητικήσ θέσησ
µε ικανοποίηση από αυτονοµία
5
4

Εικόνα 8. Συσχέτιση διοικητικήσ θέσησ
µε ικανοποίηση από επιβράβευση-σχέση
µε διοίκηση
5

3,54

4,64

4,31

3

3

2

2

1

1

0

0

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διοικητική θέση

ση" παρουσιάζει θετική συσχέτιση (p<0,001) µε τισ
"Αµοιβέσ", την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη", την "Κοινωνική αποτίµηση" και την "Αυτονοµία". Επίσησ σχετίζεται θετικά (p<0,05) µε την "Ποιότητα ζωήσ", ενώ
αρνητική συσχέτιση παρουσιάζει µε τισ "Συνθήκεσ Φόρτο εργασίασ" ( p<0,001).
Συζήτηση
Στη συγκεκριµένη έρευνα, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, διαπιστώνεται, ότι οι ερωτηθέντεσ εµφανίζονται σχετικά ικανοποιηµένοι από τισ σχέσεισ µε
τουσ συναδέλφουσ και προϊσταµένουσ τουσ. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τισ οικονοµικέσ απολαβέσ, τισ ευκαιρίεσ εκπαίδευσησ και ανάπτυξησ, το φόρτο εργασίασ,
την αυτονοµία και τη σχέση µε την ανώτερη διοίκηση του νοσοκοµείου, εµφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι. Ενώ ουδέτερη στάση υιοθετούν σχετικά µε
την ποιότητα ζωήσ και την κοινωνική αποτίµηση του
επαγγέλµατοσ. Τα συναισθήµατα ικανοποίησησ ή δυσαρέσκειασ κατανεµήθηκαν µε την ίδια περίπου αναλογία σε άνδρεσ και γυναίκεσ, χωρίσ να επηρεάζονται
από το φύλο. Οµοίωσ, σχετικά µε τον τοµέα εργασίασ
δεν αναδείχτηκαν στατιστικά σηµαντικέσ διαφοροποιήσεισ, γεγονόσ που σηµαίνει, ότι στη παρούσα
µελέτη, η µέση τιµή του κάθε παράγοντα ικανοποίησησ, είναι ανεξάρτητη του τοµέα εργασίασ.
Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια επέδειξαν οι εργαζόµενοι
από το φαινόµενο των υποτιµηµένων αµοιβών. Οι συµµετέχοντεσ εξέφρασαν, πωσ οι αµοιβέσ που λαµβάνουν, από το κράτοσ, δεν ανταποκρίνονται στο προσφερόµενο έργο τουσ και την κοινωνική τουσ αποστολή.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δυσαρέσκειά τουσ,
από τισ αµοιβέσ, συνδέεται θετικά µε τη χαµηλή κοινωνική αποτίµηση, τισ περιορισµένεσ προοπτικέσ στον
εργασιακό χώρο και την έλλειψη κατανόησησ από τη

4,64

4

3,94

ΝΑΙ

4,36

ΟΧΙ

Διοικητική θέση

∆ιοίκηση. Ενώ όσο µεγαλύτερη δυσαρέσκεια αποκοµίζουν από το µισθό τουσ, τόσο περισσότερο αισθάνονται σωµατική και ψυχική κόπωση.
Οι Best & Thurston (2006) ανέδειξαν τισ οικονοµικέσ απολαβέσ, ωσ εξέχοντα παράγοντα τησ επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ, που δεν µεταβλήθηκε σε
δύο έρευνεσ µε µεσοδιάστηµα 30 µηνών. Η πρόκληση δυσαρέσκειασ από τουσ χαµηλούσ µισθούσ έχει
επισηµανθεί και από άλλουσ ερευνητέσ (Savery &
Luks, 2001. Takase et al., 2001. Cowin, 2002. ICN,
2003. Καραθάνου, 2007. Καρανικόλα και συν., 2008).
Αντίθετα σε µελέτη των Wild et al. (2006) οι εργαζόµενοι βρέθηκαν ικανοποιηµένοι από τισ αµοιβέσ τουσ,
ενώ σε άλλεσ µελέτεσ των δεν βρέθηκε συσχέτιση
αµοιβήσ και ικανοποίησησ από την εργασία.(Chu et
al., 2003 Molinary & Monserud, 2008).
Η ηλικία φάνηκε να επιδρά, διαφοροποιώντασ τα
επίπεδα ικανοποίησησ σχετικά µε τισ αµοιβέσ, µε τουσ
νεότερουσ εργαζόµενουσ, µε λίγα χρόνια προϋπηρεσίασ, να είναι λιγότερο δυσαρεστηµένοι. Προφανώσ,
επειδή οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι είναι
στην πλειονότητά τουσ έγγαµοι, έχουν αυξηµένεσ οικογενειακέσ υποχρεώσεισ και απαιτούν υψηλότερεσ αποδοχέσ µε το πέρασµα του χρόνου.
Οι επαγγελµατικέσ σχέσεισ και η συνεργασία µε
τουσ συναδέλφουσ, διαπιστώθηκε ότι συνοδεύονταν
από θετικά συναισθήµατα, που ενίσχυαν την επαγγελµατική ικανοποίηση των ερωτηθέντων, εύρηµα
που έχει επισηµανθεί και σε άλλεσ έρευνεσ (Chiok
2001 Wild et al, 2006). Η διεπαγγελµατική και ενδοεπαγγελµατική συνεργασία, έχει αξιολογηθεί ωσ
παράγοντασ που σχετίζεται θετικά µε την επαγγελµατική ικανοποίηση (Adams & Bond, 2000 Chu et
al, 2003 Καρανικόλα και συν., 2008). Αντίθετα η αναποτελεσµατική επικοινωνία και οι κακέσ σχέσεισ

