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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Η συνεχιζόμενη επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών στην 

Ελλάδα λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών και των μέτρων εξοικονόμησης 

δαπανών, αναδεικνύει το επαγγελματικό άγχος ως το βασικότερο κίνδυνο στην 

εργασία. Το επαγγελματικό άγχος αποτελεί βασικό παράγοντα προβλημάτων και 

επιβαρύνει επικίνδυνα τόσο την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, όσο 

και την απόδοση τους στην εργασία και σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια 

αποτελούν ένα διαρκή κίνδυνο για τη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών και τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Σκοπός: Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της επιδείνωσης των εργασιακών 

συνθηκών στην Ελλάδα της κρίσης, στους Νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της ιδιωτικής υγείας, να αναζητηθούν οι παράγοντες που ευθύνονται γι’ αυτό, 

και να προταθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτούς, στην 

λειτουργία των νοσοκομείων και στην εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Μεθοδολογία: Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 65 

ερωτήσεων σχετικών με τους παράγοντες που σχετίζονται με το επαγγελματικό 

άγχος, την εργασιακή ανασφάλεια, τον τύπο της προσωπικότητας, την εργασιακή 

ικανοποίηση και την εμπλοκή με το επάγγελμα. Συμμετείχαν 355 νοσηλευτές και 

μαίες μεγάλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Νοσηλευτές που 

συμμετείχαν είχαν μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους και μέτρια προς μεγάλα 

επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας. Οι παράγοντες που ευθύνονταν κυρίως για το 

στρες είναι οι συνθήκες και η καθοδήγηση στην εργασία, ο φόρτος εργασίας, η 

δυσκολία συνεργασίας και η έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Συμπεράσματα: Το εργασιακό άγχος και η εργασιακή ανασφάλεια αποτελούν 

ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα σήμερα. Μελετώντας τους ποιοτικούς 

παράγοντες και προωθώντας λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε στους εργαζόμενους 

και τα νοσοκομεία και τελικά να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 

ασθενείς. 

Λέξεις- Κλειδιά: Επαγγελματικό άγχος, εργασιακή ανασφάλεια, ιδιωτικός 

τομέας στη Ελλάδα, Νοσηλευτές.  
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ABSTRACT  

Introduction: The recent economic crisis in Greece has affected employment, thus 

increasing the levels of occupational stress. Employees’ mental and physical health is 

strongly affected by the level of job insecurity that exists at this time in Greece. The 

employee – employer relationship has also been influenced.   

Purpose: To investigate the effects of the crisis and the influencing factors on 

working conditions for nurses employed in the private health sector in Greece. To 

offer proposals of solutions to situations occurring between nurses and patients in the 

hospital environment.   

Methodology: A questionnaire (65 questions) was used to examine the factors related 

to occupational stress, job insecurity, personality type, job satisfaction and 

professional interest. The sample consisted of 355 professional nurses and midwives 

employed in large private hospitals located in the Greek cities of Athens and 

Thessaloniki. 

Results: The results of this research showed that the participants exhibited moderate 

levels of occupational stress and moderate to high levels of job insecurity. The main 

factors affecting occupational stress were found to be: work conditions, lack of 

guidance in the workplace, large caseloads, lack of professional interest and difficulty 

with others not cooperating. 

Conclusions: Occupational stress and job insecurity are major concerns in Greece at 

this time. By studying the qualitative factors affecting occupational stress and offering 

solutions we can improve patient services. 

Key words: occupational stress, job insecurity, Nurses, private sector in Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δραματικές μεταβολές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες σε 

ατομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, άλλαξαν 

σημαντικά και τις εργασιακές συνθήκες, φορτώνοντας τους εργαζόμενους με άγχος, 

ανασφάλεια και έντονα συναισθήματα, ιδιαιτέρως μάλιστα όσους κατέχουν 

υπεύθυνες θέσεις που αφορούν τη διοίκηση και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που 

συνδέονται με τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

φαινόμενο της ψυχικής εξάντλησης (burnout) (Barry, 2000). Βέβαια στα χρόνια που 

μεσολάβησαν μέχρι σήμερα πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί τόσο στις 

κοινωνικές δομές όσο και στα όσα επικρατούν στους χώρους εργασίας. Τα κέρδη των 

επιχειρήσεων που συνδέθηκαν με μεγαλύτερη απόδοση και μικρότερο κόστος 

αύξησαν τα βάρη που επωμίστηκαν οι εργαζόμενοι. Την τελευταία εικοσαετία 

σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων 

των ΗΠΑ, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τους, έχουν αυξηθεί κατά 8%, με 

αποτέλεσμα ο μέσος όρος τους να φθάνει τις 47 ώρες. (McGuire, 1999). Αν σε αυτά 

προστεθούν η εισβολή της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας και οι 

διαφοροποιήσεις στις παραδοσιακές αξίες των ανθρώπων μπορεί κανείς να 

προσεγγίσει το φαινόμενο πιο σφαιρικά, μια που όπως μας διδάσκει η σύγχρονη 

Κοινωνιολογία, «πρέπει να μελετάται συνολικά η μοντέρνα κοινωνία με τα 

προβλήματά της και όχι μόνο ορισμένοι τομείς που αποδείχθηκε ότι καλύπτουν μέρος 

της κοινωνίας» (Πέτρου, 2007). 

Η πηγή από την οποία προέρχεται το φαινόμενο αυτό, που έχει ως 

αποτέλεσμα την ψυχική και σωματική εξουθένωση του εργαζόμενου, είναι σύμφωνα 

με τους ειδικούς το άγχος, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι μακροχρόνιο (Maslach, 1982). 

Σύμφωνα με τους ειδικούς η ένταση στην εργασία (stress) που οδηγεί στην 

εξουθένωση προέρχεται από ένα συνδυασμό παραγόντων ( Doohan, 1982), (Epting, 

1981). Το άγχος προσδιορίζεται πλέον ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας 

που συνδέονται με την εργασία. Η αποφυγή και η καταπολέμηση του εργασιακού 

άγχους πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες κάθε ιδρύματος και επιχείρησης, 

ειδικότερα μάλιστα αν αυτά δραστηριοποιούνται σε τομείς εντάσεως εργασίας, όπου 

υπάρχει άμεσος αντίκτυπος στο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

την ύπαρξή του. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η εργασιακή ανασφάλεια που 
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αποτελεί έναν από τους κυριότερους αγχογόνους παράγοντες που επιδεινώνουν την 

κατάσταση (De Witte, 2005). 

Ιδιαιτέρως στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης οι εργαζόμενοι είναι 

αυτοί που φαίνεται ότι σε μείζονα βαθμό επωμίζονται το ψυχολογικό βάρος των 

συνθηκών που διαμορφώνονται, με την σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο αύξηση του 

άγχους και της μείζονος κατάθλιψης μεταξύ τους (Οικονόμου και συν. 2013). Στην 

παρούσα έρευνα, μελετώντας το εργασιακό άγχος και την ανασφάλεια θα 

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το κατά πόσο αυτά επηρεάζουν το Νοσηλευτικό 

προσωπικό που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα 

σήμερα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τονιστεί ότι οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες 

έρευνες που αφορούν τον Ελλαδικό χώρο περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στους 

επαγγελματίες υγείας του δημόσιου τομέα και όσες αφορούν αποκλειστικά το χώρο 

της Ιδιωτικής Υγείας είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.  

Ταυτόχρονα μέσα από τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα, θα διερευνηθούν το πώς επηρεάζονται από τα παραπάνω παράγοντες όπως η 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, ο τύπος της προσωπικότητας 

όσων έλαβαν μέρος σ’ αυτήν και ο βαθμός εμπλοκής τους στο επάγγελμα που 

ασκούν. 

Έτσι, στο πρώτο και γενικό μέρος της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί η 

σχετική διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία που αφορά το εργασιακό άγχος, οι 

κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα μοντέλα, οι επιπτώσεις στους 

εργαζόμενους και οι τρόποι αντιμετώπισής του. Μια παρόμοια προσέγγιση θα γίνει 

και σχετικά με την εργασιακή ανασφάλεια και τα δύο μεγέθη θα συσχετιστούν και θα 

αναζητηθούν οι συνέπειες της παρουσίας τους μεταξύ των εργαζομένων. Ιδιαίτερα θα 

ασχοληθούμε με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αναφέρονται στο εργασιακό άγχος 

και την εργασιακή ανασφάλεια μεταξύ των νοσηλευτών των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων στον παγκόσμιο και ελλαδικό χώρο και ιδιαιτέρως μέσα στις συνθήκες 

οικονομικής κρίσης που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Στο δεύτερο και ειδικό μέρος, θα αναφερθούμε στο σκοπό και τις υποθέσεις 

της έρευνας και θα παρατεθεί η μεθοδολογία που αφορά το δείγμα, τα ερευνητικά 

εργαλεία και τη στατιστική μέθοδο που ακολουθήθηκε στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Αμέσως μετά θα παρατεθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η 

παρούσα εργασία θα κλείσει με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και τα 
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συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά, ενώ θα γίνουν και κάποιες προτάσεις. Η 

εργασία συμπληρώνεται με τις βιβλιογραφικές παραπομπές και το παράρτημα στο 

οποίο παρατίθεται το ερωτηματολόγιο όπως ακριβώς δόθηκε στους νοσηλευτές που 

συμμετείχαν. 
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Κεφάλαιο 1 

Εργασιακό άγχος 

Η λέξη άγχος έχει αρχαία καταγωγή από τη λέξη «άγχω» που σημαίνει 

«σφίγγω-πνίγω» και μεταφέρεται ως συγκινησιακή κατάσταση (φόβου, αγωνίας, 

ανασφάλειας) που έχει ιδιαίτερα σωματικά και συμπεριφεριολογικά γνωρίσματα 

(Μπαμπινιώτης, 2012). Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό ως άγχος ορίζεται «η ψυχική 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα αόριστο, δυσάρεστο συναίσθημα φόβου ή 

ανησυχίας, συνήθως για επαπειλούμενο κίνδυνο, εμπόδιο ή για την επίτευξη ενός 

στόχου και συχνά συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα, όπως ιδρώτα, 

ταχυκαρδία» (Χαραλαμπάκης και συν. 2014 α).  

Στην Ελληνική γλώσσα έχει καθιερωθεί και ο όρος στρες που έχει 

επικρατήσει προερχόμενος από τον αγγλικό όρο stress. Υπάρχουν δύο θεωρίες 

σχετικά με την προέλευση της λέξης. Σύμφωνα με την πρώτη προέρχεται από τη 

λατινική λέξη stringere που σημαίνει σφίγγω δυνατά (Hinkle, 1973) ενώ κατά τη 

δεύτερη και ίσως επικρατούσα, από την αρχαία γαλλική λέξη destresse που σημαίνει 

βρίσκομαι σε καταπίεση (Fontana, 1996). Η αρχική περιγραφή του στρες στα τέλη 

του 17ου αιώνα από το Robert Hooke συνδέθηκε με τη μηχανική. Συγκεκριμένα 

ορίστηκε βάσει της έννοιας του φορτίου (ή της έντασης μιας εξωτερικά ασκούμενης 

δύναμης), της πίεσης (που αυτή η δύναμη ασκεί σε μια επιφάνεια) και της 

καταπόνησης (καταστροφή ή παραμόρφωση που επέρχεται ως αποτέλεσμα της 

πίεσης) (Hinkle, 1973). 

Μολονότι λοιπόν η έννοια της λέξης έχει απαρχές στην επιστήμη της φυσικής, 

χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια στη βιολογία, την ιατρική και την ψυχολογία 

περιγράφοντας τόσο τη σωματική καταπόνηση όσο και την ψυχική πίεση, δυσκολία ή 

κακουχία. Σύμφωνα με έναν ορισμό, το στρες χαρακτηρίζει το σύνολο των 

σωματικών και ψυχολογικών διαταραχών που προκαλούνται από διάφορους 

βλαπτικούς παράγοντες. (Τεγόπουλος, Φυτράκης, 1999). Σε μια άλλη προσέγγιση ως 

στρες ορίζεται η εσωτερική ένταση, πίεση, που εκδηλώνεται με ψυχοσωματικές 

διαταραχές ως αντίδραση σε κινδύνους, αντιξοότητες και άλλους παράγοντες, οι 

οποίοι τείνουν να διαταράξουν την ισορροπία του οργανισμού (Χαραλαμπάκης και 

συν. 2014 β). Η ένταση αυτή μπορεί να προέλθει από μια σειρά από παράγοντες που 

συνδυάζονται μεταξύ τους, όπως οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, οι συγκρούσεις που 
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προκαλούνται από διαφορές ή αντιθέσεις απόψεων, αντιλήψεων και συναισθημάτων 

των ανθρώπων για διάφορα θέματα, από την υπερβολική ανάληψη ευθυνών που 

οδηγούν σε καταπόνηση και επιβάλλονται από ανώτερα στρώματα της 

επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς επίσης από την πίεση του χρόνου και τη 

σύγκρουση μεταξύ των προσδοκιών τους και του ρόλου που τους ανατίθεται (Carlton, 

Brown, 1981). Υπάρχει βέβαια και το αποκαλούμενο «φυσιολογικό άγχος», που 

στοχεύει στην προετοιμασία του οργανισμού στο να αντιμετωπίσει καινοφανή και 

ενδεχομένως σημαντικά για την επιβίωση (υπό την ευρεία έννοια) ερεθίσματα, να 

κινητοποιήσει την προηγούμενη πείρα και να προβλέψει τις δυνητικές επιπτώσεις 

αυτών των ερεθισμάτων στον οργανισμό, δίνοντας στο άγχος αυτό προσαρμοστική 

αξία και προσαρμόζοντάς το στο εκάστοτε άτομο (Ραμπαβίλας, 2000). Στη συνέχεια 

θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στο φαινόμενο του στρες στο σύγχρονο εργασιακό 

χώρο με αναφορά σε ορισμούς, θεωρητικές προσεγγίσεις και τους παράγοντες που το 

προκαλούν, όπως και τις επιπτώσεις που επιφέρει στους εργαζόμενους, ενώ θα 

προσπαθήσουμε να προτείνουμε τους αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισής 

του. Στην παρούσα εργασία θα αναφερόμαστε στο στρες και το άγχος δίνοντάς τους 

ταυτόσημη σημασία.  

1.1 Το άγχος ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος στο σύγχρονο περιβάλλον 

εργασίας 

Στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας το άγχος αποτελεί μια πραγματικότητα 

που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα για τον κάθε 

εργαζόμενο. Όπως φαίνεται στον Διάγραμμα 1 που αφορά τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας που έγινε το 2013 σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU- OSHA), στο μέσο όρο των 

κρατών το 16% θεωρεί πολύ συνηθισμένο το εργασιακό άγχος στο χώρο εργασίας και 

το 35% μάλλον συνηθισμένο, ενώ όπως φαίνεται στον Διάγραμμα 2 στην Ελλάδα που 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε ποσοστά άγχους στην εργασία, τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 46% και 36%. Πρωταθλήτρια στο εργασιακό άγχος αναδεικνύεται η 

Κύπρος με τα σχετικά ποσοστά στο 51% και 37% αντίστοιχα ενώ στο άλλο άκρο 

βρίσκεται η Δανία με το 5% να θεωρεί το εργασιακό άγχος πολύ συνηθισμένο στο 

χώρο εργασίας και το 33% μάλλον συνηθισμένο. (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2013).  
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Διάγραμμα 1: Περιπτώσεις εργασιακού άγχους. Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη (Μάιος 

2013) Πηγή: European Agency for Safety and Health at Work 

 

Διάγραμμα 2: Περιπτώσεις εργασιακού άγχους. Αποτελέσματα στην Ελλάδα (Μάιος 2013) Πηγή: 

European Agency for Safety and Health at Work 

Στην ίδια μελέτη φαίνεται ότι μεγαλύτερο είναι το εργασιακό άγχος των 

γυναικών (86% έναντι 78% των ανδρών) και των ηλικιών 35-54 ετών (84% έναντι 



Νικόλαος Παναγιωτόπουλος: Εργασιακό Άγχος και Εργασιακή Ανασφάλεια 

του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Ελλάδα σήμερα. 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία 18 

 

78% των ηλικιών 18-34 ετών και 74% των ηλικιών 55 ετών και άνω). Μια άλλη 

σημαντική διάσταση που διερευνήθηκε στη μελέτη αυτή είναι εκείνη που αναφέρεται 

στο μέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο των ωρών εργασίας, της εργασιακής 

σχέσης δηλαδή, με τους εργαζόμενους με σχέση πλήρους εργασίας να βιώνουν 

αυξημένο εργασιακό άγχος (83% έναντι 73% όσων είναι μερικώς απασχολούμενοι) 

κάτι που δε φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Σε μια άλλη μελέτη που έγινε από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2012 σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες (Διάγραμμα 3), είναι πραγματικά πολύ 

σημαντικό ότι πρωταθλητές στην απαισιοδοξία σε σχέση με το μέλλον είναι οι 

Έλληνες, με τους Νορβηγούς να είναι οι πιο αισιόδοξοι και να πιστεύουν σε ποσοστό 

μόνο 16% ότι στο μέλλον όσοι υποφέρουν από εργασιακό άγχος θα αυξηθούν. Το 

αντίστοιχο ποσοστό όσων πιστεύουν ότι την επόμενη πενταετία όσοι πάσχουν από 

εργασιακό στρες θα αυξηθούν, στο μέσο όρο των 36 Ευρωπαϊκών χωρών είναι 

49%.(European Agency for Safety and Health at Work, 2012) 

 

Διάγραμμα 3: Αναλυτικά αποτελέσματα Εργασιακού Άγχους Πανευρωπαϊκής έρευνας για την Υγιεινή 

και την ασφάλεια στην εργασία (2012) Πηγή: European Agency for Safety and Health at Work 

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά 

αποκαλυπτικά για όσα επικρατούν στον εργασιακό χώρο της πατρίδας μας με το 83% 

να πιστεύει ότι ο αριθμός που υποφέρει από εργασιακό άγχος θα αυξηθεί πολύ, το 
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10% ότι θα αυξηθεί λίγο, το 2% ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και μόλις το 3% 

να πιστεύει ότι θα μειωθεί τα επόμενα 5 χρόνια. Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει στην 

ίδια έρευνα το τμήμα που παρουσιάζει στοιχεία ανά φύλο, ηλικία και εργασιακή 

κατάσταση και παρουσιάζει τις γυναίκες, τους νέους και τους ήδη εργαζόμενους 

(οριακά), πιο απαισιόδοξους σχετικά με το εργασιακό άγχος την επόμενη πενταετία. 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη μελέτη της επίδρασης 

του εργασιακού στρες στην υγεία των εργαζομένων και έχει παρατηρηθεί ότι τόσο 

στο αμιγώς σωματικό κομμάτι όσο και στον ψυχικό τομέα παρουσιάζεται αύξηση της 

επίπτωσης των αντίστοιχων διαταραχών. Στον τομέα π.χ. της Καρδιολογίας, μια 

κλασσική νοσολογική οντότητα, η νόσος των στεφανιαίων αρτηριών αλλά και ένα 

πρόσφατα περιγραφέν σύνδρομο το σύνδρομο Takotsubo, συνδέονται με το άγχος και 

μάλιστα στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το άγχος 

περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες που πρέπει να 

αντιμετωπίζονται για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (Steptoe, 

Kivimaki, 2012). Εκτός όμως από τις σοβαρές οργανικές σωματικές παθήσεις, 

σημαντικό ρόλο έχουν στην καθημερινότητα και την απόδοση του εργαζόμενου 

συμπτώματα που προσλαμβάνουν ψυχοσωματικό χαρακτήρα όπως πονοκέφαλοι, 

ημικρανίες, δύσπνοια, ταχυκαρδίες, υπέρταση, ιδρωμένα χέρια, ξηροστομία, αϋπνίες 

κ.α. (Beehr, 1995). Και βέβαια το εργασιακό άγχος συνδέεται με πολλές ψυχικές 

διαταραχές όπως επιθετικότητα, απάθεια, νευρικότητα, μελαγχολία και κατάθλιψη 

(Beehr, 1995), (Gordin, Kittel, Coppieters, Siergist, 2005). 