Τόµος 4 - Τεύχος 4
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Πίνακασ 9. Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησησ µε ηλικιακή οµάδα
Ηλικιακή οµάδα

N

Μέση τιµή

Τυπική απόκλιση

(ANOVA) p

18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο

6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
98
16
120
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121

3,56
4,64
4,79
4,60
2,60
2,85
2,76
2,83
2,10
2,60
2,79
2,60
3,28
4,07
4,00
4,02
4,33
4,36
4,30
4,33
3,77
3,48
3,33
3,87
3,33
3,67
3,94
3,69
3,33
4,24
4,24
4,19
3,50
4,33
4,39
4,30

0,83
0,55
0,40
0,59
0,31
0,62
0,55
0,60
0,21
0,98
0,93
0,95
1,12
0,91
0,95
0,93
0,27
0,49
0,33
0,46
0,32
0,49
0,48
0,48
0,63
0,89
1,12
0,91
0,56
0,87
1,17
0,92
0,96
0,72
0,93
0,78

0,000
< 0,001

Αµοιβέσ

Σχέσεισ µε συναδέλφουσ

Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ

Εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Συνθήκεσ - Φόρτοσ Εργασίασ

Ποιότητα Ζωήσ

Κοινωνική αποτίµηση

Αυτονοµία

Επιβράβευση - σχέση µε διοίκηση

0,544

0,324

0,129

0,959

0,155

0,343

0,061

0,034
< 0,05

ANOVA, N=121, p< 0,001, p<0,05

στο χώρο εργασίασ είναι στοιχείο καταπόνησησ και
δυσαρέσκειασ, µε ανεπιθύµητεσ επιπτώσεισ στουσ
ανθρώπινουσ (Armstrong-Stassen & Cameron, 2003
Burke, 2003 Patrick & Laschinger 2006) και οικονοµικούσ πόρουσ (Σαπουντζή-Κρέπια, 2001 Chant
et al., 2002).
Οι σχέσεισ µε τουσ προϊσταµένουσ βρέθηκαν επίσησ σε ικανοποιητικό επίπεδο, προάγοντασ το αίσθηµα τησ ικανοποίησησ από την εργασία. Η ικανότητα
των προϊσταµένων να προάγουν την οµαδική εργασία συνδέεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση
(Adams & Bond 2000) και η θετική συσχέτιση µετα-
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ξύ των ικανοποιητικών σχέσεων µε τουσ προϊσταµένουσ και τησ εργασιακήσ ικανοποίησησ, ανευρίσκεται συχνά στη βιβλιογραφία (Chiok, 2001 Mitchell et
al, 2001. Lyons et al, 2003 Upenieks, 2003 Wild et
al, 2006 Hyrkas 2006 Cortese, 2007 Abushaikha &
Saca-Hazboun, 2009).
Το βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό, συγκριτικά µε τουσ νοσηλευτέσ και τουσ βοηθούσ νοσηλευτών, βρέθηκε να είναι περισσότερο ικανοποιηµένο
από τισ σχέσεισ του µε τουσ προϊσταµένουσ. Πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόµενο, είναι το ότι το
βοηθητικό προσωπικό δεν ασχολείται µε κλινικά
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θέµατα περίθαλψησ και φροντίδασ, που απαιτούν
ενηµέρωση, καθοδήγηση, άρα και επαρκή θεωρητική κατάρτιση, από µέρουσ του προϊσταµένου, που
µπορεί να αµφισβητηθεί από κάποιουσ υφιστάµενουσ νοσηλευτέσ µε µεγαλύτερη γνώση. Επίσησ η
εβδοµαδιαία εργασία του βοηθητικού προσωπικού
δεν προγραµµατίζεται από τουσ προϊσταµένουσ. Επιπρόσθετα, οι εργαζόµενοι µε τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίασ (<10) και αυτοί µε τα περισσότερα (21+),
εµφανίστηκαν πιο ικανοποιηµένοι, από τισ µεταξύ
τουσ, επαγγελµατικέσ σχέσεισ. Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι οι µεν νεότεροι εργαζόµενοι, προσέρχονται στο επάγγελµα κατέχοντασ χαµηλού επιπέδου επαγγελµατική ιδιότητα, δεν έχουν εξουσία και
έλεγχο πάνω στην εργασία µε αποτέλεσµα να ανταποκρίνονται στισ κατευθύνσεισ των προϊσταµένων ή
και των παλαιότερων συναδέλφων διατηρώντασ έτσι
ένα κλίµα συνεργασίασ. Οι δε, παλαιότεροι εργαζόµενοι, µε τα περισσότερα χρόνια στο επάγγελµα,
µέσα από τη εξελικτική πορεία τουσ, έχουν αναπτύξει καλύτερεσ στρατηγικέσ ρύθµισησ των συναισθηµάτων τουσ και επίλυσησ των προβληµάτων.
Στο πλαίσιο των συναισθηµάτων δυσαρέσκειασ
των ερωτηθέντων, το θέµα τησ εκπαίδευσησ είναι
κεντρικό, σε συµφωνία µε συµπεράσµατα άλλων ερευνών που φανερώνουν, πωσ η περιορισµένη δυνατότητα συµµετοχήσ σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
(Callaghan, 2003) και η µή αξιοποίηση των δεξιοτήτων και προσόντων τουσ (Πουζουκίδου, 2006 Καραθάνου, 2007) σχετίζεται µε το χαµηλό ηθικό και τα
αισθήµατα δυσαρέσκειασ.
Βασικόσ στόχοσ µέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του ατόµου και τησ εργασίασ είναι οι ευκαιρίεσ προόδου. Όσο δε, περιορίζονται οι ευκαιρίεσ
εκπαίδευσησ, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο αντιλαµβανόµενοσ φόρτοσ εργασίασ, ενώ συγχρόνωσ
εισπράττουν µια απαξιωτική στάση από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και τη ∆ιοίκηση, µε υποτίµηση του
ρόλου τουσ. Η µονιµότητα του φαινόµενου, τησ περιορισµένησ δυνατότητασ συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ
και αξιοποίησησ των διατιθεµένων προσόντων, προφανώσ έχει παρατηρηθεί σε όλη του την έκταση,
περισσότερο από τουσ παλαιότερουσ εργαζόµενουσ
και ωσ εκ τούτου, εµφανίζουν στην παρούσα µελέτη, µεγαλύτερεσ τιµέσ δυσαρέσκειασ σε σχέση µε
τουσ νέουσ εργαζόµενουσ.
Σχετικά µε το φόρτο εργασίασ, από το δείγµα τησ
παρούσασ µελέτησ, προέκυψε µια γενικότερη δυσαρέσκεια, σε συµφωνία µε άλλουσ µελετητέσ (Adams
& Bond 2000 Tzeng, 2002 Chu et al., 2003 ArmstrongStassen & Cameron, 2003 Burke, 2003 Πουζουκίδου, 2006 Καραθάνου, 2007 Καρανικόλα και συν.,
2008 Pillay, 2009 Abushaikha & Saca-Hazboun,
2009).
Τα αποτελέσµατα του αισθανόµενου φόρτου εργασίασ των ερωτηθέντων, έγιναν αντιληπτά από τισ απα-