Το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίστηκε ότι το στρες που συνδέεται με 

την εργασία στην Ευρώπη των 15 κόστιζε το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ 

ετησίως, αφού έγινε παραδεκτό ότι το 10% του κόστους των ασθενειών των 

εργαζομένων σχετίζεται με το στρες. Σε νεότερη έρευνα του 2013 το κόστος αυτό 

υπολογίστηκε σε 617 δισεκατομμύρια ευρώ με κατανομή 272 δις λόγω απουσιών από 

την εργασία, 242 από μείωση της παραγωγικότητας, 63 δις από δαπάνες για την υγεία 

και 39 δις από ασφαλιστική δαπάνη λόγω σωματικής ανικανότητας. (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2014). 

Στις ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι το 2001 το εργασιακό στρες επιβάρυνε την 

οικονομία με 300 δισεκατομμύρια $ (Rosch, 2001), ενώ στην Αυστραλία με 

στατιστικά στοιχεία του 2008-09 υπολογίστηκε ότι οι ψυχιατρικές συνέπειες του 
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εργασιακού στρες στοίχισαν στην οικονομία 5,3 δισεκατομμύρια AU$ ετησίως (Safe 

Work Australia, 2012). 

Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά: 

• Το εργασιακό άγχος είναι το δεύτερο συχνότερο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται 

με την εργασία στην Ευρώπη μετά τις μυοσκελετικές διαταραχές. Περίπου οι 

μισοί εργαζόμενοι το θεωρούν σύνηθες φαινόμενο στον χώρο εργασίας τους. 

• το 50–60% του συνόλου των χαμένων ημερών εργασίας μπορεί να αποδοθεί στο 

εργασιακό άγχος. 

• Συνήθως, οι απουσίες που συνδέονται με το άγχος τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια από τις απουσίες που συνδέονται με άλλες αιτίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT), 

για μια περίοδο εννέα ετών, το 28% των ευρωπαίων εργαζομένων ανέφερε έκθεση σε 

ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που είχαν επηρεάσει την ψυχική τους ευεξία (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2014). 

Μια σημαντική πλευρά του στρες που από πολλούς θεωρείται ως μια 

δυναμική διεργασία (Folkman, Lazarus, 1980) και γίνεται αντιληπτό ως ένα 

επεισοδιακό φαινόμενο που κλιμακώνεται σε ένταση, είναι η χρονιότητα. Με τον ίδιο 

τρόπο που κάποια γεγονότα, είτε σε σωματικό είτε σε ψυχολογικό επίπεδο μπορούν 

να προκαλέσουν το βίωμα του στρες, την ίδια επίδραση μπορεί να έχουν πολλά μικρά 

στρεσογόνα γεγονότα. Ειδικότερα αν συμβούν πολλά ψυχοπιεστικά γεγονότα σε μια 

μικρή χρονική περίοδο, ή αν -ιδιαίτερα σημαντικό για το εργασιακό στρες- πολλά 

μικρά καθημερινά στρεσογόνα ερεθίσματα εξελίσσονται σε μια στρεσογόνα 

κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί χρόνια. Ακόμη κι αν το ερέθισμα 

εμφανιστεί μόνο για μια σύντομη χρονική περίοδο, η προκαλούμενη ψυχολογική 

δυσφορία που το συνοδεύει είναι δυνατόν να έχει αναδυθεί πολύ νωρίτερα και να 

συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εμφάνισή του. Έτσι εισάγεται η 

έννοια της χρονιότητας στο στρες. (Ironson et al, 1997 και Sausen et. al. 1992). 

Όλα όσα αναφέρθηκαν αλλά και μια σειρά από έρευνες που έχουν διενεργηθεί 

παγκοσμίως αναδεικνύουν το πόσο επίκαιρο και σοβαρό είναι το πρόβλημα του 

άγχους στην εργασία που θα μπορούσε να στηριχθεί σε τέσσερεις άξονες: 
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➢ Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος 

αυξάνονται ποιοτικά και ποσοτικά. 

➢ Το εργασιακό άγχος δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τις 

επιχειρήσεις όπως και τις εθνικές οικονομίες. 

➢ Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας ψυχοκοινωνικός κίνδυνος στο πλαίσιο των 

κανόνων περί Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

➢ Το εργασιακό άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί σε σχέση με την οργάνωση της 

εργασίας στο βαθμό που σχετίζεται με αυτή (Kompier, Lennart, 1995). 

1.2 Το εργασιακό άγχος, ορισμοί. 

Στην αρχή του κεφαλαίου αναφερθήκαμε στο άγχος και το στρες και το τι 

καλύπτουν εννοιολογικά οι όροι αυτοί. Θα ήταν σημαντικό πριν προχωρήσουμε να 

εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας ειδικότερα στο εργασιακό άγχος, διευκρινίζοντας τι 

ακριβώς εννοούμε με τον όρο αυτό. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχει μια 

ασάφεια στο τι εννοούμε με τους όρους εργασιακό άγχος και στρες. Οι δυσκολίες 

αναφέρονται στο ότι ο όρος στρες χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για να 

περιγράψει τις πηγές και τις επιπτώσεις που αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα (Williams, 

1994). Έτσι η λέξη στρες χρησιμοποιείται άλλοτε για να περιγράψει καταστάσεις, 

άλλοτε τις επιπτώσεις αυτών των καταστάσεων στην αποδοτικότητα των 

εργαζομένων και άλλοτε στην υγεία ενός ατόμου (McLean, 1985). 

Με δεδομένο ότι στρες προκαλείται από οποιαδήποτε μεταβολή στο 

περιβάλλον είτε θετική είτε αρνητική και αυτό απαιτεί εκ μέρους του ανθρώπου 

κάποια αντίδραση και προσαρμογή, θα μπορούσαμε να προσδώσουμε μια ευρύτατη 

έννοια στον ορισμό του εργασιακού στρες (Lazarus, 2000). Εάν μάλιστα δεχθούμε ότι 

υπάρχει τόσο το δημιουργικό στρες (eustress) όσο και το αρνητικό και καταστροφικό 

στρες (distress) σε συνάρτηση με τους παράγοντες που το προκαλούν και τα 

αποτελέσματά του, θα χρειαστεί να διευρύνουμε τους ορισμούς που το περιγράφουν 

και κάθε φορά να εξειδικεύουμε το τι εννοούμε με τον όρο (Colligan, Higgins, 2005). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα μπορούσε να γίνει η διάκριση 

μεταξύ της πίεσης στην εργασία και του στρες. Η πίεση στην εργασία είναι κάτι το 

θετικό γιατί κινητοποιεί τον εργαζόμενο, τον κρατά σε εγρήγορση, τον βοηθά να 

αποδώσει και να μάθει, ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες 

ικανότητές του. (Lekka, Griffiths, Cox, 2003) 
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Μολονότι κάποια δόση άγχους είναι κάποιες φορές αναγκαία ή απαραίτητη 

για την καλή απόδοση των εργαζομένων (Τριπερίνα, 2002), όταν η ποσότητα αυτή 

ξεπεράσει κάποιο όριο, χωρίς να δοθεί προσοχή στα αρνητικά αποτελέσματα που έχει 

για την απόδοση, την υγεία και την ψυχική ευεξία μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική και 

σωματική εξάντληση και επαγγελματική εξουθένωση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 

οι διαταραχές που προκαλεί είναι υπεύθυνες για το 50% περίπου των χαμένων 

ημερών εργασίας στις δυτικές κοινωνίες (Χριστοδούλου, 2000). Είναι μια κατάσταση 

που προκύπτει όταν ένα άτομο βιώνει μια απαίτηση που αντιλαμβάνεται ότι 

υπερβαίνει τις πραγματικές ή υποτιθέμενες ικανότητές του να την αντιμετωπίσει με 

επιτυχία, με αποτέλεσμα την διαταραχή της ψυχολογικής ισορροπίας του (Kolbell, 

1995). Η λέξη που χρησιμοποιείται στην προηγούμενη φράση, «αντιλαμβάνεται», 

είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην κατανόηση του στρες στο χώρο εργασίας. Δίνει 

τη διάσταση του υποκειμενικού παράγοντα, του τρόπου δηλαδή με τον οποίον ο 

καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε σχέση και με την ψυχολογική του 

κατάσταση και αντιδρά σε αυτά (Τριπερίνα, 2002). 

Η προαναφερθείσα συζήτηση για το άγχος θέτει το πρότυπο μέσω του οποίου 

πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Δεν είναι απλώς μια φυσιολογική αντίδραση σε μια 

αγχωτική κατάσταση, είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και της πηγής που 

οδηγεί σε μεταβολή στο εσωτερικό περιβάλλον του (Long, 1995).  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 

την Υγεία στην Εργασία, «ο εργαζόμενος αισθάνεται άγχος όταν αντιλαμβάνεται την 

ύπαρξη μιας ανισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει και 

τους πόρους που διαθέτει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές» (European Agency 

for Safety and Health at Work, 2000). 

Και ο Αμερικανικός Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

ακολουθώντας την ίδια γραμμή ορίζει το εργασιακό στρες ως τις επιζήμιες φυσικές ή 

ψυχολογικές αντιδράσεις που συμβαίνουν όταν οι απαιτήσεις της εργασίας δε 

συμβαδίζουν με τις ικανότητες, τους διαθέσιμους πόρους ή τις ανάγκες του 

εργαζόμενου και μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας ή ακόμη και σε 

τραυματισμούς ( National Institute for Occupational Safety and Health, 1999). 
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1.3 Θεωρητικές προσεγγίσεις του εργασιακού άγχους. 

Για να μπορέσει να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το στρες δρα στον 

εργασιακό χώρο, έχουν γίνει μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια: 

1.3.1 Το Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής (General Adaptation Syndrome). 

Η αρχή στην προσπάθεια να δοθεί μια βιολογική υπόσταση στο στρες έγινε 

από τον διάσημο ενδοκρινολόγο Hans Selye ο οποίος διατύπωσε το Σύνδρομο 

Γενικής Προσαρμογής προσπαθώντας να εξηγήσει τη διαδικασία δημιουργίας 

«ασθένειας» από αυτό (Selye.1946). 

Περιέγραψε 3 φάσεις από τις οποίες περνά το άτομο προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσει τις στρεσογόνες καταστάσεις όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4: 

 

Διάγραμμα 4: Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής (McNeil, W. Wallden, M. 2009) 

• Συναγερμός (Alarm): Σε αυτό ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί για την 

αντιμετώπιση του στρες. 

• Αντίσταση (resistance): όπου γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή προσαρμογή και η επιτυχημένη επιστροφή του ατόμου σε ισορροπία, στην 

περίπτωση όμως που αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε περνά στην τρίτη φάση 
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• Εξάντληση (exhaustion): όπου καταρρέουν όλοι οι αμυντικοί μηχανισμοί αφού η 

δυνατότητα του οργανισμού να αντιστέκεται στο άγχος εξαντλείται με τα 

συμπτώματα της πρώτης φάσης να εμφανίζονται ξανά χωρίς να μπορεί το άτομο 

να αντισταθεί. (Selye, 1950) 

1.3.2 Η θεωρία του ανεστραμμένου U (Inverted- U hypothesis). 

Το 1908 οι Yerkes & Dodson διατύπωσαν τη θεωρία του ανεστραμμένου U 

σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα ιδανικό επίπεδο διέγερσης για κάθε εργασία που 

εκτελείται, το οποίο πέφτει όσο το επίπεδο δυσκολίας εκτέλεσης της συγκεκριμένης 

εργασίας ανεβαίνει όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5 (Yerkes, Dodson, 1908): 

 

Διάγραμμα 5: Καμπύλη Yerkes-Dodson 

Στηριγμένη σε αυτή τη θεωρία το 1993, διατυπώθηκε η άποψη ότι το στρες 

μπορεί να διαχωριστεί σε θετικό (eustress) και αρνητικό (distress) όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει (Lazarus, 2000) δηλαδή το στρες που είναι απαραίτητο για να κινητοποιεί 

τη δημιουργικότητα του ανθρώπου και αυτό που καθίσταται προβληματικό 

προκαλώντας μια σειρά από διαταραχές (Διάγραμμα 6) : 
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Διάγραμμα 6: Προσαρμοσμένη καμπύλη Yerkes- Dodson  

1.3.3 Μοντέλο σχέσεων Απαιτήσεων/ Ελέγχου (Demand/ Control Model). 

Το μοντέλο αυτό κάνει εκτίμηση του περιβάλλοντος με σκοπό να δώσει 

πληροφορίες για την οργάνωση και σχεδιασμό της εργασίας. Όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 7 υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις υψηλές (Kain, Jex, 2010) 

ψυχολογικές απαιτήσεις και του χαμηλού εύρους δυνατότητας λήψης αποφάσεων: 

 

Διάγραμμα 7: Μοντέλο σχέσεων Απαιτήσεων/ Ελέγχου  
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Στον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος βρίσκονται οι απαιτήσεις, ενώ στον 

κάθετο το εύρος λήψεως αποφάσεων. Κάνοντας συνδυασμούς ανάμεσα στις υψηλές- 

χαμηλές απαιτήσεις εργασίας και το υψηλό- χαμηλό εύρος λήψεως αποφάσεων, 

διακρίνουμε 4 πιθανούς συνδυασμούς: 

✓ Υψηλές Απαιτήσεις- Χαμηλό Εύρος λήψης αποφάσεων = Πίεση στην εργασία 

(High- Strain). Είναι ο χειρότερος συνδυασμός που προδιαθέτει την εμφάνιση 

προβλημάτων. 

✓ Υψηλές Απαιτήσεις- Υψηλό Εύρος λήψης αποφάσεων = Ενεργός κατάσταση 

(Active). Ο εργαζόμενος παρά τις υψηλές απαιτήσεις της εργασίας μπορεί να 

ανταπεξέρχεται γιατί μπορεί να επιλέγει και να προσαρμόζει το πρόγραμμά 

εργασίας στους ρυθμούς του. Αισθάνεται κύριος του εαυτού του γιατί μπορεί να 

λαμβάνει μέρος ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 

✓ Χαμηλές Απαιτήσεις- Υψηλό Εύρος λήψης αποφάσεων = Χαλαρή κατάσταση 

(Low- strain) είναι ο ιδανικός συνδυασμός γιατί το άτομο δε δέχεται υψηλές 

πιέσεις στο χώρο της εργασίας. 

✓ Χαμηλές Απαιτήσεις- Χαμηλό Εύρος λήψης αποφάσεων = Παθητική κατάσταση 

(Passive). Μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεξιοτήτων (Karasek, 1979). 

1.3.4 Συναλλακτικό μοντέλο αξιολόγησης (The Transactional Model of stress and 

Coping). 

Το συναλλακτικό μοντέλο αξιολόγησης επιχειρεί να συνδέσει το στρες, με την 

αξιολόγηση από το άτομο των γεγονότων του περιβάλλοντος σε σχέση με τους 

διαθέσιμους εκ μέρους του πόρους. Σύμφωνα με τον ορισμό του στρες από τους 

Lazarus και Folkman (1984) το στρες περιγράφεται ως σχέση ανθρώπου- 

περιβάλλοντος η οποία αποτιμάται από το άτομο ότι ξεπερνά ή βάζει σε δοκιμασία 

τους διαθέσιμους πόρους του και βάζει σε κίνδυνο την υγεία του. Θα μπορούσαμε 

δηλαδή να συνοψίσουμε τις απόψεις των συγγραφέων στα εξής σημεία: 

➢ Η συναλλαγή γίνεται ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. 

➢ Το στρες προέρχεται από ανισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τους πόρους. 
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➢ Το στρες εμφανίζεται όταν η πίεση των αναγκών υπερβαίνει τους διαθέσιμους 

πόρους (δυνατότητες) του ατόμου. 

➢ Έτσι η ερμηνεία του στρεσογόνου γεγονότος αποκτά μεγαλύτερη σημασία από 

το ίδιο το γεγονός. (Folkman, 1997) 

Η διαδικασία της εκτίμησης γίνεται σε δύο γνωστικά στάδια: α) στο 

πρωταρχικό (primary appraisal) κατά το οποίο το άτομο εκτιμά εάν τα γεγονότα του 

περιβάλλοντος αποτελούν απειλή ή όχι και στο β) δευτερεύον (secondary appraisal) 

που το άτομο προσδιορίζει αν οι δυνατότητες και οι πόροι που έχει στη διάθεσή του 

είναι αρκετοί ώστε να αντιμετωπίσει τη στρεσογόνο κατάσταση. 

1.3.5 Το εργασιακό άγχος σύμφωνα με τον Cox. 

Επιχειρώντας ο Cox να χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες θεωρίες 

προκειμένου να ερμηνεύσει το εργασιακό άγχος κάνει 3 προσεγγίσεις (Cox, 1993): 

• Το μηχανιστικό μοντέλο (Engineering Model) όπου το στρες προσεγγίζεται ως 

ένα επικίνδυνο χαρακτηριστικό του χώρου εργασίας ή με άλλα λόγια μια απειλή 

για την εργασία. 

• Το φυσιολογικό μοντέλο (Physiological Model) το οποίο αντιμετωπίζει το στρες 

ως ένα σύνολο απαντήσεων σε απειλές του περιβάλλοντος και εν προκειμένω του 

εργασιακού περιβάλλοντος, απαντήσεις που αποτελούν μια γενικευμένη, 

φυσιολογική αντίδραση. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη θεωρία του Selye, που 

προαναφέραμε αλλά θεωρείται ότι είναι όπως και η προηγούμενη, παρωχημένη. 

• Το ψυχολογικό μοντέλο (Psychological Model) όπου χρησιμοποιούνται οι 

θεωρίες της αλληλεπίδρασης και η συναλλακτική θεωρία με την πρώτη να δίνει 

έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά των ατόμων και πως αυτά επηρεάζουν την 

αλληλεπίδραση με το εργασιακό περιβάλλον και η δεύτερη δίνει έμφαση στις 

ψυχολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή την αλληλεπίδραση. 