ντήσεισ τουσ, για την έλλειψη προσωπικού, το πλήθοσ των επιτελουµένων καθηκόντων και την απουσία οποιασδήποτε εκπαιδευτικήσ διαδικασίασ στον
εργασιακό χώρο. Οι αντίξοεσ συνθήκεσ εργασίασ υποσκάπτουν την εργασιακή ικανοποίηση (Karanikola
et al, 2007 Kaarna, 2007 Markaki et al, 2006) και
συνδέονται αρνητικά µε τη υγεία και την ποιότητα
ζωήσ (Stone, 2007 ∆ηµητρίου-Παντέκα και συν., 2009)
και σε συνδυασµό µε τισ χαµηλέσ αµοιβέσ (Κυριόπουλοσ, 1990), οδηγούν σε παραιτήσεισ, που οξύνουν το πρόβληµα τησ ελλιπούσ στελέχωσησ και δηµιουργούν ένα φαύλο κύκλο επαγγελµατικήσ εξουθένωσησ
και δυσαρέσκειασ.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε µελέτη των Shaver &
Lacey, (2003), δε βρέθηκε συσχέτιση του φόρτου
εργασίασ µε την επαγγελµατική ικανοποίηση. Οι νοσηλευτέσ µε υποκειµενικά εκτιµώµενο υψηλό φόρτο
εργασίασ, δε βρέθηκαν λιγότερο ικανοποιηµένοι από
αυτούσ που εκτιµούσαν ότι έχουν χαµηλότερο φόρτο εργασίασ. Όπωσ αναφέρουν όµωσ οι ίδιοι οι ερευνητέσ, αυτό µπορεί να οφειλόταν στη συγκεκριµένη
µέθοδο µέτρησησ που χρησιµοποίησαν.
Η ποιότητα ζωήσ των ερωτηθέντων δε φάνηκε
να επηρεάζεται αρνητικά από την εργασία τουσ. Σε
αυτό βεβαίωσ συµβάλλει η µονιµότητα τησ θέσησ
του καθενόσ µε ότι πλεονεκτήµατα αυτό συνεπάγεται στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα. Στην
πλειοψηφία τουσ οι εργαζόµενοι θεωρούν, ότι το
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τουσ αντιλαµβάνεται τουσ περιορισµούσ που προκύπτουν από το
επάγγελµα. Ωστόσο αποτυπώνεται µια διάθεση εγκατάλειψησ του επαγγέλµατοσ, εύρηµα που συµφωνεί
µε παλαιότερεσ (Cavanagh, 1989 Cavanagh, 1992),
ή πιο πρόσφατεσ έρευνεσ (Shields & Ward, 2001
Ma et al., 2003 Khowaja et al., 2005 ΕΣΝΕ {Εθνικόσ Σύνδεσµοσ Νοσηλευτών Ελλάδοσ}, 2005. Καρανικόλα και συν., 2008).
Παρόµοια ήταν και τα ευρήµατα ωσ προσ την κοινωνική αποτίµηση του επαγγέλµατοσ, όπου οι ερωτηθέντεσ διατήρησαν ουδέτερη στάση, σε ασυµφωνία µε άλλουσ ερευνητέσ (Spence-Laschinger et al,
2001 Spence-Laschinger, 2004 Khowaja et al, 2005
Καρανικόλα και συν., 2008), χωρίσ ωστόσο να προέτρεπαν κάποιον τρίτο να προβεί στην ίδια επαγγελµατική επιλογή (ANA, {American Nurses Association}
2001).
Ο περιοριστικόσ χαρακτήρασ του εργασιακού
χώρου του νοσοκοµείου, φάνηκε να εκφράζεται, από
τισ υψηλέσ τιµέσ δυσαρέσκειασ του δείγµατοσ, σχετικά µε το βαθµό αυτονοµίασ. Αποτυπώνεται µια ανάγκη ανάπτυξησ ενόσ αυτόνοµου ρόλου και παρατηρείται η βίωση αρνητικών συναισθηµάτων, όταν η
ανάγκη αυτή δεν υποστηρίζεται. Οι νοσηλευτέσ, φάνηκαν να βιώνουν λιγότερο τον περιορισµό τησ αυτονοµίασ τουσ, συγκριτικά µε τουσ βοηθούσ νοσηλευτών και το βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό,
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Πίνακασ 10. Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησησ µε εκπαιδευτικό επίπεδο
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ N
Αµοιβέσ

ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Σχέσεισ µε συναδέλφουσ
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Συνθήκεσ - Φόρτοσ Εργασίασ
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Ποιότητα Ζωήσ
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Κοινωνική αποτίµηση
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Αυτονοµία
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Επιβράβευση - σχέση µε διοίκηση
ΥΕ
∆Ε
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
ANOVA, Ν=121, p<0,05, p<0,01, p<0,001

δεδοµένου ότι έχουν υψηλότερη θεωρητική κατάρτιση, προηγµένεσ γνώσεισ και δεξιότητεσ. Οι έχοντεσ διοικητική θέση στη Νοσηλευτική Υπηρεσία,
όπωσ βρέθηκε και σε άλλεσ έρευνεσ (Patrick &
Laschinger, 2006 Burke, 2003), παρουσιάστηκαν
λιγότερο δυσαρεστηµένοι, αισθανόµενοι, ότι έχουν
κάποιεσ δυνατότητεσ παρέµβασησ, σε οργανωτικά
θέµατα, σε σχέση µε τουσ υφισταµένουσ τουσ.
Η αυτονοµία, κυρίωσ των νοσηλευτών, είναι προφανήσ µέσα σε µια υγειονοµική οργάνωση, όταν η
ανώτερη διοίκηση τούσ παρέχει την ελευθερία να ανα-

20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
57
120
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121

Μέση τιµή

Τυπική απόκλιση

(ANOVA) p

4,80
4,65
4,50
4,60
2,55
2,86
2,89
2,83
2,09
2,63
2,75
2,60
3,83
4,26
3,91
4,02
4,48
4.22
4,58
4,33
3,77
3,48
3,33
3,87
3,70
3,72
3,66
3,69
4,48
4,53
3,85
4,19
4,50
4,53
4,06
4,30

0,37
0,56
0,66
0,59
0,60
0,62
0,57
0,60
0,46
1,07
0,94
0,95
0,78
0,84
1,03
0,93
0,41
0,38
0,50
0,46
0,41
0,52
0,47
0,48
1,26
0,84
0,84
0,91
0,57
0,68
1,05
0,92
0,55
0,72
0,83
0,78

0,120

0,076

0,026
< 0,05

0,105

0,020
< 0,05

0,287

0,936

0,000
< 0,001

0,005
< 0,01

λαµβάνουν δράση στο πεδίο των γνώσεών τουσ, θεσπίζοντασ δικούσ τουσ επιµέρουσ στόχουσ και επιλέγοντασ τρόπο επίτευξησ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η δυσαρέσκεια που αποτυπώθηκε ήταν υψηλή, καθώσ θεωρείται
ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη επιβράβευση, ενώ δεν
παρέχονται δυνατότητεσ παρέµβασησ σε θέµατα οργάνωσησ. Τα πορίσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από
έρευνεσ άλλων χωρών όπου υπάρχει σαφήσ συσχετισµόσ, µεταξύ του τρόπου διοίκησησ και τησ εργασιακήσ ικανοποίησησ (Shields & Ward, 2001 Khowaja
et al, 2005 Diane, 2005 Cortese, 2007).
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Πίνακασ 11. Συντελεστήσ αξιοπιστίασ Cronbach's Alpha ανά παράγοντα
Παράγοντεσ

Αριθµόσ
ερώτησησ

Σύνολο
ερωτήσεων

Συντελεστήσ αξιοπιστίασ
Cronbach’s A

Αµοιβή
Σχέσεισ µε συναδέλφουσ
Σχέσεισ µε προϊσταµένουσ
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
Συνθήκεσ - Φόρτοσ Εργασίασ
Ποιότητα Ζωήσ
Κοινωνική αποτίµηση
Αυτονοµία
Επιβράβευση - σχέση µε διοίκηση

9 – 11
12 – 16
17 – 21
22 – 24
25 – 30
31 – 35
36 – 38
41, 42, 44
39, 40, 43

3
5
5
3
6
5
3
3
3

0,875
0,452
0,913
0,830
0,149
0,232
0,664
0,872
0,695

Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά µιασ Υγειονοµικήσ Οργάνωσησ παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελµατική ικανοποίηση και τη δέσµευση των εργαζοµένων σε αυτήν (Loke, 2001), έτσι ώστε και οι δυο
αυτέσ συνιστώσεσ, να είναι σταθερά συνδεδεµένεσ
µε την τάση αποχώρησησ, από την εργασία (Hayes et
al, 2006 Rad & Yarmohammadian., 2006 Stordeur
et al, 2007 Masroor & Fakir, 2010). Η υποτίµηση του
νοσηλευτικού ρόλου από τη ∆ιοίκηση, σε θέµατα φροντίδασ ή σχετικά µε τισ συνθήκεσ εργασίασ οδηγεί
σε απογοήτευση, πτώση του ηθικού και µια παθητική συµπεριφορά, µε έντονο το στοιχείο τησ έλλειψησ
κινήτρων και ικανοποίησησ (Enberg et al., 2007).
Περιορισµοί µελέτησ
Όσο αφορά στο όργανο µέτρησησ που χρησιµοποιήθηκε, αυτό κρίθηκε γενικώσ αξιόπιστο, ωστόσο για
τουσ παράγοντεσ "Σχέσεισ µε συναδέλφουσ", "Συνθήκεσ – Φόρτοσ Εργασίασ" και "Ποιότητα Ζωήσ" ο
συντελεστήσ αξιοπιστίασ Cronbach’s Alpha είναι
µικρότεροσ από το αποδεκτό όριο του 0,60. (ο δείκτησ κυµαίνεται από 0 µέχρι 1). Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι συντελεστήσ µεγαλύτεροσ από 0,80 θεωρείται πολύ ικανοποιητικόσ, ενώ τιµέσ κάτω από 0,60
επιβάλλουν την επινόηση νέων θεµάτων στην πολυθεµατική µεταβλητή ή την προσθήκη περισσοτέρων
ερωτήσεων (Σιάρδοσ, 1999). Οι συντελεστέσ Cronbach's
Alpha που υπολογίστηκαν για κάθε πολυθεµατική
µεταβλητή – παράγοντα παρουσιάζονται στον Πίνακα
11. Συνεπώσ απαιτείται µια αναδιαµόρφωση του ερωτηµατολογίου, µε αναδιατύπωση των υπαρχουσών ή
προσθήκη νέων ερωτήσεων.
Στην πλειοψηφία τουσ, οι ερευνητικέσ υποθέσεισ
επαληθεύτηκαν και τα ευρήµατα ενισχύονται από
άλλεσ έρευνεσ, διεθνώσ. Καθώσ τα ελληνικά νοσοκοµεία είναι σχετικά οµοιογενή, ωσ προσ τον τρόπο
οργάνωσησ, παροχήσ νοσηλευτικήσ φροντίδασ και
στελέχωσησ, θα µπορούσε να θεωρηθεί, ότι τα συγκεκριµένα ευρήµατα µπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του ελληνικού νοσηλευτικού δυναµικού των νοσο-