1.3.6 Το δυναμικό μοντέλο του εργασιακού άγχους. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του εργασιακού άγχους (Huang, Feuerstein, Sauter, 

2002), οι πηγές άγχους διακρίνονται σε επαγγελματικές (φυσικό περιβάλλον, 

συγκρουσιακοί ρόλοι, ασάφεια ρόλων, διαπροσωπικές συγκρούσεις, επαγγελματική 
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αβεβαιότητα, έλεγχος, επαγγελματικές ευκαιρίες, φόρτος εργασίας, διακύμανση του 

φόρτου, υπευθυνότητα για ανθρώπους, ανεπαρκής αξιοποίηση δυνατοτήτων, 

γνωστικές απαιτήσεις, βάρδιες στην εργασία), ατομικές (ηλικία, φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, χρόνος απασχόλησης, θέση στην εργασία, τύπος προσωπικότητας, 

αυτοεκτίμηση), μη εργασιακοί παράγοντες (οικιακά, οικογενειακά θέματα) και 

ρυθμιστικοί παράγοντες (κοινωνική υποστήριξη από τους προϊσταμένους, 

συναδέλφους και την οικογένεια). 

Οι παράγοντες αυτοί δρουν πάνω στο άτομο και οδηγούν σε άμεσες 

αντιδράσεις που διακρίνονται σε ψυχολογικές (επαγγελματική απογοήτευση, 

κατάθλιψη, εκνευρισμός), σωματικές (αυξημένη πίεση, καρδιαγγειακά συμπτώματα) 

και συμπεριφοράς (ατυχήματα, κατάχρηση ουσιών π.χ. αλκοόλ, συχνές απουσίες από 

την εργασία). Όλα αυτά οδηγούν σε νόσηση (χρόνια παθολογικά προβλήματα). 

1.4 Αίτια του εργασιακού άγχους. 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) στην προσπάθειά της να κατατάξει 

τα αίτια του εργασιακού άγχους σε κατηγορίες δημιούργησε τον πιο κάτω Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Αίτια εργασιακού άγχους (Lekka, Griffiths, Cox, 2003) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Αντικείμενο της εργασίας: 

• Μονότονα, χωρίς ερεθίσματα, καθήκοντα χωρίς νόημα. 

• Έλλειψη ποικιλίας 

• Καθήκοντα που δεν παρέχουν ικανοποίηση 

• Αποτρεπτικά καθήκοντα 

Περιεχόμενο και ρυθμός εργασίας: 

• Πολλά ή πολύ λίγα καθήκοντα 

• Εργασία υπό την πίεση του χρόνου 
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Ώρες απασχόλησης: 

• Αυστηρό και ανελαστικό ωράριο 

• Μεγάλο και αντικοινωνικό ωράριο 

• Απρόβλεπτο ωράριο εργασίας 

• Άσχημα σχεδιασμένες βάρδιες εργασίας 

Συμμετοχή και έλεγχος: 

• Έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

• Έλλειψη ελέγχου (π.χ. στις μεθόδους και στο ρυθμό εργασίας, στο 

ωράριο εργασίας και στο περιβάλλον εργασίας). 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Ανάπτυξη, κατάσταση και αμοιβή στην εργασία: 

• Εργασιακή ανασφάλεια 

• Έλλειψη προοπτικών εξέλιξης 

• Υπο-εξέλιξη ή υπερ-εξέλιξη 

• Εργασία χαμηλής κοινωνικής καταξίωσης 

• Συστήματα πληρωμών « με το κομμάτι» 

• Όχι ξεκάθαρες ή άδικες μέθοδοι αξιολόγησης της εργασίας 

• Κατοχή λιγότερων ή περισσότερων προσόντων για την εργασία 

 

Ρόλος στον οργανισμό: 

• Αδιευκρίνιστος ρόλος 

• Αντιφατικοί ρόλοι στην ίδια εργασία 

• Υπευθυνότητα για ανθρώπους 

• Συνεχιζόμενη συζήτηση με άλλους ανθρώπους και τα προβλήματά τους 
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Διαπροσωπικές σχέσεις: 

• Ανεπαρκής, ακατάλληλη, μη υποστηριζόμενη εργασία από τους 

προϊσταμένους 

• Κακή σχέση με συναδέλφους 

• Εκφοβισμός, παρενόχληση και βία 

• Απομονωμένη και μοναχική εργασία 

• Μη καθορισμένες διαδικασίες για προβλήματα ή παράπονα 

 

Κουλτούρα του οργανισμού: 

• Κακή επικοινωνία 

• Κακή ηγεσία 

• Έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και τη δομή 

της εργασίας 

 

Συμμετοχή του σπιτιού στα εργασιακά προβλήματα 

• Αντικρουόμενες απαιτήσεις σπιτιού και εργασίας 

• Έλλειψη υποστήριξης για τα προβλήματα του σπιτιού από την εργασία 

• Έλλειψη υποστήριξης για τα προβλήματα της εργασίας από το σπίτι 

 

Σε μια πρόσφατη Πανευρωπαϊκή μελέτη που έγινε από τη European Agency 

for Safety and Health at Work (2013) σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης εργασιακού 

άγχους, διερευνήθηκαν τα αίτια του εργασιακού άγχους, Τα αποτελέσματα στην 

Ελλάδα φαίνονται στον Διάγραμμα 8, ενώ τα αντίστοιχα για την Ευρώπη φαίνονται 

στον Διάγραμμα 9. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε παρατηρείται διαφοροποίηση 

τόσο ως προς τα ποσοστά των απαντήσεων όσο και ως προς τη σειρά συχνότητας των 

αιτίων: 
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Διάγραμμα 8: Αίτια πρόκλησης εργασιακού άγχους στη Ελλάδα Πηγή: European Agency for Safety 

and Health at Work 

 

Διάγραμμα 9: Αίτια πρόκλησης εργασιακού άγχους στην Ευρώπη Πηγή: European Agency for Safety 

and Health at Work 

Ως προς τις υποκατηγορίες στην ίδια μελέτη μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

υπάρχει διαφοροποίηση στα αίτια πρόκλησης εργασιακού άγχους, όχι μόνο σε εθνικό 
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επίπεδο αλλά και στα πλαίσια του ίδιου κράτους (πχ Ελλάδα) ανάλογα με το φύλο 

(69% άνδρες, 81% γυναίκες), την ηλικία (71% σε ηλικίες 18-34, και 75% σε 

ηλικιακές ομάδες 35-54 και 55 ετών και άνω), το μέγεθος της επιχείρησης ( 70% σε 

επιχειρήσεις με 0-9 εργαζόμενους και 77% σε επιχειρήσεις με 10-49 και άνω των 50 

εργαζομένων) και την εργασιακή σχέση (75% με πλήρη και 85% με μερική 

απασχόληση) με τη διαφοροποίηση να ποικίλει ανάλογα με το αίτιο (το φύλο και η 

εργασιακή σχέση λογικά υπόκεινται σε παρενόχληση και εκφοβισμό). 

Θα μπορούσαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα μερικά από τα αίτια του άγχους στο 

εργασιακό περιβάλλον και να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις πτυχές τους 

(Τριπερίνα, 2002) : 

• Εργασιακό άγχος προκαλείται από τις κακές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων και από την έλλειψη υποστήριξης από τα υψηλόβαθμα στελέχη: Ο 

ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα, οι συγκρούσεις, οι αντιζηλίες, οι διαφωνίες και 

μάλιστα σε καθημερινή βάση, δημιουργούν άγχος και δυσχεραίνουν την καλή 

απόδοση και διάθεση των εργαζομένων. Συνήθως επικρατεί η πίεση και η 

κριτική, ενώ οι εργαζόμενοι χρειάζονται αναγνώριση της προσπάθειας και των 

θετικών αποτελεσμάτων της δουλειάς τους τόσο από τους προϊσταμένους όσο και 

από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

• Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας του προσωπικού, η μείωση του αριθμού των 

εργαζομένων, το εξαντλητικό ωράριο και μάλιστα η ύπαρξη βαρδιών, αποτελούν 

πηγές άγχους για τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης που 

εντείνουν την πίεση στους εργαζόμενους και αυξάνουν τα προαναφερθέντα 

προβλήματα λόγω προσπάθειας από τις επιχειρήσεις να μειώσουν το λειτουργικό 

τους κόστος και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, το εργασιακό άγχος και η 

ανασφάλεια βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αν προσθέσουμε μάλιστα 

την εντατική και υπερβολική εργασία για μεγάλο διάστημα και την έλλειψη 

σαφούς αντικειμένου εργασίας τότε η εικόνα ολοκληρώνεται.  

• Η δομή της ιεραρχίας με τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τη συμμετοχή 

στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν, τους αποθαρρύνει, τους μειώνει 

την αυτοεκτίμηση και οδηγεί στην παραγωγή άγχους, τους μεταβάλλει σε 

παθητικά πρόσωπα και τους απομακρύνει από την πιθανότητα να 

ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της επιχείρησης αφού δεν τους γνωρίζουν.  
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• Η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή είναι βασικό 

στοιχείο μείωσης του εργασιακού άγχους. Λόγω μεγάλης παραμονής στους 

χώρους εργασίας αυτοί αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο χώροι 

δημιουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επαφών με πολλά ζευγάρια να 

δημιουργούνται μέσα σ’ αυτούς. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στα ζευγάρια που 

εργάζονται στον ίδιο χώρο να αλληλοϋποστηρίζονται συναισθηματικά και 

πρακτικά, καθώς έχει υπολογιστεί ότι οι γυναίκες ασχολούνται με την καριέρα, το 

νοικοκυριό, την ανατροφή των τέκνων και τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών 

τους 74 ώρες εβδομαδιαίως ενώ οι άντρες μόνο 56 ώρες την εβδομάδα. Βέβαια η 

παρουσία των συζύγων στον ίδιο εργασιακό χώρο μπορεί να κρύβει και κινδύνους 

μια που πολλές φορές οδηγεί σε ανταγωνισμό, μεταφορά επαγγελματικών 

προβλημάτων στο σπίτι και περισσότερη εργασιακή ανασφάλεια εάν η 

επιχείρηση έχει προβλήματα στη λειτουργία της. 

 

Εικόνα 1: Ο Κάδος του στρες: ένα παράδειγμα για το άγχος 

Μια πολύ ευφυής προσέγγιση του στρες γίνεται με ένα σχήμα (Εικόνα 1) που 

βασίζεται στη θεωρία των Brabban & Turkington (2002) σύμφωνα με την οποία οι 

βασικές παράμετροι του άγχους είναι α) οι καταστάσεις που προκαλούν το στρες 

(stress factors), β) το πόσο ευάλωτο είναι το άτομο (vulnerability), γ) το ίδιο το στρες 

και δ) τα συμπτώματα και σημεία που αυτό προκαλεί. Έτσι οι καταστάσεις που 

προκαλούν το στρες (stressors) παρομοιάζονται με το επίπεδο του νερού που γεμίζει 
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το καλάθι, ενώ από το πόσο ευάλωτο είναι το άτομο εξαρτάται το μέγεθος και η 

αντοχή του καλαθιού. Υπάρχουν παράγοντες που επιδεινώνουν την αντοχή του 

καλαθιού όπως είναι η έλλειψη ύπνου, η πίεση από το περιβάλλον, η αμφισβήτηση, η 

έλλειψη υποστήριξης κλπ. Τα συμπτώματα του στρες είναι η υπερχείλιση του νερού 

που εκδηλώνεται π.χ. με φωνές και συμπτώματα ανησυχίας ενώ η λύση στο 

πρόβλημα είναι η διάνοιξη τρυπών στο τοίχωμα του καλαθιού (τις διεξόδους που 

δημιουργεί ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή) ώστε να διοχετεύεται το νερό- 

στρες. 

Όπως λένε οι Zubin & Spring (1977) όσο το άγχος που προκαλείται από 

σοβαρά συμβάντα μένει κάτω από το όριο της ευπάθειας του ατόμου, το άτομο 

παραμένει μέσα στα όρια της ομαλότητας. Όταν το άγχος υπερβαίνει αυτό το όριο, 

τότε το άτομο είναι πιθανό να αναπτύξει ένα ψυχοπαθολογικό επεισόδιο κάποιου 

είδους. Όταν το άγχος υποχωρεί και βυθίζεται κάτω από το όριο της ευπάθειας το 

επεισόδιο τελειώνει.  

 

Διάγραμμα 10: Αλληλεπίδραση στρες και ευαλωτότητας του ατόμου (Zubin, Spring, 1977) 

Όπως φαίνεται από τις πιο πάνω θεωρίες, οι παράγοντες αυτοί μεταβάλλονται 

με το χρόνο και έτσι για κάποια χρονική περίοδο το περιβάλλον της εργασίας μπορεί 

να είναι στρεσογόνο ή λιγότερο στρεσογόνο, το άτομο να είναι ευάλωτο ή λιγότερο 

ευάλωτο και ανάλογα με το συνδυασμό των δύο όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 10 

εμφανίζονται ή όχι συμπτώματα άγχους. 
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1.4.1 Κλίμακες μέτρησης άγχους. 

Μια σημαντική παραδοχή των ερευνητών που ασχολούνται με το στρές, είναι 

όπως προαναφέρθηκε, ότι αυτό αποτελεί μια σειρά από γεγονότα που αλλάζουν τη 

ζωή του ατόμου και απαιτούν εκ μέρους του συνεχείς προσαρμογές στις νέες 

καταστάσεις που δημιουργούνται. Έτσι όσο περισσότερα, συχνότερα και πιο έντονα 

είναι αυτά, τόσο μεγαλύτερες οι πιέσεις που δέχεται και μεγαλύτερο το στρες που 

βιώνει. Με βάση λοιπόν αυτή την παραδοχή μπορεί να μετρηθεί ο βαθμός του στρες 

αν ληφθεί υπ’ όψιν ο αριθμός των αλλαγών που έχουν συμβεί πρόσφατα. ( Holmes, 

Rahe, 1967).  

Έτσι στο πλαίσιο της έρευνας εκατοντάδες άτομα εκτίμησαν το βαθμό 

προσαρμογής που πίστευαν ότι απαιτείτο για μια σειρά από 43 θετικά και αρνητικά 

γεγονότα. Σε κάθε γεγονός δόθηκε μια αριθμητική τιμή από το 0 ως το 100 που 

αντιστοιχούσε στο πόσο ψυχοπιεστικό θεωρείτο. Έτσι δημιουργήθηκε η Κλίμακα 

μέτρησης της κοινωνικής επαναπροσαρμογής. Ορισμένα γεγονότα που 

περιλαμβάνονται στην κλίμακα και η αντίστοιχη τιμή τους είναι : θάνατος του ή της 

συζύγου (100), διαζύγιο (73), ο γάμος (50), η απόλυση από την εργασία (47), η 

αλλαγή κατοικίας (20) και οι διακοπές (13). Η κλίμακα υποβλήθηκε σε αναθεώρηση 

και σε νεότερη έκδοση έλαβαν μέρος 3122 άτομα με την ίδια κλίμακα (1-100) 

αξιολόγησης (Hobson et. all., 1998). 

Παρά την ύπαρξη κριτικής σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 

διενεργήθηκαν προδρομικές μελέτες οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

βαθμολογίες της κλίμακας μπορούν να προβλέψουν με αρκετή επιτυχία την εμφάνιση 

π.χ. μιας ασθένειας (Rahe, Mahan, Arthur, 1970). 

Βεβαίως είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα άτομο μπορεί να επηρεαστεί από 

μια σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι τροποποιούν την επίδραση των στρεσογόνων 

παραγόντων. Π.χ. ένα άτομο με πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα είναι δυνατόν 

να εκτεθεί σε ένα λοιμογόνο ιό και παρ’ όλα αυτά να μη νοσήσει, ενώ ένα άλλο 

άτομο με αδύνατο ανοσοποιητικό σύστημα που εκτίθεται στον ίδιο ιό ενδέχεται να 

νοσήσει με μεγάλη ευκολία. Το ίδιο διαφέρουν και οι αντιδράσεις των ατόμων στο 

ίδιο ερέθισμα όπως π.χ. μια κεφαλαλγία μπορεί να απομακρύνει ένα άτομο από την 

εργασία του, ενώ ένα άλλο συνεχίζει κανονικά την καθημερινή του δραστηριότητα 

(DiMatteo, Martin, 2011). 
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1.4.2 Τύπος προσωπικότητας.  

Μέσα στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πόσο ευάλωτο είναι ένα άτομο 

απέναντι στους στρεσογόνους παράγοντες, είναι και ο τύπος της προσωπικότητας. Το 

1958 σε ένα ιστορικό τους άρθρο οι Friedman και Rosenman περιέγραψαν ένα τύπο 

προσωπικότητας που με βάση τις κλινικές παρατηρήσεις τους συνέδεσαν με μια πιο 

συχνή εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Ο τύπος αυτός ονομάστηκε 

προσωπικότητα τύπου Α (TABP- type A behavioral pattern) (Friedman, 1977). 

Περιγράφεται ως υπερβολικά ανταγωνιστικός, επιθετικός, ανυπόμονος, με 

ταυτόχρονη επιδίωξη πολλών σκοπών και στόχων και με μια ζωή που χαρακτηρίζεται 

από αυξημένους ρυθμούς και έντονο άγχος. Τα άτομα που ανήκουν στον τύπο αυτό, 

μεταξύ των άλλων παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων 

(Kittel, F. Kornitzer M. Dramaix, M. , 1986). Ιδιαίτερα συχνά εμφανίζεται η 

στεφανιαία νόσος της καρδιάς σε άτομα που βιώνουν χρόνια συναισθήματα 

εχθρότητας, θυμού και επιθετικότητας (Chesney, Rosenman, 1985). Άτομα 

προσωπικότητας τύπου Α που παρουσιάζουν εχθρότητα, είχαν αυξημένη αρτηριακή 

πίεση (Fichera, Andreassi, 1998), ενώ η αντιπάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης προς 

άλλα άτομα ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και τη 

λήψη κοινωνικής υποστήριξης, στοιχεία που θα μπορούσαν να εξασθενίσουν την 

επίπτωση των στρεσογόνων ερεθισμάτων (Barefoot, Dahlstrom, Williams, 1983). 

Στον αντίποδα της προσωπικότητας τύπου Α βρίσκεται η προσωπικότητα 

τύπου Β (type B behavioral pattern). Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανεκτικότητα 

προς τους άλλους, μεγαλύτερη χαλαρότητα και ευελιξία, και υψηλότερα επίπεδα 

φαντασίας και δημιουργικότητας (Miller, R. Krauskopf, C.1999). Στην Εικόνα 2 

φαίνονται χαρακτηριστικά οι δύο τύποι προσωπικοτήτων: 
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Εικόνα 2: Οι τύποι προσωπικότητας Α και Β ( McLeod, S. 2014) 

Τα τελευταία χρόνια περιγράφονται και οι τύποι C και D προσωπικότητας με 

τον τύπο C να περιγράφει άτομα με έφεση στη λεπτομέρεια και τάση προς τα τεχνικά 

επαγγέλματα και καταπίεση σκέψεων και συναισθημάτων, για να γίνονται αρεστά 

στους άλλους, ενώ αυτός του D περιγράφει άτομα απαισιόδοξα, με φόβο για 

απόρριψη. Ένα γεγονός που δεν υποπίπτει καν στην αντίληψη ενός ατόμου τύπου Β 

μπορεί να καταστρέψει την ημέρα ενός ατόμου τύπου D. (Baltrusch, Stangel, Waltz, 

1988), (Williams, L, et al. 2008). Έγινε προσπάθεια σύνδεσης της προσωπικότητας C 

με την εμφάνιση καρκίνου με το σκεπτικό ότι τα άτομα καταπιέζοντας τα 

συναισθήματά τους, αδυνατώντας να εκφράσει εχθρότητα, έχοντας ανεπίλυτες 

συγκρούσεις, μπορούσαν να εμφανίσουν καρκίνο (καρκινική προσωπικότητα). Όμως 

αυτό αποδείχθηκε εσφαλμένο (Levy, 1985) 

Έτσι αν θέλει κάποιος να παρουσιάσει τους δύο κύριους τύπους 

προσωπικότητας συγκριτικά, θα μπορούσε να παραπέμψει στον Πίνακα 2: 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399907002425
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Πίνακας 2: Σύγκριση των τύπων προσωπικότητας Α και Β (Τριπερίνα, 2002) 

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Α ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Β 

Είναι ανυπόμονοι Είναι υπομονετικοί 

Είναι πολύ ανταγωνιστικοί Συσχετίζονται αρμονικά με τους άλλους 

Αισθάνονται υπεύθυνοι για όλα Αισθάνονται περιορισμένη ευθύνη  

Είναι πάντα βιαστικοί Σπάνια είναι βιαστικοί 

Υπεραπασχολούνται με τη δουλειά και 

έχουν πολύ λίγα χόμπι 

Έχουν πολλά ενδιαφέροντα 

Χρειάζονται την προσοχή και την 

αναγνώριση των άλλων 

Προσπαθούν να ικανοποιήσουν και να 

γεμίσουν τον εαυτό τους 

Τους ενδιαφέρει η λεπτομέρεια Δεν είναι πολύ ακριβολόγοι και τυπικοί 

Δεν μπορούν να αφήνουν πράγματα 

ανολοκλήρωτα 

Αφήνουν τα πράγματα ανολοκλήρωτα 

Συνεχώς προσπαθούν στη δουλειά αλλά 

δεν αισθάνονται να τους γεμίζει 

Αισθάνονται ικανοποιημένοι όταν 

γίνεται η δουλειά τους 

Διακόπτουν τους άλλους Είναι καλοί ακροατές 

Είναι γεμάτοι δυναμισμό και ενέργεια Είναι ξένοιαστοι 

Κάνουν τα πάντα γρήγορα Κάνουν αργά τα πράγματα 

Συχνά θυμώνουν και είναι παρορμητικοί Σπάνια θυμώνουν 

Μιλούν γρήγορα και δυνατά Μιλούν αργά και ήρεμα 

Κρατούν τα συναισθήματά τους μέσα 

τους 

Εκφράζουν εύκολα τα συναισθήματά 

τους 

Συχνά βάζουν μη ρεαλιστικές 

προθεσμίες 

Θέτουν κατάλληλες προθεσμίες 

1.4.3 Στρες και ερμηνευτικό στυλ. 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται και εξηγεί τα διάφορα 

γεγονότα της ζωής του, ιδιαίτερα τα δυσάρεστα και επιβαρυντικά και επομένως 

στρεσογόνα, είναι δυνατόν να επηρεάσει την αντίδρασή του σε αυτά. 

Ο όρος Locus of Control που στα ελληνικά μεταφράζεται ως έδρα ελέγχου 

αναφέρεται σε υποθετικές εσωτερικές καταστάσεις που εξηγούν γιατί ορισμένα 
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άτομα είναι ενεργά και πρόθυμα να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες, ενώ άλλα 

υποκύπτουν σε μια σειρά από αρνητικά συναισθήματα. Αυτή η αποτυχία να 

ενεργήσει κάποιος, στην προσπάθειά του να διορθώσει μια δυσάρεστη κατάσταση, 

του προκαλεί άγχος, ή στην αντίθετη περίπτωση η ίδια προσπάθεια σε κάποιο άλλο 

άτομο οδηγεί στην επιβράβευση και απαλλάσσει το άτομο από το άγχος ( Lefcourt, 

1991).  

Ο τρόπος που το άτομο ερμηνεύει τα γεγονότα ονομάζεται ερμηνευτικό στυλ 

το οποίο αποτελείται από τρεις αιτιολογικές αποδόσεις: 

✓ Εσωτερικές («Τα έχω κάνει θάλασσα»), ή εξωτερικές (« αυτό το πρόβλημα ήταν 

πολύ δύσκολο»). 

✓ Σταθερές («Ποτέ δεν τα καταφέρνω σε αυτό που μου αναθέτουν»), είτε ασταθείς 

(«Δεν τα κατάφερα στο συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα»). 

✓ Σφαιρικές («Αυτό θα είναι καθοριστικό για τη ζωή μου») ή ειδικές (Αυτό το 

συγκεκριμένο κομμάτι παρουσιάζει προβλήματα»). Έτσι όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3 διακρίνονται δύο ερμηνευτικά στυλ το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο: 

Πίνακας 3: Κατηγορίες ερμηνευτικού στυλ (Peterson, Seligman, Vaillant, 1988) 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛ 

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛ 

• Εξωτερικές ερμηνείες 

• Ασταθείς ερμηνείες 

• Ειδικές ερμηνείες 

• Εσωτερικές ερμηνείες 

• Σταθερές ερμηνείες 

• Σφαιρικές ερμηνείες 

Όπως αποδεικνύεται σε σχετικές μελέτες, άτομα που υιοθετούν το 

απαισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ στη ζωή τους, αντιλαμβάνονται τα ψυχοπιεστικά 

γεγονότα της ζωής τους ως απειλητικά για την αίσθηση του ελέγχου που πιστεύουν 

ότι μπορούν να ασκήσουν τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο σε 

σχέση με τους ανθρώπους που υιοθετούν το αισιόδοξο στυλ. (Peterson, Seligman, 

1987). 

Έτσι στην πράξη, άτομα με απαισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ πιστεύουν ότι οι 

ίδιοι είναι υπεύθυνοι για όσα τους συμβαίνουν, ότι τα γεγονότα αυτά θα είναι 

παρόντα για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ασκήσουν καταστροφική επίδραση σε 

πολλούς τομείς της ζωής τους. Έτσι γίνονται λιγότερο ικανοί στη διαχείριση του 
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στρες που συνοδεύει τα πιεστικά γεγονότα, αισθάνονται ανίκανα να λύσουν τα 

προβλήματά τους και δεν αντιδρούν όταν χρειαστεί επειδή νοιώθουν ότι τα γεγονότα 

τους ξεπερνούν και έτσι περιμένουν αδύναμα και υποταγμένα στη μοίρα τους τις 

συνέπειές τους (Phares, 1976). 

Πληθώρα μελετών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν ένας άνθρωπος ερμηνεύει 

συστηματικά τα γεγονότα με απαισιόδοξο τρόπο, είναι πιθανό να φτάσει να βιώνει 

χρόνια αρνητικά συναισθήματα και χρόνιο στρες με αποτέλεσμα να επισπεύδεται η 

εμφάνιση ή να επιδεινώνεται η εξέλιξη κάποιων χρόνιων νοσημάτων όπως 

καρδιαγγειακά νοσήματα (Dykema, Bergower, Peterson, 1995), ανοσολογική 

ανεπάρκεια ( Kamen- Siegel, Rodin, Seligman, Dwyer, 1991), ενώ το ερμηνευτικό 

στυλ συσχετίζεται με την εμφάνιση και πρόγνωση κακοήθων νοσημάτων όπως ο 

καρκίνος του μαστού. (Taylor, Lichtman, Wood, 1984) 

1.5 Επιπτώσεις του εργασιακού άγχους. 

Τα τελευταία χρόνια οι θεωρίες του στρες βρίσκουν και τη βιολογική τους 

τεκμηρίωση στη μελέτη της επίδρασης του στο ανοσολογικό σύστημα και κατά 

συνέπεια στην άμυνα του οργανισμού (Sergestrom, Miller, 2004). Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 1 η δράση του στρες στον εγκέφαλο οδηγεί στην διέγερση του 

υποθαλάμου και έκκριση από την υπόφυση ορμονών όπως η κορτικοτρόπος ορμόνη, 

η προλακτίνη, η αυξητική ορμόνη οι οποίες μέσω αυτόνομου νευρικού συστήματος 

και επινεφριδίων ασκούν δράση στο περιφερικό αίμα και τους λεμφαδένες και 

οδηγούν σε μεταβολές που μειώνουν την άμυνα του οργανισμού και επιφέρουν σειρά 

σωματικών μεταβολών που εκδηλώνονται με ποικιλία συμπτωμάτων ( Glaser, 

Kiecolt- Glaser, 2005). 
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Εικόνα 3: Επίδραση του άγχους στην άμυνα του οργανισμού  

Μια κλασσική εργασία που συνέδεσε την ύπαρξη άγχους με την αύξηση της 

χοληστερόλης ορού και την αυξημένη επίπτωση στεφανιαίας νόσου έγινε το 1959 

από τους Friedman & Rosenman. Στα χρόνια που ακολούθησαν πολλές μελέτες 

απέδειξαν ότι το στρες στο εργασιακό χώρο κοστίζει τόσο στα άτομα όσο και στις 

επιχειρήσεις που εργάζονται. Στα άτομα γιατί ευνοεί την εμφάνιση ψυχοσωματικών 

διαταραχών, οδηγεί σε κατάθλιψη και άλλες ψυχικές εκδηλώσεις και οδηγεί σε 

αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, τσιγάρου και φαρμακευτικών ουσιών. (Dawkins, 

Depp, Seltzer, 1985).  

Στον Πίνακα 4 βρίσκονται τα 50 συχνότερα σημεία και συμπτώματα του 

στρες.  

Πίνακας 4: Τα 50 συχνότερα συμπτώματα του άγχους (The American Institute of Stress, 2016) 

50 ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

1. Συχνές κεφαλαλγίες, σφίξιμο στο σαγόνι ή πόνος 

2. Σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών  

3. Τραυλισμός 

4. Τρόμος των χεριών και των χειλιών 
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5. Πόνος στον αυχένα, στην πλάτη και μυϊκοί σπασμοί 

6. Ελαφρό βάρος στο κεφάλι, λιποθυμία, ζαλάδα 

7. Κουδούνισμα, εμβοές στα αυτιά 

8. Συχνοί ιδρώτες 

9. Κρύα ή ιδρωμένα χέρια, πόδια 

10. Στεγνό στόμα, προβλήματα κατάποσης 

11. Συχνά κρυολογήματα, λοιμώξεις, εμφάνιση έρπη 

12. Εξανθήματα, φαγούρα, κνίδωση, ανατριχίλα 

13. Απροσδόκητες ή συχνές αλλεργικές αντιδράσεις 

14. Κάψιμο στο στήθος, πόνος στο στομάχι, ναυτία 

15. Ρεψίματα, φουσκώματα 

16. Δυσκοιλιότητα, διάρροια, απώλεια ελέγχου του σφιγκτήρα 

17. Δύσπνοια, συχνοί αναστεναγμοί 

18. Συχνές κρίσεις πανικού 

19. Πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδίες 

20. Συχνουρία 

21. Μειωμένη σεξουαλική διάθεση ή δραστηριότητα 

22. Αυξημένη ανησυχία, ενοχές, νευρώσεις 

23. Αυξημένος θυμός, ματαίωση, εχθρικότητα 

24. Κατάθλιψη, συχνές ή έντονες μεταπτώσεις της διάθεσης 

25. Αυξημένη ή μειωμένη όρεξη 

26. Αϋπνία, εφιάλτες, διακοπτόμενα όνειρα 

27. Δυσκολία στη συγκέντρωση, συχνές μεταπτώσεις στη σκέψη 

28. Δυσκολία στην εκμάθηση νέων πληροφοριών 

29. Διαταραχές της μνήμης, αποδιοργάνωση, σύγχυση 

30. Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 

31. Αίσθηση υπερπλήρωσης ή συγκλονισμού 

32. Συχνοί λυγμοί και αυτοκτονική τάση 

33. Αίσθηση μοναξιάς και ματαιότητας 

34. Μικρό ενδιαφέρον στην εμφάνιση και την ακρίβεια 

35. Νευρική συμπεριφορά, εκδήλωση νευρικότητας, κτύπημα του ποδιού στο 

έδαφος 

36. Αυξημένη ευερεθιστότητα, ανησυχία  
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37. Υπεραντίδραση σε μικρή ενόχληση 

38. Αύξηση των μικρών ατυχημάτων 

39. Βασανιστική ή καταπιεστική συμπεριφορά 

40. Μειωμένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στην εργασία 

41. Ψέματα και δικαιολογίες 

42. Γρήγορη ή ψιθυριστή ομιλία 

43. Αμυντική ή καχύποπτη συμπεριφορά 

44. Προβλήματα στην επικοινωνία ή τη συνεργασία 

45. Κοινωνική απόσυρση ή απομόνωση 

46. Εύκολη κόπωση, αδυναμία και καταβολή 

47. Αυξημένη χρήση φαρμάκων 

48. Αύξηση βάρους ή απώλεια χωρίς δίαιτα  

49. Αυξημένη χρήση καπνού, αλκοόλ ή φαρμάκων 

50. Υπερβολικός τζόγος ή αγορές 

 

Οι συνέπειες του άγχους των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις είναι μεταξύ 

των άλλων (Palmer 1996): 

➢ Εγκατάλειψη θέσεων και πολλές απουσίες 

➢ Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των δαπανών για την υγεία των 

εργαζομένων 

➢ Χαμηλό ηθικό, πτώση απόδοσης και παραγωγικότητας στην εργασία 

➢ Προβληματικές εργασιακές σχέσεις και επαγγελματική εξουθένωση 

➢ Μη τήρηση του ωραρίου 

➢ Υψηλός ρυθμός αποχωρήσεων 

➢ Έλλειψη κινήτρων 

➢ Αυξημένες απεργίες 

➢ Διαταραχή στη συνεργασία μέσα στην επιχείρηση 

➢ Μείωση των πρωτοβουλιών του εργαζομένου και αίσθημα ανεπάρκειας 

Σε μία μελέτη που έγινε σε 292 εργαζόμενους ελληνικών επιχειρήσεων 

(Vakola, Nikolaou, 2005), το επαγγελματικό άγχος βρέθηκε να συνδέεται με την 

απουσία κινήτρων, τα επαγγελματικά ατυχήματα, τη μείωση της απόδοσης στην 
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εργασία, την μείωση της ικανοποίησης από την πλευρά του εργαζομένου, την 

προβληματική επικοινωνία, τις ενδοεπαγγελματικές συγκρούσεις και την αρνητική 

στάση απέναντι σε οργανωτικές αλλαγές στο χώρο της εργασίας. 

1.6 Διαχείριση του εργασιακού άγχους. 

Το αμέσως επόμενο θέμα που προκύπτει μετά τη διαπίστωση της 

καταστροφικής επίδρασης του στρες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις 

επιχειρήσεις που αυτοί απασχολούνται, είναι πως μπορεί να γίνει η διαχείριση του 

ώστε να αντιμετωπιστεί; 

Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU- 

OSHA) υποχρεώνει τους εργοδότες να διαχειρίζονται το εργασιακό άγχος. Η οδηγία 

αυτή και η απαραίτητη για την υλοποίησή της νομοθεσία που απαιτείται σε επίπεδο 

κρατών μελών, αναδεικνύουν το εργασιακό άγχος ισότιμο δίπλα στα άλλα 

προβλήματα υγείας του εργασιακού χώρου και προωθεί τόσο την πρόληψη όσο και τη 

θεραπεία του φαινομένου. 

 

Διάγραμμα 11: Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους στην Ευρώπη (EU- OASHA, 2014) 

 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 11, η αντιμετώπιση του εργασιακού 

άγχους κατατάσσει την Ιρλανδία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά 
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την Ελλάδα στα κράτη με την μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον έλεγχό του στο χώρο 

εργασίας, με την Ισπανία και τη Βουλγαρία να βρίσκονται στο άλλο άκρο των μη 

ικανοποιημένων από τους τρόπους αντιμετώπισης του. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, καλός και μάλλον καλός είναι ο τρόπος 

αντιμετώπισης του εργασιακού στρες για το 55%, ενώ το 42% τον θεωρεί όχι και 

πολύ καλό ή καθόλου καλό.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το πρώτο βήμα γίνεται με την 

καταγραφή του άγχους στο χώρο της εργασίας από τους εργοδότες ως εξής: 

• Θα πρέπει να ρωτήσουν τους εργαζομένους ευθέως σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και αν αισθάνονται ότι η υγεία τους θα 

επηρεαστεί δυσμενώς από αυτή. 

• Θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους εργαζόμενους να περιγράψουν τις τρείς 

«καλύτερες» και τις τρείς «χειρότερες» πτυχές της εργασίας τους και να πουν εάν 

σκέπτονται ότι κάποια από αυτές τις πτυχές τους προκαλούν ιδιαίτερη πίεση. 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβληθούν σε πιο λεπτομερείς ερωτήσεις, βασισμένες 

σε καταλόγους που περιέχουν τα αίτια του στρές, ρωτώντας τους ποια από αυτά 

τα πιθανά προβλήματα σχετίζονται με τη δική τους εργασία. 

• Ερωτήσεις που είναι κομμένες και ραμμένες σε ειδικά εργασιακά πλαίσια θα είναι 

πιο χρήσιμες για το σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων από αυτές που αποτελούν το 

συνηθισμένο πακέτο. 