κοµείων. Ωστόσο, για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια µελετών σε µεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγµα. Επιπλέον, θεωρείται, ότι απαιτείται έρευνα για
τον προσδιορισµό του τρόπου επίδρασησ των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, γεγονότων και αλλαγών, στο επίπεδο τησ επαγγελµατικήσ
ικανοποίησησ του νοσηλευτικού προσωπικού των
νοσοκοµείων.
Συµπεράσµατα–Προτάσεισ
Βάσει των διαπιστώσεων τησ παρούσασ έρευνασ και
τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ, θεωρείται, ότι προσ την
κατεύθυνση του περιορισµού τησ εργασιακήσ δυσαρέσκειασ του νοσηλευτικού προσωπικού του συγκεκριµένου νοσοκοµείου, θα συνέδραµαν οι ακόλουθεσ δραστηριότητεσ και πρακτικέσ:
! Αναγνώριση από τη ∆ιοίκηση, του προβλήµατοσ τησ
επαγγελµατικήσ δυσαρέσκειασ του νοσηλευτικού
προσωπικού και περιοδική διερεύνηση του µεγέθουσ
του και των επιµέρουσ συνιστωσών του.
! Επικέντρωση, στην αύξηση των ανταµοιβών (Perrin,
2007). Οι απαιτήσεισ και ο φόρτοσ εργασίασ απέχουν
συχνά, αρκετά από τισ ανταµοιβέσ που απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι (Hussami, 2008). Στο δηµόσιο
νοσοκοµείο, µε καλυµµένεσ τισ ανάγκεσ ασφάλειασ
(µονιµότητα, τυπικόσ χαρακτήρασ κινήτρου απόδοσησ) τα περιθώρια οικονοµικών κινήτρων είναι σαφώσ
περιορισµένα. Ωστόσο υπάρχει ευχέρεια σύνδεσησ
τησ ατοµικήσ επίδοσησ µε επιπρόσθετη ανταµοιβή
(δηµόσιοσ έπαινοσ, εύφηµη µνεία, βράβευση, δηµοσίευση επιτευγµάτων των εργαζοµένων, ευελιξία στη
διαµόρφωση του προγράµµατοσ εργασίασ), χωρίσ διακύβευση τησ οµαδικότητασ (Γώγοσ, 2010α).
! ∆ηµιουργία ενόσ ελκυστικού περιβάλλοντοσ εργασίασ, µε διαµόρφωση χώρων µε σύγχρονο εξοπλισµό, ευχάριστων και λειτουργικών που θα εξυπηρετούσαν επιπλέον και το ζήτηµα κίνησησ των ασθενών,
τησ ασφάλειασ και τησ υγιεινήσ (Γώγοσ 2009).
! Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η υποβολή προ-
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τάσεων και συµµετοχή στη µέτρηση τησ απόδοσησ,
εξασφαλίζει τη δέσµευση των εργαζοµένων προσ τουσ
στόχουσ που τίθενται (Relf, 1995. Prince, 1997 Παλάσκα & Αποστολοπούλου, 2005) και την αύξηση τησ ικανοποίησήσ τουσ (Cohen, 2006). Συνοπτικά βιογραφικά και ερωτηµατολόγια θα µπορούσαν να λειτουργήσουν
επικουρικά στη διαµόρφωση µια πολιτικήσ ενδυνάµωσησ (Γώγοσ, 2009), που ωθούν τον καθένα να εργαστεί
αποδοτικότερα (Steers & Braunstein, 1976).
! Εµπλουτισµόσ τησ εργασίασ, που προωθεί την αυτονοµία και τον αυτοέλεγχο. Ενδεικτικά προτείνεται, η
προώθηση πρωτοβουλίασ των νοσηλευτών, για διαχείριση του χρόνου φροντίδασ των ασθενών, ευθύνησ διδασκαλίασ και παροχήσ συµβουλών αυτοφροντίδασ σε χρόνιουσ πάσχοντεσ, γνωµοδότηση για
παραγγελία συγκεκριµένων αναλώσιµων υλικών (Γώγοσ,
2009), η δηµιουργία οµάδων για υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών (πχ. κατάρτιση ερωτηµατολογίου, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ικανοποίησησ των ασθενών) όπωσ επίσησ προτροπή να ανιχνεύουν
οι ίδιοι τα σφάλµατά τουσ και να επιλέγουν την αποκατάστασή τουσ (Kivimaki, et al.,1995).
! Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων για επίλυση
προβληµάτων, υποβολή προτάσεων και βελτίωση τησ
συνεργασίασ και επικοινωνίασ. Η κακή επικοινωνία
επηρεάζει αρνητικά την δυναµικότητα τησ οµάδασ µε
επιπτώσεισ στουσ ανθρώπινουσ πόρουσ (Townsend,
1990. Chant et al., 2002) και ωσ εκ τούτου απαιτείται ανάπτυξη ενόσ συστήµατοσ ανατροφοδότησησ, µε
κατάργηση των φραγµών στην οριζόντια και κάθετη
επικοινωνία.
! Λειτουργία προγραµµάτων εκπαίδευσησ στη διαχείριση συγκρούσεων, ενίσχυση του οµαδικού πνεύµατοσ
µε κοινωνικέσ εκδηλώσεισ συνδεδεµένεσ µε επίτευξη κάποιου στόχου (αυξηµένη ικανοποίηση ασθενών
σε σχέση µε την προηγουµένη µέτρηση) και υποστήριξη δηµιουργίασ οµάδων µε κοινά ενδιαφέροντα (ποδοσφαιρική, θεατρική) (Οικονοµάκησ και συν., 2004).
! Σχεδιασµόσ τησ εργασίασ, µε προσδιορισµό του
περιεχοµένου κάθε καθήκοντοσ εργασίασ, προσδιορισµό τησ µεθόδου πραγµατοποίησησ και συνδυασµό των επιµέρουσ ατοµικών καθηκόντων (Ζαβλανόσ, 1998), ώστε οι τεχνικέσ και οργανωτικέσ απαιτήσεισ
τησ εργασίασ να εκπληρώνονται παράλληλα µε τισ
ανθρώπινεσ ανάγκεσ και προσδοκίεσ των εργαζοµένων ( Κάπελλα και συν., 2002. Αναγνωστόπουλοσ &
Σταύρου, 2005). Η εστίαση στη σύµπτωση των προσωπικών και επαγγελµατικών αναγκών και στόχων,
είναι η βασική συνθήκη για µια συνεχή, αποδοτική
και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών υγείασ
(Abushaikha and Saca-Hazboun, 2009).
! Ισότιµη, περιοδική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα και αξιοποίηση των ειδικότερων γνώσεων και
δεξιοτήτων του προσωπικού µε γνώµονα τη βελτίωση του επιπέδου τησ ποιότητασ τησ φροντίδασ, τον