• Απουσίες λόγω ασθένειας, αλλαγή των βαρδιών του προσωπικού, του επιπέδου 

απόδοσης, ατυχήματα και λάθη θα πρέπει κανονικά να καταγραφούν και να 

ελεγχθούν για υπερβάσεις, αλλαγές και πλαίσια που πρέπει να τεθούν. (Lekka, 

Griffiths, Cox, 2003). 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

(EU-OSHA) αναφέρει ότι το εργασιακό άγχος μπορεί να προληφθεί και οι δράσεις 

πρέπει να εξειδικεύονται ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και το 

κράτος αναφοράς. Σε γενικές γραμμές τα μέτρα για την πρόληψη του εργασιακού 

άγχους είναι τα εξής: 
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Πίνακας 5: Μέτρα αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους (Πηγή: EU-OSHA) 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

 

➢ Η σαφής περιγραφή της εργασίας 

➢ Η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζόμενους για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

➢ Η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων 

➢ Η δυνατότητα των εργαζομένων να εκφράζουν τα παράπονά τους αλλά 

και η επίλυση των προβλημάτων που αυτά περιγράφουν 

➢ Ο σχεδιασμός των καθηκόντων των εργαζομένων έτσι ώστε να δίνονται 

κίνητρα 

➢ Ο σαφής καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων 

➢ Η ανταμοιβή της καλής απόδοσης των εργαζομένων 

➢ Η προσαρμογή των καθηκόντων με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τους πόρους καθενός 

➢ Η ύπαρξη ασφάλειας σε εργασιακά θέματα και θέματα καριέρας 

➢ Η παροχή ελέγχου στους εργαζόμενους πάνω στην εργασία τους 

 

Για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους έχουν σχεδιαστεί πολυάριθμες 

παρεμβάσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους όπως η ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος, η χαλάρωση του νευρικού συστήματος, η ανάδυση 

περισσότερων λειτουργικών γνωστικών στρατηγικών αντιμετώπισης και η παροχή 

υλικής και συναισθηματικής υποστήριξης στο άτομο που βιώνει μια έντονη 

στρεσογόνα εμπειρία (DiMatteo, Martin, 2002). 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων είναι η αεροβική άσκηση, η 

βιοανάδραση, η χαλάρωση, η ύπνωση, η συστηματική απευαισθητοποίηση, η 

ψυχοθεραπεία και η γνωστική επανεκπαίδευση (Baum, Herberman, Cohen, 1995). 

Με τον όρο νοητικός έλεγχος περιγράφεται «η απώθηση μιας σκέψης, η 

συγκέντρωση της προσοχής σε μια αίσθηση, η αναστολή της έκφρασης ενός 

συναισθήματος, η διατήρηση μιας ψυχικής διάθεσης, η αναζωπύρωση μιας επιθυμίας, 

η καταστολή μιας παρόρμησης, ή με άλλα λόγια η άσκηση επιρροής από μέρους του 

ατόμου στην ίδια τη νοητική κατάστασή του» (Wegner, Pennebaker, 1993). 
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Η γνωσιακή θεραπεία για τη διαχείριση του στρες βασίζεται στην αρχή ότι η 

γνωστική αναπαράσταση του περιβάλλοντος και όχι το περιβάλλον καθ’ εαυτό 

καθορίζει τις αντιδράσεις των ανθρώπων στο στρες, έτσι αν τροποποιηθούν οι 

σκέψεις, τότε οι αντιδράσεις στο στρες μπορεί να μειωθούν. Η γνωσιακή αναδόμηση 

(Hamberger, Lohr, 1984) και η εκπαίδευση εμβολιασμού ενάντια στο στρες 

(Meichenbaum, Cameron, 1983) είναι δύο από τις πιο έγκυρες μεθόδους της 

γνωστικής θεραπείας που εφαρμόζονται σήμερα. 

Η σωματική άσκηση όπως έχει αποδειχθεί από πολλές εργασίες, μπορεί να 

προσφέρει μια ενεργητική διέξοδο για την εκτόνωση της διέγερσης που εμφανίζεται 

ως αντίδραση στο στρες. Η σωματική άσκηση επιφέρει μείωση του άγχους που 

προκαλείται σε φοιτητές λόγω επικειμένων εξετάσεων (Doan, Plante, Digregorio, 

Manuel, 1995), ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διοικητικά στελέχη 

επιχειρήσεων τα οποία υπέφεραν από στρες, βρέθηκε ότι η σωματική άσκηση 

συνδεόταν με μείωση του ποσοστού αναφοράς ασθενειών και αυτή η προστατευτική 

επίδραση ήταν ανεξάρτητη από την ανθεκτικότητα στο στρες ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (Kobasa, Maddi, Pucceti, 1982). 

Η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, ο διαλογισμός και παραλλαγές τους 

χρησιμοποιούνται ως τεχνικές χαλάρωσης μειώνοντας σύμφωνα με εργασίες όχι μόνο 

τη μυϊκή ένταση, αλλά και τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση ( English, 

Baker, 1983). 

Σύμφωνα με το Murphy (1988), το εργασιακό άγχος μπορεί και πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις σε τρία επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο 

αντιμετωπίζονται οι παράγοντες που προκαλούν το στρες, στο δεύτερο γίνεται 

διαχείριση του άγχους τη στιγμή που συμβαίνει και στο τρίτο γίνεται διαχείριση των 

επιπτώσεων του άγχους σε ατομικό επίπεδο με τη μορφή των υποστηρικτικών 

προγραμμάτων μερικά από τα οποία αναφέρθηκαν ήδη. 
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Κεφάλαιο 2 

Εργασιακή Ανασφάλεια. 

Ο Βενιαμίν Φράνκλιν έλεγε ότι τίποτε στη ζωή δεν είναι σίγουρο εκτός από το 

θάνατο και τους φόρους. Αν και άκρως σαρκαστικό, αποτελεί μια αλήθεια της ζωής, 

ότι όλα τα πράγματα διέπονται από αβεβαιότητα που οδηγεί σε ανασφάλεια. Αυτή η 

ανασφάλεια είναι που οδηγεί σε άγχος και ανησυχία και μολονότι ακόμη και σε 

εποχές οικονομικής ευημερίας υπάρχει ανασφάλεια που σχετίζεται με την εργασία, οι 

συνθήκες οικονομικής κρίσης με το φάσμα της ανεργίας, τη ραγδαία μεταβολή των 

εργασιακών συνθηκών, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των εργοδοτών και την 

εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί, πυροδοτούν αναμφισβήτητα αντιδράσεις που 

λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις (Culbertson, 2014).  

Μια ματιά στη μελέτη “ European Working Condition Survey” που έγινε στις 

χώρες της ευρύτερης Ευρώπης, έδωσε για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

παρακάτω αποτελέσματα που είναι χαρακτηριστικά του τι επικρατεί στο εργασιακό 

περιβάλλον σήμερα (Eurofound’s Sixth European Working Conditions Survey, 2015): 

 

Διάγραμμα 12: Μεταβολή μισθού το τελευταίο 12μηνο στην Ε.Ε. Πηγή: Eurofound’s Sixth European 

Working Conditions Survey, 2015 

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12 στο ερώτημα στους εργαζομένους αν 

μεταβλήθηκε ο μισθός το τελευταίο 12μηνο η Ελλάδα είναι πρώτη σε μειώσεις με 
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58% και η Κύπρος δεύτερη με 39% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 

20%. 

Στην ερώτηση «σας είναι δύσκολο να πάρετε άδεια 1 ή 2 ώρες κατά τη 

διάρκεια της εργασίας σας για να φροντίσετε κάποιο προσωπικό ή οικογενειακό 

θέμα», η Ελλάδα είναι τρίτη με ποσοστό 73%, με τη Σουηδία πρώτη με 87% με το 

μέσο Ευρωπαϊκό όρο στο 60%. 

Στο ερώτημα: «αν έχανα την δουλειά μου τώρα ή παραιτούμουν θα μπορούσα 

να βρω δουλειά με παρόμοιο μισθό;» όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13 μόνο το 15% 

των Ελλήνων πιστεύει ότι θα τα κατάφερνε, ποσοστό που μαζί με την Πορτογαλία 

είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη ενώ ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 36%.  

Στην ερώτηση «κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχει μεταβληθεί ο αριθμός των 

εργαζομένων στο χώρο εργασίας σας;» όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 14 η Κύπρος 

με 34% και η Ελλάδα με 33% είναι οι πρώτες σε μειώσεις θέσεων εργασίας χώρες με 

το μέσο Ευρωπαϊκό ποσοστό στο 31% ενώ σε αύξηση των θέσεων εργασίας η 

Ελλάδα είναι τελευταία με 6%. 

 

Διάγραμμα 13: Δυνατότητα εύρεσης εργασίας με τον ίδιο μισθό σε περίπτωση απώλειάς της στην Ε.Ε. 

Πηγή: Eurofound’s Sixth European Working Conditions Survey, 2015 
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Διάγραμμα 14: Μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Ε.Ε. κατά την 

τελευταία τριετία. Πηγή: Eurofound’s Sixth European Working Conditions Survey, 2015 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που επιλέχθηκαν μεταξύ πολλών άλλων, 

είναι χαρακτηριστικές των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν, τα τελευταία 

ιδιαίτερα χρόνια, στο εργασιακό τοπίο. Για δεκαετίες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

επικρατούσε η αρχή ότι οι καλοί υπάλληλοι μπορούσαν να απολαμβάνουν 

μακροχρόνια εργασιακή ασφάλεια. Όμως αυτό άλλαξε, ειδικά τα τελευταία χρόνια 

(Rocha, Crowell, McCarter, 2006). Οι αιτίες ξεκινούν πολύ πιο πίσω στο χρόνο, από 

τα μέσα ακόμη της δεκαετίας του 70 όπου αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά 

οικονομική ύφεση, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών που οδηγούν σε απώλεια 

θέσεων εργασίας και εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση των προσδοκιών των 

εργαζομένων. Παράλληλα γίνεται εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ενώ 

αλλάζει και η παραγωγική διαδικασία που στρέφεται από την πρωτογενή παραγωγή 

στην παροχή υπηρεσιών (Greenhalgh, Rosenblatt, 1984). Ένας ακόμη πολύ 

σημαντικός παράγοντας που παρεμβαίνει είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ως 

αποτέλεσμα της αναζήτησης φτηνού εργατικού δυναμικού και αυξημένων κερδών 

από τις εταιρείες. (Rocha, Crowell, McCarter, 2006). Έτσι οδηγηθήκαμε στην ολοένα 

αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια. 
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2.1 Ορισμός εργασιακής ανασφάλειας. 

Τι είναι όμως εργασιακή ανασφάλεια; Ένας πολύ σύντομος και απλός ορισμός 

είναι του Mohr: «Η εργασιακή ανασφάλεια μπορεί να εξισωθεί με τον φόβο της 

ανεργίας» (Mohr,2000). Με αφετηρία αυτό τον ορισμό, έχουν διατυπωθεί πολλοί 

πολυπλοκότεροι ορισμοί, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να θεωρηθεί ο 

απόλυτα αντιπροσωπευτικός. Μια άλλη προσέγγιση ορίζει την εργασιακή 

ανασφάλεια ως τη διαφορά των επιπέδων της ασφάλειας που κάποιος βιώνει σε 

σχέση με τα επίπεδα που θα προτιμούσε. (Hartley et. Al. 1999). Από μια άλλη οπτική 

γωνία η εργασιακή ανασφάλεια ορίζεται ως η έλλειψη ελέγχου για την επίτευξη της 

επιθυμητής επαγγελματικής συνέχειας σε μια εργασιακή κατάσταση φόβου (Hui, Lee, 

2000).  

Σε μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια ορισμού της εργασιακής ανασφάλειας 

ο Van Vuuren την περιγράφει ως την ανησυχία που αισθάνεται κάποιος σχετικά με τη 

διατήρηση της εργασίας του και επισημαίνει τρία βασικά σημεία που σχετίζονται με 

αυτή: Το πρώτο σημείο αναφέρεται στην υποκειμενικότητα της αντίληψης κάποιου 

για τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας, το δεύτερο στην αβεβαιότητα σχετικά με το 

μέλλον κάποιου στην εργασία του και το τρίτο στη δυνατότητα συνέχισης της 

εργασίας με τους όρους που ισχύουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι σε μια 

πολυδιάστατη προσέγγιση της εργασιακής ανασφάλειας, αυτή δεν αφορά μόνο το 

πόσο αβέβαιοι αισθάνονται οι εργαζόμενοι για τη συνέχιση της εργασίας τους αλλά 

και τη διάσταση της σταθερότητας ως προς άλλες παραμέτρους όπως τα οφέλη από 

αυτή και τις ευκαιρίες προαγωγής. (Buitendach, De Witte, 2005). 

Είναι πολλοί οι συγγραφείς που κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στη λογική 

(γνωστική) πιθανότητα απώλειας της εργασίας («Νομίζω ότι θα μείνω άνεργος») και 

τη συναισθηματική προσέγγιση (« Φοβάμαι ότι θα μείνω άνεργος»). Η έρευνα δείχνει 

ότι και οι δύο προσεγγίσεις συσχετίζονται ισχυρά. Άλλοι διακρίνουν μεταξύ της 

ποσοτικής και ποιοτικής εργασιακής ανασφάλειας. Όταν αναφέρονται σε ποσοτική 

ανασφάλεια εννοούν το φόβο για απώλεια της εργασίας και την ανεργία, ενώ η 

ποιοτική εργασιακή ανασφάλεια είναι ο φόβος για τη μελλοντική ποιότητα της 

εργασίας, που αφορά χαρακτηριστικά όπως οι συνεργάτες, οι προϊστάμενοι, οι ώρες 

εργασίας, οι μεταβολές στο μισθό ή την έδρα της επιχείρησης. (De Whitte, De 

Cuyper, Vander Elst, Vanbelle, Niessen, 2012). 
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Μια ακόμη προσέγγιση της εργασιακής ανασφάλειας είναι αυτή που την 

τοποθετεί σε διάφορα επίπεδα: α) σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο όπου υπάρχει μια 

διάχυτη ανησυχία στην κοινωνία διότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας στην 

οικονομία, β) σε επίπεδο επιχείρησης όπου επικρατούν ασταθείς συνθήκες εργασίας, 

γ) σε ατομικό επίπεδο ως μια αίσθηση έντονης απειλής της εργασίας και δ) ως μια 

πρόβλεψη πλέον απώλειας της θέσεως εργασίας σε μια επιχείρηση που άρχισαν ήδη 

οι απολύσεις και ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι μπορεί να είναι το επόμενο θύμα 

(Mohr, 2000). 

Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση της εργασιακής ανασφάλειας ως 

αντικειμενικής και υποκειμενικής. Ένας εργαζόμενος σε κάποιο οργανισμό που 

προχωρεί σε απολύσεις ή συρρικνώνεται, είναι λογικό να έχει εργασιακή ανασφάλεια 

και αυτή να είναι αντικειμενική (Bussing, 1999). Υπάρχουν όμως πάρα πολλές 

περιπτώσεις όπου εργασιακή ανασφάλεια υπάρχει χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικών 

προϋποθέσεων απώλειας της εργασίας ως υποκειμενική αίσθηση κάποιου 

(Rosenblatt, Ruvio, 1966). Στον Πίνακα 6 φαίνονται κάποιες προσεγγίσεις της 

εργασιακής ανασφάλειας από διάφορους συγγραφείς: 

Πίνακας 6: Ορισμοί της εργασιακής ανασφάλειας από διάφορους συγγραφείς (Πηγή Sverke, Hellgren, 

Naswall, 2006). 

Η προσδοκία κάποιου για τη συνέχιση μιας εργασιακής κατάστασης (Davy, 

Kinicki, Scheck, 1997) 

Η συνολική ανησυχία σχετικά με τη μελλοντική ύπαρξη της εργασίας ( Rosenblatt, 

Ruvio, 1996) 

Η αντίληψη κάποιου εργαζόμενου για τη δυνητική απώλεια της τρέχουσας 

δουλειάς του ( Heaney, Israel, House, 1994).  

Η διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του επιπέδου ασφαλείας που ένα πρόσωπο βιώνει 

σε σχέση με αυτό που θα προτιμούσε να υπάρχει. (Hartley et al., 1991) 

Η υποκειμενική βίωση της αναμονής μιας θεμελιώδους και ακούσιας εξέλιξης 

(Sverke et al. 2002) 

 

Ποιοι όμως είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν εντονότερα 

εργασιακή ανασφάλεια; Πρώτα απ’ όλα εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι κάτι 

ιδιαίτερα σημαντικό και φοβερό να χάσουν την εργασία τους. Αυτοί που θεωρούν ότι 

δεν μπορούν να ασκήσουν έλεγχο σε μια τέτοια κατάσταση (Barling, Kelloway, 
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1996). Αντίθετα εκείνοι που αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο και 

εμπιστεύονται την ικανότητά τους να χειριστούν την απειλή, δεν αισθάνονται τόσο 

έντονη την πίεση. (Lazarus, Folkman, 1984). Ύστερα, αυτοί που θεωρούν πολύ 

σημαντικό για τη ζωή τους να χάσουν την εργασία τους, αισθάνονται πιο ευάλωτοι 

απέναντι στο γεγονός και βιώνουν μεγαλύτερη ανασφάλεια (Jacobson, 1991). 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη εργασιακή 

ανασφάλεια από τους νεότερους (Mohr, 2000). Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με το 

ότι όσοι βρίσκονται κοντά στο χρόνο συνταξιοδότησης αισθάνονται εντονότερο το 

φόβο ότι δε θα μπορέσουν να βρουν δουλεία αν τη χάσουν τώρα ( Hartley, Jacobson, 

Klandermans, Van Vuuren, 1991). Μια προσέγγιση στο ηλικιακό δεδομένο που 

χρειάζεται μεγαλύτερη ερευνητική ανάλυση, είναι ότι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας από 

30-50 ετών που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και επομένως έχουν μεγαλύτερη 

ανάγκη τις αποδοχές από την εργασία τους, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη εργασιακή 

ανασφάλεια (De Witte, 1999).  

Ως προς το φύλο, είναι γνωστές οι κλασσικές εργασίες που αποδίδουν στους 

άντρες μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια από ότι στις γυναίκες. (Kinnunen, Mauno, 

Natti, Happonen, 1999). Σε μια νεότερη εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό δεν 

επιβεβαιώθηκε και μια εξήγηση που δόθηκε είναι ότι και οι γυναίκες σε ίσο βαθμό 

αντιμετωπίζουν εργασιακή ανασφάλεια, ιδιαίτερα όταν είναι οι μόνες εργαζόμενες 

στο σπίτι και από αυτές εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα ( Naswall, De Witte, 

2003). 

Μια άλλη ομάδα που βιώνει εντονότερα την εργασιακή ανασφάλεια είναι 

αυτή των εργατών («μπλε κολάρα») που ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες και 

που έχουν λιγότερες εναλλακτικές επαγγελματικές λύσεις σε εποχές κρίσης. 

Εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας παραδοσιακά εργάζονται σε εταιρείες που 

διακόπτουν τη λειτουργία τους ή μειώνουν το προσωπικό τους και με δεδομένο ότι 

συνδέονται με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης, έχουν μειωμένη πιθανότητα να βρουν 

κάπου αλλού δουλειά ενώ ταυτόχρονα ο κλάδος τους χειμάζεται από 

ανεργία.(Turnley, Feldman, 1999). 

Ως προς την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με την επιχείρηση μπορούν 

να γίνουν δύο προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη οι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι 

(full time) βιώνουν μικρότερη εργασιακή ανασφάλεια από αυτούς με μερική 

απασχόληση (part time) ( Levanoni, Sales, 1990). Στην Ευρωπαϊκή μελέτη όμως 
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(Naswall, De Witte, 2003) υπήρξαν δεδομένα που σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες 

που επικρατούν σε διάφορες χώρες. Στην Ιταλία πχ. οι μερικής απασχόλησης 

εργαζόμενοι πράγματι έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια, ενώ στην Ολλανδία 

συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ίσως χρειάζονται περισσότερες μελέτες που θα 

βάλουν και άλλες παραμέτρους όπως η οικονομική κατάσταση του εργαζομένου και 

το αν η εργασιακή σχέση στηρίζεται και από τις κοινωνικές δομές του κράτους.  

Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, οι εργαζόμενοι με προσωρινές συμβάσεις 

εργασίας, έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια από εκείνους με μονιμότητα 

(Sverke, Gallagher, Hellgren, 2000). Αυτό εξηγείται απλά με τη σκέψη ότι όσοι έχουν 

μόνιμη σχέση εργασίας αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά από εκείνους που οι 

συμβάσεις τους μπορεί να τους οδηγήσουν σε απώλεια εργασίας. (Unsal-Akbiyik, 

Cakmak- Otluoglu, Witte, 2012). 

Το μορφωτικό επίπεδο που θίχτηκε προηγουμένως, φαίνεται ότι αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα εργασιακής ανασφάλειας διότι σχετίζεται με τη δυνατότητα 

του εργαζόμενου να βρει μια άλλη εργασία κάτι που φαίνεται ότι ισχύει, μολονότι 

χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση. ( Naswall, De Witte, 2003). 

Μια άλλη κατηγορία εργαζομένων που διαφοροποιείται ως προς την 

εργασιακή ανασφάλεια, είναι αυτή που έχει παιδιά και που αισθάνεται μεγαλύτερη 

ανασφάλεια από αυτούς που δεν έχουν παιδιά. Αυτό αφορά την ευρύτερη σκέψη ότι 

όσοι έχουν υπό την ευθύνη τους άλλα άτομα αισθάνονται εντονότερες τις πιθανές 

συνέπειες από την απώλεια εργασίας (Warr, 1987). Επίσης φαίνεται ότι εργαζόμενοι 

που έχουν κάποιο σύντροφο που μπορεί να τους στηρίξει εξωεπαγγελματικά βιώνουν 

μικρότερη εργασιακή ανασφάλεια (Lim, 1996). 

Οι εργαζόμενοι που μπορούν να αντλήσουν υποστήριξη από πρόσωπα της 

οικογένειάς τους, φίλους, συναδέλφους φαίνεται ότι βιώνουν σε μικρότερο ποσοστό 

εργασιακή ανασφάλεια ( Armstrong- Stassen, 1993). Όσοι πάλι από τους 

εργαζόμενους είναι μέλη ενώσεων βιώνουν μικρότερη εργασιακή ανασφάλεια από τα 

μη μέλη. (Dekker, Schaufeli, 1995). Σε νεότερες μελέτες υποστηρίχθηκε ότι τα μέλη 

εργατικών ενώσεων βιώνουν εντονότερα την εργασιακή ανασφάλεια διότι ακριβώς 

εξαιτίας της καλύτερης ενημέρωσής τους, είναι σε θέση να γνωρίζουν άμεσα τους 

κινδύνους απώλειας της εργασίας που ελλοχεύουν. Βέβαια υπάρχει και η αντίστροφη 

σχέση: οι εργαζόμενοι φροντίζουν να ανήκουν σε επαγγελματικά σωματεία εκεί όπου 
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υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας της εργασίας τους (Naswall, De Witte, 

2003).  

Στον αντίποδα της εργασιακής ανασφάλειας, υπάρχει η κατάσταση της 

ικανοποίησης από την εργασία. Αυτή μπορεί να περιγραφεί ως μια λογική ή 

συναισθηματική αντίδραση στην εργασία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τον 

εργαζόμενο των υπαρχόντων ωφελημάτων που προκύπτουν από την εργασία σε 

σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη. (Hirschfeld, 2000). Έτσι οι εργαζόμενοι βιώνουν 

εργασιακή ικανοποίηση εάν αισθάνονται ότι οι ατομικές τους ικανότητες, εμπειρίες 

και αξίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο εργασιακό περιβάλλον τους, που τους 

προσφέρει ευκαιρίες και ανταμοιβές. (Roberts, Roseanne, 1998). Επομένως η 

εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται με την αντίληψη και την εκτίμηση της εργασίας 

του εργαζομένου και αυτή η αντίληψη επηρεάζεται από τις συνθήκες όπως οι 

ανάγκες, οι αξίες και οι προσδοκίες του. Το άτομο αξιολογεί την εργασία του στη 

βάση των παραγόντων που εκείνο θεωρεί σημαντικούς. (Sempane, Rieger, Roodt, 

2002). 

2.2 Επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας. 

Η εργασιακή ανασφάλεια όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι μια 

πραγματικότητα που βρίσκεται στη σκέψη των εργαζομένων ακόμη και σε εποχές 

οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός που οδήγησε κάποιο Βρετανό πολιτικό να πει για το 

φόβο της ανεργίας ότι «όλα βρίσκονται στο μυαλό μας». Βέβαια σε εποχές 

οικονομικής κρίσης αυτοί που θεωρούν ότι έχουν αυξημένη πιθανότητα απώλειας της 

δουλειάς τους πράγματι μπορεί να επιβεβαιωθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. 

(Dickerson, Green, 2009).  

Ασχέτως όμως αν οι φόβοι τους δικαιωθούν ή όχι, οι φόβοι της απώλειας της 

εργασίας τους έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία τους για μια σειρά από λόγους. 

Κατ’ αρχάς οι οικονομικοί λόγοι. Κάποιος που περιμένει μια μακροχρόνια ανεργία 

που συνδυάζεται με απώλεια του εισοδήματος, είναι πολύ φειδωλός στα έξοδά του 

και αφού ως γνωστό το εισόδημα που μπορεί να διατεθεί για την υγεία σχετίζεται 

ευθέως με την ποιότητά της, η κατάσταση αυτή τον οδηγεί σε υποβάθμιση του 

επιπέδου της. Όμως οι οικονομικές επιπτώσεις μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση 

με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας στην υγεία των 

εργαζομένων (Green, 2015).  
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Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, η εργασιακή ανασφάλεια 

συνδέθηκε με μείωση του επιπέδου υγείας, όπως περιγραφόταν από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, όπως επίσης και σε αύξηση του επιπέδου της παχυσαρκίας μεταξύ των 

γυναικών ( Moulin, Labbe, Sass, Gerbaud, 2009). 

Σε μια μελέτη σε 16 ευρωπαϊκές χώρες η αύξηση της εργασιακής 

ανασφάλειας συνδέθηκε με επιδείνωση της υγείας σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο 

στις περισσότερες από αυτές, χωρίς να επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, τη 

μόρφωση και την οικογενειακή κατάσταση (Lazlo et al. 2010). Είναι γνωστό ότι η 

ανεργία αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης της ψυχικής υγείας. Είναι όμως εξίσου 

αληθινό ότι και η εργασιακή ανασφάλεια αποσταθεροποιεί στον ίδιο βαθμό την 

ψυχική υγεία. (De Witte, 1999). 

Στο Διάγραμμα 15 φαίνεται η επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας και της 

ανεργίας στην ψυχική υγεία γυναικών στην Αυστραλία, (Green, 2011). Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι σε μελέτες ποιότητας ζωής και υγείας φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι 

προτιμούν τη βεβαιότητα από την ανασφάλεια, έστω κι αν αυτή η βεβαιότητα είναι 

αρνητική και συνδέεται με απώλεια της εργασίας. Η αιτία γι’ αυτό πιθανώς συνδέεται 

με το γεγονός ότι η όποια βεβαιότητα- θετική ή αρνητική- δίνει τη δυνατότητα σε 

κάποιον να πάρει τον έλεγχο της ζωής του και του μέλλοντός του στα χέρια του (De 

Witte, 2005).  

 

Διάγραμμα 15: Επίδραση της ανασφάλειας και της ανεργίας στην ψυχική υγεία στην Αυστραλία 

 (απασχολησιμότητα= δυνατότητα του εργαζομένου να αναπληρώσει τη χαμένη 

εργασία) 

Όμως η εργασιακή ανασφάλεια δεν έχει επιπτώσεις μόνο σε ατομικό επίπεδο 

στους εργαζομένους, αλλά επηρεάζει σημαντικά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Εργαζόμενη, ασφαλής, πλήρης απασχολησιμότητα.

Εργαζόμενη, 50% ανασφαλής, πλήρης απασχολησιμότητα

Εργαζόμενη, 50% ανασφαλής, καμμία απασχολησιμότητα

Άνεργη,  πλήρης απασχολησιμότητα

Άνεργη, μη απασχολησιμότητα
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Στον Πίνακα 7 φαίνονται οι επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο επιχειρήσεως: 

Πίνακας 7: Συνέπειες της εργασιακής ανασφάλειας (Sverke, Hellgren, Naswall, 2002). 

Επίπεδο αντίδρασης 

Τύπος  

αντίδρασης 

 Ατομικό επίπεδο Επίπεδο επιχείρησης 

Βραχυπρόθεσμα Εργασιακές στάσεις 

Εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εργασιακή εμπλοκή 

Οργανωτικές στάσεις 

Οργανωτική δέσμευση 

Εμπιστοσύνη 

Μακροπρόθεσμα Υγεία 

Σωματική υγεία 

Ψυχική υγεία 

Συνδεδεμένες με την 

εργασία 

Απόδοση 

Μεταβολή προσωπικού 

Είναι γεγονός ότι οι μεταβολές που απότομα εισέβαλαν στο εργασιακό 

περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και δημιούργησαν ολοένα αυξανόμενη εργασιακή 

ανασφάλεια, οδήγησαν σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις εκ μέρους των εργαζομένων 

ώστε να πληγούν οι σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις που εργάζονται και να 

εμφανιστούν επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αυτών. 

(Greenhalgh, Rosenblatt, 1984). Οι εργαζόμενοι που βιώνουν μεγαλύτερη 

ανασφάλεια για το μέλλον της θέσης εργασίας τους παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 

απογοήτευσης από εκείνους που αισθάνονται πιο ασφαλείς για τη διατήρηση της 

θέσης τους στο μέλλον. (Ashford, Lee, Bobko, 1989). Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση εργασιακής ανασφάλειας και εργασιακής 

ικανοποίησης (De Witte, 2005). 

Η εργασιακή ανασφάλεια οδηγεί σύμφωνα με μια μετανάλυση 30 εργασιών, 

σε σημαντική διαταραχή των σχέσεων εργαζομένων και επιχείρησης με κύριες αιχμές 

τη μέτρια διαταραχή της δέσμευσης και την ισχυρή διαταραχή της εμπιστοσύνης των 

εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση (Sverke, Hellgren, Naswall, 2002). Επίσης 

προκαλεί δυσπιστία προς τη διοίκηση της επιχείρησης (Ashford, Lee, Bobko, 1989), 

αντίσταση απέναντι σε οργανωτικές αλλαγές (Greenhalgh, Rosenblatt, 1984), μείωση 

της απόδοσης στην εργασία (De Witte, 2005) και μείωση στη συμμετοχή και 

συμμόρφωση σε κοινές οργανωτικές δραστηριότητες (Bultena, 1998). Ακόμη η 
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εργασιακή ανασφάλεια φαίνεται ότι ισχυροποιεί τη διάθεση των εργαζομένων να 

εγκαταλείψουν την επιχείρηση (Davy, Kinicki, Scheck, 1997). Όλες αυτές οι στάσεις 

και συμπεριφορές που οφείλονται στην εργασιακή ανασφάλεια απειλούν την 

επιβίωση της επιχείρησης (Greenhalgh, Rosenblatt, 1984). Δυσαρεστημένοι και 

λιγότερο δεσμευμένοι με την επιχείρηση εργαζόμενοι, είναι λιγότερο αφοσιωμένοι σε 

αυτή και τους στόχους της και τείνουν να καταστρέψουν το κλίμα που επικρατεί στο 

εσωτερικό της. Επιπροσθέτως το εργατικό δυναμικό προσπαθεί να εγκαταλείψει την 

επιχείρηση το συντομότερο δυνατό, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες εργασίας 

κάπου αλλού (Greenhalgh, Rosenblatt, 1984). Παραδοσιακά στον Ελλαδικό χώρο 

αυτή τη διέξοδο προσέφερε στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ο δημόσιος 

τομέας που απορροφούσε μέρος του δυναμικού του. Η αποχώρηση των στελεχών από 

την επιχείρηση την αποδυναμώνει και δημιουργεί νέες δαπάνες (σε χρήματα και 

χρόνο), αφού θα πρέπει να γίνει νέα στρατολόγηση και εκπαίδευση στελεχών (De 

Witte, 2005). Σε συνθήκες αυξημένης ανεργίας και οικονομικής κρίσης, τέτοιες 

μετακινήσεις δεν είναι εύκολες με αποτέλεσμα να διογκώνεται η δυσαρέσκεια των 

εγκλωβισμένων εργαζομένων αλλά πιθανώς στην προσπάθειά τους αποδείξουν την 

αξία και τη μοναδικότητά τους και έτσι να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους, να 

αυξάνουν τα επίπεδα της αποδοτικότητάς τους (Sverke, Hellgren, 2001). 

Τα ευρήματα που αφορούν την επίδραση της εργασιακής ανασφάλειας στη 

στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων, μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς 

τρόπους. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων μπορεί να εμπεριέχουν κάποιο ποσοστό 

μνησικακίας διότι βιώνουν ψυχολογική βία εκ μέρους της επιχείρησης και την 

καταπάτηση του συμβολαίου τιμής μεταξύ τους (Sverke et al. 2004). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η εργασιακή ασφάλεια είναι βασικό συστατικό του παραδοσιακού 

ψυχολογικού «συμβολαίου» ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Όταν 

προσφέρεται μειωμένη ασφάλεια, ο εργαζόμενος μπορεί να επιχειρήσει να 

αποκαταστήσει την προκύπτουσα ανισορροπία δείχνοντας λιγότερη συμμετοχή, 

λιγότερο κίνητρο ενδιαφέροντος και μειώνοντας το επίπεδο της απόδοσής του. Η 

μικρότερη ενασχόληση με τα της επιχείρησης μπορεί να ερμηνευτεί ως μια παθητική 

στρατηγική αντιμετώπισης της κατάστασης. Με την σταδιακή ψυχολογική απόσυρσή 

του ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει το πιεστικό γεγονός της απώλειας της εργασίας του, 

μειώνοντάς την προκαταβολικά (De Witte, 2005). 
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2.3 Μείωση των επιπτώσεων της εργασιακής ανασφάλειας. 

Είναι φανερό από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ότι η εργασιακή ανασφάλεια 

προκαλεί μεγάλα προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στις επιχειρήσεις 

τους. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης τόσο της 

ίδιας, όσο και των επιπτώσεών της.  

Η εργασιακή ανασφάλεια προκαλεί προβλήματα διότι εισάγει το απρόβλεπτο 

και το ανεξέλεγκτο στη ζωή των εργαζομένων. Έτσι για να βοηθήσει κανείς την 

κατάσταση θα πρέπει να παρέμβει για να αμβλύνει αυτές τις δύο παραμέτρους. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τρείς τρόποι για να συμβεί αυτό: με την επικοινωνία, τη 

συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και με την αύξηση της 

δικαιοσύνης στην εργασία. Η ανασφάλεια στην εργασία χαρακτηρίζεται από 

έλλειμμα επικοινωνίας σχετικά με τα όσα θα συμβούν στο μέλλον. Η έρευνα συνιστά 

σαφή και ανοικτή επικοινωνία που να αφορά θέματα όπως π.χ. οι αλλαγές στην 

επιχείρηση για τη μείωση της εργασιακής ανασφάλειας (Schweiger, DeNisi, 1991). 

Ανοικτή, τίμια και έγκαιρη επικοινωνία αυξάνει την προβλεψιμότητα και τον έλεγχο 

των μελλοντικών γεγονότων. Επιπροσθέτως, τέτοιου είδους επικοινωνία αυξάνει την 

αντίληψη ότι κάποιος τυγχάνει σεβασμού ως εργαζόμενος.  

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης 

(και βέβαια σχετικά με την εργασία) επίσης μειώνει την ανασφάλεια (Parker, Chmiel, 

Wall, 1997). Με τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων αυξάνεται ο έλεγχος των 

εργαζομένων στις καταστάσεις και αυξάνεται η προβλεψιμότητα των γεγονότων. Η 

επικοινωνία και η συμμετοχή ισχυροποιούν την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται δίκαια από τον εργοδότη («εργασιακή δικαιοσύνη») γεγονός που 

ενισχύει την προβλεψιμότητα των οργανωτικών διαδικασιών αλλαγής και των 

αποτελεσμάτων τους. (Witte, 2005). 

Βέβαια στη βιβλιογραφία συνιστώνται πολλοί τρόποι που σε 

μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά 

την εργασιακή ανασφάλεια. Π.χ. η διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπει την 

ανεύρεση εργασίας με παρόμοιες αποδοχές μειώνει την ψυχική επιβάρυνση κατά τα 

2/3 σε γυναίκες που κινδυνεύουν με απώλεια της εργασίας τους σε σχέση με αυτές 

που δεν ελπίζουν ότι θα βρουν δουλειά. (Green, 2011). Όπως φάνηκε και στο 

Διάγραμμα 15 οι εργαζόμενοι που ζουν σε χώρες που εφαρμόζονται πολιτικές που 

μειώνουν την απώλεια εισοδήματος από ανεργία, μειώνουν τις επιπτώσεις της 
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ανασφάλειας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Όμως σε συνθήκες οικονομικής 

κρίσης όπως αυτές που επικρατούν σήμερα, οικονομικές και πολιτικές παρεμβάσεις 

είναι περιορισμένες αλλά μπορούν να προωθηθούν άλλου είδους κινήσεις. Η 

απασχολησιμότητα των εργαζομένων βελτιώνεται με προγράμματα που αυξάνουν τις 

δεξιότητες στην εργασία, σε αυτές περιλαμβάνεται η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 

αλλά και η εκπαίδευσή στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Φαίνεται όμως ότι κάτι 

τέτοιο δε γίνεται στην Ευρώπη όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 16 και 17 όπου 

φαίνεται ο βαθμός εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων τόσο εντός, 

όσο και εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με το Eurofound’s Sixth European Working 

Conditions Survey (2015). Στο Διάγραμμα 16 το ερώτημα είναι «Τους τελευταίους 12 

μήνες έχετε παρακολουθήσει εκπαίδευση που έχει πληρώσει ο εργοδότης σας;» Στην 

Ελλάδα το όχι απαντιέται από το 92% και η χώρα λαμβάνει τη χειρότερη θέση, ενώ ο 

μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 63%.  

 

Διάγραμμα 16: Εκπαίδευση των εργαζομένων στην Ευρώπη κατά το τελευταίο 12μηνο με 

πρωτοβουλία των εργοδοτών τους. 

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τη Φιλανδία που είναι πρωτοπόρα σε 

προγράμματα επανεκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη γίνεται 

επανεκπαίδευση μόνο στο 8% ενώ στη δεύτερη στο 54%. 
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Διάγραμμα 17: Ποσοστό παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο της εργασίας το 

τελευταίο 12μηνο. 

Στο Διάγραμμα 17 που απαντά στο ερώτημα «Έχετε παρακολουθήσει 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εργασία σας τους τελευταίους 12 μήνες;» και πάλι η 

Ελλάδα με 85% όχι, βρίσκεται στη χειρότερη θέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

ένωσης στο 67% και την Φινλανδία στην καλύτερη θέση με 45%. 

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ολοένα επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η εργασιακή ανασφάλεια, η επιστροφή σε παραδοσιακές αξίες όπως η 

οικογενειακή υποστήριξη, πρέπει να αναδειχθεί ως σημείο αιχμής στην προσπάθεια 

του κράτους να βοηθήσει τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις στους ίδιους και την κοινωνία. Η ισχυροποίηση του δικτύου υποστήριξης 

της οικογένειας εκ μέρους των κοινωνικών δομών φαίνεται ως το πιο αποτελεσματικό 

μέσο για να τονωθεί το αίσθημα της ασφάλειας και να βελτιωθεί η ψυχική και 

σωματική υγεία των ανθρώπων και η κοινωνική ζωή του συνόλου. (Rocha, Crowel, 

McCarter, 2006) 
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2.4 Σύνδεση εργασιακού στρες και εργασιακής ανασφάλειας. 

Από όσα αναφέρθηκαν ήδη, είναι περισσότερο από φανερό ότι η εργασιακή 

ανασφάλεια αποτελεί ισχυρό στρεσογόνο παράγοντα σε πολλά από τα μοντέλα του 

επαγγελματικού άγχους που μελετήσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Σε μια 

συστηματική ανάλυση 375 άρθρων το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι ανεργία 

και εργασιακή ανασφάλεια φαίνεται ότι αποτελούν παρόμοια απειλή για την υγεία 

των ανθρώπων γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα από τις 

αρχές (Kim, Von dem Knesebeck, 2015). Η παρουσία της εργασιακής ανασφάλειας 

και του άγχους που αυτή προκαλεί αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

εργασιακής εξουθένωσης μεταξύ των εργαζομένων (Bosman, Rothmann, Buitendach, 

2005). 

Όταν ένας εργαζόμενος δε γνωρίζει πώς να αντιδράσει σε μια απειλή και 

μάλιστα τις περισσότερες φορές σε μια χρόνια απειλή, αυτό τον οδηγεί μοιραία στο 

να βιώσει καταστάσεις άγχους. Κύριο ρόλο σε αυτό παίζει η αίσθηση απουσίας 

ελέγχου και αδυναμίας αντιδράσεως (De Witte, 2005). Ο εργαζόμενος αισθάνεται 

εντελώς αδύναμος και αισθάνεται ότι όσο συνεπής και αν είναι και όσο καλά και αν 

προετοιμαστεί, δε μπορεί να αποφύγει την καταστροφή που έρχεται. Όλα αυτά 

ενισχύουν τη στρεσογόνο επίδραση που έχει πάνω του η εργασιακή ανασφάλεια 

(Cheng, Chan, 2007). Η κατάσταση αυτή και μάλιστα ο διαρκής φόβος και η αναμονή 

για την έλευση ενός αρνητικού γεγονότος, οδηγεί σε μεγαλύτερο άγχος από αυτό που 

το ίδιο το γεγονός θα μπορούσε να δημιουργήσει αν είχε συντελεστεί. (Lazarus, 

Folkman, 1984). 

Ένας βασικός ακόμη λόγος που η διαφαινόμενη απώλεια της εργασίας και 

μάλιστα σε εποχές οικονομικής κρίσης, προκαλεί άγχος, είναι η έντονα απειλητική 

παρουσία της σκέψης ότι θα ανατραπεί ριζικά όχι μόνο η οικονομική αλλά και η 

προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του εργαζομένου, θα διαταραχθεί 

δηλαδή ότι προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος να οργανώσει και να σταθεροποιήσει στη 

ζωή του. Το μέλλον διαφαίνεται άγνωστο και δυσοίωνο. Έτσι το εργασιακό άγχος και 

η εργασιακή ανασφάλεια οδηγούν στα ίδια αρνητικά σωματικά, ψυχικά, 

επαγγελματικά και κοινωνικά αποτελέσματα για τον εργαζόμενο, με τεράστιες 

επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ευρύτερη οικονομική και 

κοινωνική ζωή. (De Witte, 1999). 
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Κεφάλαιο 3 

Εργασιακό άγχος και ανασφάλεια μεταξύ των Νοσηλευτών. 

3.1 Εργασιακό στρες και Νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα, τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα 

στο εργασιακό στρες λόγω της φύσης και των απαιτήσεών τους και ανάμεσα σε αυτά 

επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

εργαζόμενοι με ασθενείς με AIDS, οι εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας κ.λπ. 

(Felton, 1998). Τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων αυτών είναι ότι συνεπάγονται 

σχέσεις με ανθρώπους, απαιτούν ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται μπορούν να έχουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις ή άλλες προεκτάσεις. Έτσι τα επαγγέλματα υγείας κατατάσσονται στα έξι 

πιο στρεσογόνα. (Κοΐνης, Σαρίδη, 2014). 

Ειδικότερα οι νοσηλευτές παρουσιάζουν μια σειρά από συναισθηματικές 

διαταραχές όπως συναισθηματική εξόντωση, αποπροσωποποίηση και μειωμένα 

προσωπικά επιτεύγματα σε πολύ υψηλά ποσοστά που αγγίζουν μέχρι και το 77% ως 

αποτέλεσμα του έντονου επαγγελματικού στρες. (Jaracz, Gorna, Konieczka, 2005). Η 

έντονη συναισθηματική φόρτιση είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για το 

νοσηλευτικό επάγγελμα (Παπαγεωργίου, Καραμπέτσου, Νικολακάκου, Παυλάκου, 

2007). Μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία έδειξε ότι 

περισσότεροι από το 80% των νοσηλευτών που συμμετείχαν ανέφεραν υψηλό 

ποσοστό εργασιακού άγχους (Petterson, Arnetz, Arnetz, H”orte, 1995) και μάλιστα οι 

μελέτες δείχνουν ότι οι νοσηλευτές δέχονται το μεγαλύτερο στρες μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας. (Rees. Cooper,  1992).  

Σε αρκετές μελέτες που προσπάθησαν να διερευνήσουν τους λόγους για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό, περιγράφηκαν μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι μπορούν 

να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την πρόκληση επαγγελματικής εξουθένωσης του 

προσωπικού και αφορούν την εργασία, την προσωπικότητα και ατομικά 

χαρακτηριστικά του εργαζόμενου Από τους παράγοντες της εργασίας αυτοί που 

προκαλούν άγχος και οδηγούν σε εξουθένωση είναι ο φόρτος εργασίας, οι 

συγκρούσεις με τους συναδέλφους, οι σχέσεις με τους προϊσταμένους, τους συγγενείς 

των ασθενών, η απουσία υποστήριξης από τους συναδέλφους και τους 
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προϊσταμένους, η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία, η απουσία ισορροπίας 

οικογένειας, κοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας και προσωπικής ανάπτυξης, η 

αίσθηση απώλειας του ελέγχου, η οργανωτική υποστήριξη , η αυτονομία, η 

ανεπάρκεια σε προσωπικό, το ύψος των αμοιβών κλπ. (Παππά, Αναγνωστόπουλος, 

Νιάκας 2008). Στον Πίνακα 8 φαίνονται οι παράγοντες που σχετίζονται με πιθανή 

εκδήλωση ψυχικών διαταραχών στο εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών 

υγείας: 

Πίνακας 8: Παράγοντες πιθανής εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών στο εργασιακό περιβάλλον των 

επαγγελματιών υγείας. (Πηγή: Κοϊνης, Σαρίδη, 2014): 

Η ίδια η φύση του επαγγέλματος. Το στρες που βιώνουν σε συνδυασμό με τις 

ψυχολογικές αναζητήσεις, τα ηθικά διλήμματα και τις απαιτήσεις των 

ασθενών, επιβαρύνει τον ψυχικό τους κόσμο. 

Η ύπαρξη άγχους και έντασης στο χώρο της εργασίας, υποδαυλίζει την ποιότητα 

της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και έχει άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης τους και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής τους. 

Η συνεχής αλληλεπίδραση και ενασχόληση των επαγγελματιών υγείας με τους 

συγγενείς των ασθενών, δημιουργεί συναισθήματα θυμού, αμηχανίας, φόβου και 

απόγνωσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι λύσεις στα προβλήματα των 

ασθενών δεν είναι πάντα εύκολες. 

Η απουσία κλίματος συμπαράστασης και υποστήριξης από προϊσταμένους και 

συναδέλφους, οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της θεραπευτικής ομάδας, η 

ασάφεια των ρόλων, οι διαφορετικές ιεραρχικές βαθμίδες, η έλλειψη οργανωτικής 

δομής και οι διοικητικοί παράγοντες, έχουν μερίδιο της ευθύνης για την πρόκληση 

ψυχιατρικής νοσηρότητας. 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου, όπως η προσωπικότητα, τα 

προσωπικά βιώματα, η συναισθηματική ωριμότητα και το προσωπικό στυλ του 

επαγγελματία όπως επίσης και δημογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, 

το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τα έτη υπηρεσίας και η οικογενειακή 

κατάσταση. 

Σε μια γνωστή μελέτη των Gray, Toft και Anderson (1981) περιγράφονται 

επτά κύριες πηγές στρες στη νοσηλευτική: η επαφή με το θάνατο, οι διαμάχες με τους 

γιατρούς, η έλλειψη υποστήριξης, η ανεπαρκής προετοιμασία για την κάλυψη των 

συναισθηματικών αναγκών του ασθενούς, οι διαμάχες με τους συναδέλφους, ο 
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αυξημένος φόρτος εργασίας και η αβεβαιότητα σχετικά με τη θεραπεία του ασθενούς. 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, κύριοι παράγοντες δημιουργίας του στρες θεωρούνται ο 

φόρτος εργασίας, ο τρόπος της διοίκησης/ ηγεσίας, οι επαγγελματικές συγκρούσεις, 

το συναισθηματικό κόστος από τη φροντίδα των ασθενών, όπως και η απουσία της 

αμοιβής και η εργασία σε βάρδιες. (McVicar, 2003). Από μια μελέτη που αφορούσε 

προϊσταμένους σε νοσηλευτικούς θαλάμους, ως κυριότεροι στρεσογόνοι παράγοντες 

θεωρήθηκαν ο φόρτος εργασίας, οι θάνατοι των ασθενών και οι διαμάχες με τους 

γιατρούς, ενώ οι στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η θετική 

επανεκτίμηση η επίλυση των προβλημάτων με την ύπαρξη σχεδίου και ο 

αυτοέλεγχος. (Xianyu, Y. Lambert VA. 2006). Στον ελλαδικό χώρο οι πέντε πιο 

κοινοί στρεσογόνοι παράγοντες ήσαν «η επαφή με το θάνατο», «προβλήματα με τους 

προϊσταμένους», «αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλεσμα», «οι ασθενείς και οι 

συγγενείς τους», και «ο φόρτος εργασίας». Οι παράγοντες «προβλήματα με τους 

συναδέλφους» και «διακρίσεις στο χώρο εργασίας» αναδείχθηκαν ως οι λιγότερο 

κοινοί στρεσογόνοι παράγοντες. Να επισημάνουμε απλώς ότι η μελέτη αυτή έγινε σε 

νοσοκομεία του ΕΣΥ και στρατιωτικά νοσοκομεία. Η εφαρμογή της ίδιας 

μεθοδολογίας στην Αυστραλία είχε αναδείξει ως πιο στρεσογόνο παράγοντα «τους 

ασθενείς και τους συγγενείς». (Μουστάκα, Ζάντζος, Κωνσταντινίδης, 2010).  

Μια άλλη διάσταση του στρες και του νοσηλευτικού επαγγέλματος που κατά 

παράδοση κυριαρχείται από το γυναικείο φύλο είναι αυτή που σχετίζεται με τις 

υποχρεώσεις που έχει μια νοσηλεύτρια στο σπίτι και την οικογένεια και ιδιαίτερα 

στην περίπτωση που ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να ισορροπήσει τους ρόλους της 

εργαζόμενης και μάλιστα σε υπεύθυνη θέση, της συζύγου και της μητέρας με όσα 

αυτά συνεπάγονται. Αυτοί οι ταυτόχρονοι ρόλοι φαίνεται ότι αυξάνουν ιδιαίτερα το 

στρες. (Haw, 1892). 

3.2 Στρες και τμήματα εργασίας των νοσηλευτών. 

Η κλασσική αντίληψη σχετικά με το στρες του νοσηλευτικού προσωπικού 

ενός νοσοκομείου που στηρίζεται στη λογική και την άμεση εμπειρία, υποστηρίζει ότι 

νοσηλευτές τμημάτων όπως τα επείγοντα περιστατικά, οι μονάδες εντατικής 

θεραπείας και οι στεφανιαίες μονάδες έχουν αυξημένο στρες. Αυτό έχει φανεί και σε 

μια σειρά από εργασίες (Vreeland, Ellis, 1969, Hay, Oken, 1985). Νεότερες όμως 

μελέτες δεν έδειξαν κάποια διαφορά μεταξύ των νοσηλευτών που εργάζονται σε 
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διαφορετικούς χώρους μέσα στο νοσοκομείο. (Johnson, 1979, Nichols, Springford, 

Searl, 1981, Keane, Ducette, Adler, 1985). 

Πιο κοντά στη δεύτερη ομάδα μελετών βρίσκεται οι Hipwell, Tyler & Willson 

(1989) που μελέτησαν το στρες των νοσηλευτών τεσσάρων νοσοκομειακών 

τμημάτων (Μονάδα Τεχνητού νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, Τμήμα Νοσηλείας 

ασθενών και Νοσηλευτικό τμήμα Ηλικιωμένων) και διαπίστωσαν ότι ο μέσος όρος 

των 7 στρεσογόνων παραγόντων ήταν πανομοιότυπος και στα τέσσερα. Κατά 

συνέπεια διαπίστωσαν ότι τα στρεσογόνα εργασιακά χαρακτηριστικά των 

νοσηλευτών ήσαν παρόμοια παρά τη φαινομενική διαφορετικότητα των τμημάτων 

τους. Από την άλλη πλευρά σε μια μελέτη μεταξύ των νοσηλευτών του τμήματος 

επειγόντων περιστατικών σε σχέση με τους νοσηλευτές νοσηλευτικών τμημάτων στη 

Σιγκαπούρη, βρέθηκε υψηλότερο επίπεδο στρες στους πρώτους και χαμηλότερα 

επίπεδα IgA ανοσοσφαιρίνης. Στην ίδια μελέτη οι εργασιακοί στρεσογόνοι 

παράγοντες που φάνηκε να απασχολούν περισσότερο τους νοσηλευτές των μονάδων 

επειγόντων περιστατικών ήσαν η έλλειψη πόρων και οι διαμάχες με τους άλλους 

επαγγελματίες (Yang, et.al. 2002). 

Πολλά θα μπορούσαν να αναφερθούν για να εξηγήσουν τα αντικρουόμενα 

αποτελέσματα των μελετών. Μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να αναφερθεί 

είναι η παρουσία άμεσης ευθύνης για τη φροντίδα του ασθενή που οδηγεί σε 

αυξημένο στρες νοσηλευτές κάποιων τμημάτων σε σχέση με βοηθούς και 

διοικητικούς νοσηλευτές (Bates 1975). Μια άλλη παράμετρος που συναρτάται με την 

προηγούμενη είναι η προσπάθεια του νοσηλευτή να ανταποκριθεί στις ψυχολογικές 

ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους (Gray, Anderson, 1981a) Μια ακόμη 

παράμετρος είναι το κυκλικό ωράριο των τμημάτων. Η ιδιαιτερότητα αυτή των 

περισσοτέρων τμημάτων και μάλιστα των Επειγόντων, των μονάδων Εντατικής κλπ. 

σε σχέση με κάποια άλλα που λειτουργούν με σταθερό ωράριο (π.χ. Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία) μπορεί να αυξάνει το άγχος τόσο σε επαγγελματικό, όσο και 

προσωπικό επίπεδο. (Edward, McCranie, Lambert, Lambert, 1987).  

Τα δεδομένα στον ελλαδικό χώρο έδειξαν ότι οι νοσηλευτές του Τμήματος 

των επειγόντων περιστατικών σε σύγκριση με τους νοσηλευτές των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας και των παθολογικών τμημάτων παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (Αδαλή, 1999).  
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3.3 Επιπτώσεις του στρες στην υγεία των νοσηλευτών. 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στις επιπτώσεις του στρες στη σωματική και ψυχική 

υγεία των εργαζομένων. Τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το νοσηλευτικό 

επάγγελμα, επιβεβαιώνουν τα γενικότερα δεδομένα. Είναι γνωστό από πολλές 

μελέτες ότι απασχολούμενοι σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα, παρουσιάζουν αυξημένα 

ποσοστά ψυχιατρικών διαταραχών και μεταξύ αυτών τα επαγγέλματα υγείας 

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις (Edwards , Burnard, Coyle, 2000 & Tennant, 

2001).Υπάρχουν υψηλά ποσοστά νοσηλευτών που αναζητούν ψυχιατρική υποστήριξη 

(Colligan, Smith, Hurell, 1977) ενώ βρέθηκε ότι το εργασιακό στρες στους 

νοσηλευτές σχετίζεται θετικά με το επίπεδο κατάθλιψης (Revicki, May, 1989).  

Αναλύοντας κάποιος τους επιμέρους στρεσογόνους παράγοντες και τις 

επιπτώσεις τους, διαπιστώνει ότι τα πιο στρεσογόνα γεγονότα, «η θέα ενός ασθενή 

που υποφέρει» και «ο θάνατος ενός ασθενούς», οδηγούν σε λύπη και υπερένταση. Ο 

θάνατος διεγείρει αισθήματα ανεπάρκειας και αδυναμίας, λόγω της δυσκολίας του 

νοσηλευτή να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του σωματικού και του 

συναισθηματικού πόνου του ασθενούς και των συγγενών του ή να αναστρέψει την 

προδιαγεγραμμένη πορεία προς το θάνατο. (Παϊκοπούλου, Γέραλη, 2009). Οι 

νοσηλευτές εκδηλώνουν τα συναισθήματα θρήνου και πένθους ανάλογα με τα 

προσωπικά τους βιώματα, την κουλτούρα τους και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις 

(Μουστάκα, Ζάντζος, Κωνσταντινίδης, 2010). Μια μελέτη που έγινε μεταξύ Δανών 

νοσηλευτών, έδειξε ότι η πλειοψηφία τους (92%) θεωρεί ότι ο νοσηλευτής είναι 

αυτός που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας και των αντιδράσεων του 

ασθενούς και των συγγενών του μέχρι το γεγονός του θανάτου του, ενώ η συμβολή 

των γιατρών είναι σημαντική στην ανακούφιση του πόνου (Vajigaard, Addington- 

Hall, 2005). Ο αυξημένος κίνδυνος για ψυχιατρικές και ψυχολογικές διαταραχές των 

νοσηλευτών θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να συνδεθεί με τις ειδικές συνθήκες 

εργασίας τους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επαφή με το θάνατο. 