περιορισµό τησ σπατάλησ χρόνου και υλικών και την
ικανοποίηση τησ ανάγκησ του προσωπικού, για ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωση.
Η νοσηλευτική ιεραρχία συντασσόµενη µε τα βιοµηχανικά µοντέλα συγκεντρωτικήσ διοίκησησ, απαιτεί τη διεκπεραίωση των εργασιών µε ορισµένο και
προβλέψιµο τρόπο. Οι διαφορέσ στην αντίληψη και
αξιολόγηση διαφόρων καταστάσεων, οι διαµορφωµένεσ αντιλήψεισ και τα κοινωνικά στερεότυπα, οι ιδεολογικέσ διαφορέσ, οι προσδοκίεσ και οι στόχοι τησ
συγκεκριµένησ οµάδασ, η ιεραρχική θέση και η επιρροή που απορρέει από αυτή καθώσ και ο διαθέσιµοσ
χρόνοσ διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τισ σχέσεισ
επικοινωνίασ και κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού
ή νεωτερικότητασ, που δηµιουργεί διαταραχή στισ
παγιωµένεσ αντιλήψεισ του προσωπικού, προσκρούει σε εµπόδια και δηµιουργούνται συγκρούσεισ (Μάϊνα, 2010). Η έλλειψη χρόνου είναι το σύνηθεσ επικαλούµενο άλλοθι, για την αποφυγή τησ καθιέρωσησ
σχέσεων αµοιβαίασ επικοινωνίασ και αµφίδροµησ
ροήσ πληροφοριών, που ελλοχεύει κινδύνουσ για το
κύροσ των µελών του προσωπικού, που κατέχουν θέσεισ
υπευθύνων και ασκούν ρόλουσ προϊσταµένων. Από την
άλλη πλευρά η νοσηλευτική κοινότητα, στην πλειοψηφία τησ, φαίνεται πολλέσ φορέσ, αδύναµη, ωσ προσ
την τεκµηρίωση των ωφελειών που προκύπτουν, για
τουσ ίδιουσ τουσ νοσηλευτέσ, αλλά και τη ∆ιοίκηση,
από τη λειτουργική διαχείριση των πληροφοριών (Γώγοσ,
2010β). Ίσωσ επειδή η νοσηλευτική κουλτούρα δεν
φαίνεται να έχει προσαρµοστεί ιδιαίτερα στισ τρέχουσεσ εξελίξεισ και απαιτήσεισ του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντοσ του νοσοκοµείου.
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ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
INVESTIGATION OF THE JOB SATISFACTION OF NURSES IN HOSPITALS. THE CASE OF GENERAL
HOSPITAL OF NAOUSSA
Christos B. Gogos, Nurse TE, MSc DYY, G.N.Naousas, physiotherapist TE, Elizabeth Petsetaki, Curator of
t h e N a t i o n a l S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h ( N a t i o n a l S c h o o l ) A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t me n t o f H e a l t h S e r v i c e s
AUTHOR CONTACT:Christos B. Gogos, christosgogos@h
hotmail.com
Introduction - Purpose: The investigation of job satisfaction in international nursing area has been extensively
investigated. The purpose of this study is to investigate the level of job satisfaction among the nursing staff
of General Hospital of Naousa and to describe variables related to their job satisfaction.
Material-Methods: Following a literature review, a 45-item instrument was developed for measuring nursing
stuff job satisfaction. The level of job satisfaction was calculated with a five-point Likert scale. The
questionnaire was distributed to 134 nursing staff members and the response rate was 90, 29% (N=121).
The study was carried out in January – February 2010. The biostatistics analysis was made with the use of
SPSS (version 15). Analysis of data included frequencies, percentages, ANOVA on-way, student t-test and
Spearman correlation coefficient.
Results: The findings of this study suggested that the nursing staff of hospital were most dissatisfied with
their salaries, limited educational opportunities, workload, autonomy and recognition. The employees were
remained neutral with job-related quality of life and social appraisal. They were satisfied only with the
social context of the work.
Limitations of Study: Cronbach’s Alpha coefficient was greater than 0,60 for all scales, except for “relationships
with co-workers”, “workload” and “quality of life”.
Discussion: The increased workload in combination with the low paid increase the dissatisfaction of the
employees. They feel restrict of their autonomy and depreciation by the administration
Conclusions: This study highlighted the overall dissatisfaction among nursing staff of the hospital. Results
indicate that the present nursing management techniques should be improved to become more effective
in increasing job satisfaction. Permanent monitoring of job satisfaction, rational job design and job enrichment
based on the modern approaches of management is necessary.
KEY – WORDS: nurses, nursing staff, job satisfaction, hospital, management
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Χειρουργικόσ

Εργαστηριακόσ
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Β. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(απαντήστε σε κάθε ερώτηση κυκλώνοντασ τον αριθµό που σασ ταιριάζει, χωρίσ διορθώσεισ)
9. Ο µισθόσ µου είναι ικανοποιητικόσ για τα προσόντα και τισ αρµοδιότητεσ µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

10. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τισ αυξήσεισ στο µισθό µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

11. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τα επιδόµατα που λαµβάνω
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

12. Στο τµήµα µου υπάρχει συνεργασία και οµαδικό πνεύµα µεταξύ του προσωπικού κάθε κατηγορίασ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

13. Επιδιώκω την κοινωνική συναναστροφή µε συναδέλφουσ εκτόσ χώρου εργασίασ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

14. Οι διαπληκτισµοί και οι καβγάδεσ είναι συχνό φαινόµενο στη δουλειά µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

15. Είµαι ικανοποιηµένοσ από την αναγνώριση του έργου µου από τουσ συναδέλφουσ µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

16. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τισ επαγγελµατικέσ σχέσεισ µε τουσ συναδέλφουσ µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

17. Η ενηµέρωση από τον προϊστάµενο µου σε θέµατα τησ δουλειάσ µου είναι επαρκήσ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

18. Είµαι δυσαρεστηµένοσ από την επικοινωνία µου µε τον προϊστάµενο µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

19. Ο προϊστάµενοσ µου είναι πολύ ικανόσ στην εκτέλεση τησ εργασίασ του
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

20. Η αξιολόγηση µου από τον προϊστάµενο µου είναι αντικειµενική
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

21. Υπάρχει ευελιξία στον εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό τησ εργασίασ µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

22. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τισ ευκαιρίεσ συµµετοχήσ σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

23. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5
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24. Οι δεξιότητεσ και τα προσόντα µου αξιοποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

25. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο τµήµα µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

26. Στο χώρο εργασίασ µου επικρατούν συνθήκεσ υγιεινήσ και ασφαλείασ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

27. Οι συνάδελφοι τησ προηγούµενησ βάρδιασ µε επιβαρύνουν µε την εργασία που έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
28. Στα πλαίσια τησ εργασίασ µου, µου έχει ανατεθεί µεγάλοσ βαθµόσ ευθύνησ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

29. Καθηµερινά στη δουλειά µου αντιµετωπίζω µεγάλο φόρτο εργασίασ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

30. Στο χώρο εργασίασ µου υπάρχει η δυνατότητα χρόνου για εκπαιδευτικέσ δραστηριότητεσ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

31. Είµαι ικανοποιηµένοσ µε την ποιότητα ζωήσ που µου παρέχει η εργασία µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

32. Η εργασία µου επηρεάζει αρνητικά την οικογενειακή και κοινωνική µου ζωή
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

33. Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον αναγνωρίζουν την επαγγελµατική προσφορά µου αλλά και τισ δεσµεύσεισ από τη δουλειά µου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
34. Θα άλλαζα το επάγγελµα µου µε κάποιο άλλο αν ήµουν στην κατάλληλη ηλικία
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

35. Θα προτιµούσα να ασκώ το συγκεκριµένο επάγγελµα σε άλλη Υπηρεσία Υγείασ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

36. Οι ασθενείσ αναγνωρίζουν το έργο που προσφέρω
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

37. Το επάγγελµα µου έχει κοινωνική αναγνώριση ανάλογη τησ προσφοράσ του
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
συµφωνώ απόλυτα
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

38. Θα συνιστούσα σε κάποιο συγγενικό µου πρόσωπο να ακολουθήσει το δικό µου επάγγελµα
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

39. Οι προοπτικέσ προαγωγήσ στη δουλειά µου είναι περιορισµένεσ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5

διαφωνώ
4

Τόµος 4 - Τεύχος 4

[33]

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:34 PM

Page 34

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
40. Είµαι ικανοποιηµένοσ από τη σχέση µου µε την ανώτερη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

41. Στο χώρο τησ εργασίασ µου, παρέχονται ευκαιρίεσ άσκησησ επιρροήσ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5

διαφωνώ
4

42. Στο χώρο εργασίασ µου, παρέχονται ευκαιρίεσ αλληλεπίδρασησ µε άλλουσ επιστηµονικούσ φορείσ
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

43. Η ∆ιοίκηση επιβραβεύει την καλή µου απόδοση
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
1
2

διαφωνώ απόλυτα
5

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

44. Στο χώρο εργασίασ µου, µου παρέχονται δυνατότητεσ παρέµβασησ σε οργανωτικά θέµατα του νοσοκοµείου
συµφωνώ απόλυτα
συµφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
45. Επιλέξτε τρεισ (3) από τουσ παρακάτω παράγοντεσ που συµβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση από την εργασία σασ
1. Καλέσ συνθήκεσ εργασίασ
2. Ικανοποιητικέσ αµοιβέσ
3. Επάρκεια προσωπικού
4. Καλή συνεργασία µε συναδέλφουσ
5. Αναγνώριση του έργου σασ από τουσ ασθενείσ
6. Αναγνώριση του έργου σασ από τη ∆ιοίκηση
7. Αξιοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων
8. Ευκαιρίεσ εξέλιξησ
9. Μονιµότητα ∆ηµοσίου
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