(Wieclaw, Agerbo, Mortensen, Bonde, 2006). 

Μεγάλο μέρος των νοσηλευτών, το 50% σχεδόν, δηλώνουν ότι υποφέρουν 

από σωματική εξάντληση και κούραση, ενώ το ένα τρίτο υποφέρει συχνά από 

πονοκεφάλους (Μουστάκα, Ζάντζος, Κωνσταντινίδης, 2010). Η ημικρανία συνδέεται 

σε πολλές μελέτες με κατάθλιψη και ανησυχία (Breslau, Lipton, Stewart, Schultz, 

Welch, 2003). 
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Τα μυοσκελετικά προβλήματα εμφανίζονται πολύ συχνά ανάμεσα στους 

νοσηλευτές. Αυτά αφορούν πόνους στη ράχη, στον αυχένα και σε διάφορα σημεία 

του σώματος, πρησμένους αστραγάλους και οσφυαλγία. Οι μυοσκελετικοί πόνοι 

συσχετίζονται με ψυχολογικούς και οργανωτικούς παράγοντες. (Edvin, Reidar, 1996). 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

αναγνωρίζει ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία όπως υψηλές 

απαιτήσεις εργασίας ή χαμηλός βαθμός αυτονομίας και χαμηλός βαθμός 

ικανοποίησης από την εργασία μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση 

μυοσκελετικών παθήσεων (European Agency for Safety and Health at Work, 2007). 

Σε μια σειρά από μελέτες φάνηκε ότι σε άτομα που βίωναν έντονο στρες και 

μελετήθηκαν οι συμπεριφορικές τους αλλαγές λόγω αυτού, αυξήθηκε η κατανάλωση 

αλκοόλ, καπνού, καφέ και έτοιμου φαγητού, ενώ τα άτομα αυτά ασκούνταν λιγότερο 

(Steptoe, Lipsey, Wardle,1998).  

Το εργασιακό άγχος συμβάλλει σε συχνές απουσίες από την εργασία, σε 

συχνές εναλλαγές στη σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού (προσλήψεις, 

παραιτήσεις- αποχωρήσεις) που έχουν ασφαλώς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών (Jennings, 1994). Η τελευταία παρατήρηση που αφορά 

τη διεθνή βιβλιογραφία όπου η εναλλαγή, ιδιαίτερα των νεότερων στελεχών, είναι 

ένα συχνό φαινόμενο, φαίνεται ότι δεν ισχύει στον ελλαδικό χώρο όπου η δομή του 

εργασιακού χώρου δεν επιτρέπει αυτού του είδους τις αντιδράσεις που εκφράζουν 

«υγεία» ή «αδυναμία». Έτσι τα στελέχη που βιώνουν το στρες ακόμη και με έντονο 

τρόπο, δεν παραιτούνται από την εργασία αλλά παραμένουν και εκδηλώνουν 

συμπτωματολογία άγχους, επαγγελματική εξουθένωση και συμπτώματα κατάθλιψης. 

(Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, 1999). 

Το εργασιακό στρες επηρεάζει σημαντικά τους νοσηλευτές στην ικανότητά 

τους να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις, ενώ έχουν δυσκολίες στην 

αυτοσυγκέντρωση, χαρακτηρίζονται συχνά από απάθεια και έλλειψη επαγγελματικών 

κινήτρων, ενώ κάνουν εύκολα λάθη (Jones, Tanigawa, Weisse, 2003). H μειωμένη 

παραγωγικότητα, τα λάθη, η χαμηλή ποιότητα εργασίας και οι απουσίες προδίδουν 

την ύπαρξη στρες. Στις Η.Π.Α. υπάρχει απώλεια παραγωγικότητας περίπου 4% λόγω 

απουσιών και 15000 ζωές χάνονται το χρόνο από εργατικά ατυχήματα (Μουστάκα, 

Ζάντζος, Κωνσταντινίδης, 2010). 
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 Οι συνέπειες του εργασιακού στρες για το νοσηλευτικό προσωπικό 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Κοΐνης, Σαρίδη, 2014): 

• Υποκειμενικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, διαρκή 

ανησυχία και παράδοξη συναισθηματική απόσπαση. Το άτομο μπορεί να έχει 

επίγνωση ή να τις αρνείται, ενώ πολλές φορές περιγράφονται από πρόσωπα του 

περιβάλλοντός τους. 

• Σωματικές συνέπειες που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των ψυχοσωματικών 

διαταραχών, από τις σχετικά συνηθισμένες όπως οι μικρής διάρκειας ημικρανίες 

ή τα δερματικά εξανθήματα, ως τις ενδιάμεσης σοβαρότητας και ενόχλησης όπως 

είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, οι πόνοι στην πλάτη και οι ακόμη πιο 

απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές παθήσεις και αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια. 

• Αλλαγές σε επίπεδο συμπεριφοράς που κυμαίνονται από μέτρια ευερεθιστότητα 

μέχρι την εγκατάσταση εξαρτητικών συμπεριφορών όπως ο αλκοολισμός και το 

κάπνισμα ή άλλων συμπεριφορών όπως η ανάγκη για συνεχείς αλλαγές 

εργασιακού πλαισίου ή απροθυμία για ανάληψη περαιτέρω καθηκόντων ή 

τεταμένες σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. 

3.4 Στρες στους νοσηλευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τόσο στην παγκόσμια, όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία πολύ 

περισσότερο, οι περισσότερες μελέτες που υπάρχουν έχουν γίνει αφορούν νοσηλευτές 

του δημόσιου τομέα. Παρ’ όλα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ορισμένες 

παρατηρήσεις:  

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα 

της υγείας, θα βιώσουν απογοήτευση και πικρία σε κάποια χρονική στιγμή της 

καριέρας τους, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στο δημόσιο τομέα 

υπάρχει αυξημένη πίεση και μειωμένο ηθικό σε μεγαλύτερη συχνότητα ( Clay, 1989). 

Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα οι νοσηλευτές βιώνουν 

στρεσογόνα γεγονότα με την ίδια υψηλή συχνότητα στη γενική εικόνα της κλίμακας, 

όμως επιμέρους στον ιδιωτικό τομέα βρέθηκε οι πιο στρεσογόνοι παράγοντες να είναι 

η αβεβαιότητα για τη θεραπεία του ασθενούς και οι διαμάχες με τους ιατρούς, ενώ 
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στο δημόσιο τομέα φαίνεται να υπερτερεί η πίεση από τον αυξημένο φόρτο εργασίας. 

Στο σύνολο ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οι πιο συχνοί στρεσογόνοι παράγοντες 

ήσαν η επαφή με το θάνατο και ο φόρτος εργασίας ( Patrick, Douglas, Shirley, 1991). 

Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα συγκριτικά με το δημόσιο εμφανίζει ως 

συγκριτικό πλεονέκτημα την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Η παρουσία στρες 

μεταξύ των νοσηλευτών έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται αυτό το πλεονέκτημα αφού 

μειώνεται η ευαισθησία και η αμεσότητα με την οποία συμπεριφέρονται στους 

ασθενείς, ενώ χάνουν την υπομονή την αυτοσυγκέντρωση, την προσαρμοστικότητά 

τους (Brady, Sonne, 1999, Motowidlo, Packard, Manning, 1986) αλλά και την 

ικανότητα ενσυναίσθησης (empathy) των ασθενών ( Coffey, 1999). 

3.5 Στρες των Νοσηλευτών μεταξύ των νοσοκομείων της 

Πρωτεύουσας και της επαρχίας. 

Ένα ερώτημα που δημιουργείται είναι αν παρατηρούνται διαφορές στο στρες 

μεταξύ των νοσηλευτών της Πρωτεύουσας και αυτών της επαρχίας. Σε μια παλιότερη 

έρευνα των Μουστάκα και συν. (2008), η ένταση του στρες φάνηκε να κυμαίνεται 

στα ίδια επίπεδα στις δύο ομάδες. Εκείνο που διέφερε ήταν οι παράγοντες που 

βρέθηκαν να σχετίζονται με το στρες στους δύο διαφορετικούς χώρους όπως 

συμβαίνει και μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Στο συγκεντρωτικό δείγμα οι 

παράγοντες που βρέθηκαν να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο όρο ήταν ο φόρτος 

εργασίας και η δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού ρόλου. 

Φόρτος εργασίας είναι οι απαιτήσεις της δουλειάς που βαραίνουν τους εργαζόμενους 

και περιλαμβάνει μια ποιοτική αλλά και ποσοτική διάσταση. Ποσοτικός φόρτος 

εργασίας είναι το ποσό της δουλειάς που πρέπει να επιτελεστεί, ενώ ποιοτικός φόρτος 

είναι η δυσκολία της δουλειάς που πρέπει να έλθει σε πέρας και σχετίζεται με τις 

ικανότητες των εργαζομένων (Spector, Jex, 1998). Οι εργαζόμενοι μπορεί να βιώνουν 

οποιοδήποτε τύπο εργασιακού φόρτου ή και τους δύο συγχρόνως και έρευνες τους 

έχουν συνδέσει με έντονο εργασιακό στρες.(Grebner, Semmer, Elfering, 2005) 

Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με τη επαγγελματική εξουθένωση, 

διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των νοσοκομείων των Αθηνών και των αστικών 

κέντρων της ελληνικής επαρχίας με τους εργαζόμενους στην επαρχία να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους τομείς εργασίας με τον παθολογικό τομέα και τον 
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τομέα επειγόντων περιστατικών, να παρουσιάζονται περισσότερο επιβαρυμένοι 

(Noula, Mouchaki, Argyropoulou, Yfani, Kyriakidou, Tsiringa, Gesouli, 2010). Σε 

μια σειρά μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, οι νοσηλευτές στα μεγάλα νοσοκομεία 

δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους και τις οικονομικές 

τους απολαβές, σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε μικρά 

νοσοκομεία (Dudley, Langeluddecke, Tennant, 1988, Θεοδοσοπούλου και συν. 1999, 

Cramer, Nienaber, Helget, Agrawal, 2009). Οι ελλείψεις νοσηλευτών διεθνώς 

παρουσιάζονται εντονότερα στις αγροτικές περιοχές και τις επαρχιακές πόλεις, ενώ η 

επάρκεια προσωπικού και η μεγάλη προσέλευση ασθενών προβάλλονται ως οι 

κυριότεροι λόγοι δυσαρέσκειας από την εργασία, οι οποίοι συμβάλλουν στην 

εμφάνιση της εργασιακής εξουθένωσης (Foxal , Zimmerman, Standley, Bene, 1990, 

Gouva, Mantzoukas, Mitona, Damigos, 2009). Έχει επίσης βρεθεί ότι οι νοσηλευτές 

που υπηρετούν σε επαρχιακά νοσοκομεία έχουν λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα και 

αμείβονται λιγότερο (Foxall, Zimmerman, Standley,Bena, 1990). Γεωγραφικά, 

υψηλότερος δείκτης ως προς το νοσηλευτικό δυναμικό παρουσιάζεται στις 

υγειονομικές περιφέρειες της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης 

ενώ τα δεδομένα είναι απογοητευτικά στις υγειονομικές περιφέρειες του Νοτίου 

Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου 

(Noula, Mouchaki, Argyropoulou, Yfani, Kyriakidou, Tsiringa, Gesouli, 2010). 

3.6 Δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών σε 

σχέση με το εργασιακό στρες. 

Οι νοσηλευτές δεν επηρεάζονται μόνο από τις συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντός τους, αλλά και προσωπικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά και είναι 

πολλές οι φορές που μεταφέρουν προσωπικά τους προβλήματα στον εργασιακό χώρο 

και αντίστροφα. Έτσι πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων, έλλειψη 

υποστήριξης μέσα στην οικογένεια, έλλειψη συναισθηματικής επαφής μεταξύ των 

συζύγων, αποστάσεις και μετακινήσεις, αποτελούν μερικά από τα συνηθέστερα 

προβλήματα. Η επίδραση της οικογένειας στην εμφάνιση ή την αντιμετώπιση του 

άγχους είναι σημαντική. Καλές οικογενειακές σχέσεις αποτελούν στήριγμα στην 

αντιμετώπιση των πιεστικών εργασιακών συνθηκών, ενώ αντίθετα διαταραγμένο 

περιβάλλον μέσα στην οικογένεια επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον εργαζόμενο. 

(Κοΐνης, Σαρίδη, 2014). Από την άλλη πλευρά οι απαιτήσεις της οικογένειας και της 
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εργασίας μπορούν μέσα από τις συγκρούσεις καθηκόντων να προκαλέσουν 

ανισορροπίες. Ιδιαίτερα οι παντρεμένες γυναίκες- νοσηλεύτριες, που είχαν και μικρά 

παιδιά, βίωναν εντονότερα αυτή τη σύγκρουση , είχαν αισθήματα ενοχής και γενικά η 

υγεία τους βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση από ότι των ανδρών συναδέλφων 

τους. Από στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι γυναίκες και οι 

εργαζόμενοι πάνω από 10 χρόνια, ένοιωθαν πιο κουρασμένοι. Οι γυναίκες εμφάνιζαν 

συχνότερα ξεσπάσματα θυμού και θλίψη και ήταν συνεχώς σε ετοιμότητα μάχης. 

(Μαρβάκη και συν, 2007). 

3.7 Επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ του νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

Η εργασιακή ικανοποίηση στο χώρο των επαγγελματιών υγείας φαίνεται πως 

συνδέεται με τις αποδοχές και τις ευρύτερες παροχές από την εργασία, τη σχέση με 

τους συνεργάτες και το γενικότερο προφίλ τους, το είδος του ελέγχου που ασκείται 

στον εργαζόμενο, το αντικείμενο της εργασίας και τη θέση του σε αυτή, τις 

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης το περιβάλλον της εργασίας, και τις σχέσεις που 

δημιουργούνται στον επαγγελματικό του χώρο. 

Διεθνώς οι επαγγελματίες υγείας και κυρίως ιατροί και νοσηλευτές, 

εμφανίζονται ως οι ομάδες με τι μικρότερη εργασιακή ικανοποίηση. Στην Ελλάδα σε 

μια έρευνα που περιλάμβανε τρία κέντρα υγείας, το 90% των εργαζομένων 

επαγγελματιών υγείας δήλωσε ικανοποιημένο από τη διοίκηση και τις σχέσεις με τους 

υπόλοιπους εργαζομένους αλλά και τους ασθενείς, αλλά δυσαρεστημένο με το 

περιβάλλον εργασίας και τις απολαβές (Κοΐνης, Σαρίδη, 2014). Σε μια άλλη μελέτη 

που διερευνήθηκε ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης του μόνιμου 

νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, 

βρέθηκε το 51,1% να εκφράζει επαγγελματική δυσαρέσκεια την οποία συνδέει τόσο 

με τη μη αναγνώριση της προσφοράς του, όσο σε δεύτερο επίπεδο με τις συνθήκες 

εργασίας του. (Πουζουκίδου, Θεοδώρου, Καϊτελίδου, 2007).  

Στις Η.Π.Α. βρέθηκε ότι η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση συνδέθηκε με το 

υψηλό εργασιακό στρες και την πλημμελή συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, ενώ υψηλή εργασιακή ικανοποίηση συνδέθηκε με τον παράγοντα 

αυτονομία στην εργασία (Zangaro, Soeken, 2007). Το άγχος και το περιβάλλον 

εργασίας συνδέονται στενά με την εργασιακή ικανοποίηση. Σε έρευνα που έγινε σε 
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νοσηλευτές νεφρολογικών κέντρων, έδειξε ότι το 58,3% των νοσηλευτών δήλωσε 

καθόλου ως μέτρια ικανοποίηση από το αντικείμενο της εργασίας, ενώ το 57,5% 

δήλωσε καθόλου ως μέτρια ικανοποίηση από τη θέση εργασίας. Τα επίπεδα 

περιστασιακού άγχους ήσαν σημαντικά υψηλότερα στους νοσηλευτές που ήσαν 

καθόλου ως μέτρια ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτούς που ήσαν πολύ 

ικανοποιημένοι τόσο από το αντικείμενο, όσο και από τη θέση στην εργασία. Χαμηλή 

ικανοποίηση σχετίζεται με υψηλό άγχος (Μαρνέρας και συν. 2010).  
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Κεφάλαιο 4 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σήμερα. 

Η Ελλάδα από το Μάιο του 2010 τελεί υπό καθεστώς δημοσιονομικής 

επιτήρησης αρχικά από την αποκαλούμενη «τρόικα», δηλαδή την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

στην οποία την τελευταία διετία προστέθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας, εξαιτίας των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του μεγάλου 

δημόσιου χρέους και τελικά της κρίσης δανεισμού από τις διεθνείς αγορές χρήματος. 

Η ελληνική οικονομία στην πραγματικότητα βρίσκεται στο κέντρο μιας διεθνούς 

κρίσης όπου οι ανατροπές στο εργασιακό, το ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, οι περικοπές σε προσωπικό και μισθούς δημιουργούν συνθήκες 

μεγαλύτερης αγωνίας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας (Καλογεροπούλου, 

Παπαθανασοπούλου, 2013). 

Η οικονομική κρίση συνεπάγεται μείωση του εισοδήματος, αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας και περικοπές των μισθών, ενώ περιορίζονται σημαντικά οι 

κρατικές δαπάνες και τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία. Επομένως ο δημόσιος 

τομέας της υγείας αποδυναμώνεται σημαντικά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

ανάγκες του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του εισοδήματος των 

χρηστών των υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις του 

ιδιωτικού τομέα της υγείας δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβασή τους σε αυτόν. 

Αποτέλεσμα η αύξηση του επιπολασμού συγκεκριμένων ασθενειών και η γενικότερη 

κατάπτωση του οικοδομήματος της υγείας στην κοινωνία (Yang, Prescott, Bae, 

2001). 

Μεταφραζόμενα αυτά σε αριθμούς στην Ελλάδα της κρίσης διαπιστώνουμε 

τριπλασιασμό της ανεργίας από 8,6% το 2009 (Notara, Koupidis, Vaga, 

Grammatikopoulos, 2010) σε 27,8% το 2013 (OECD 2013). Η αύξηση της ανεργίας 

στους νέους έφτασε από το 18,6% τον 5/2008 στο 40,1% τον ίδιο μήνα του 2011 και 

το 55% τον 11/2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Οι μειώσεις μισθών και η αύξηση της 

φορολογίας έχουν μειώσει σημαντικά τα εισοδήματα στο δημόσιο τομέα και βέβαια 

στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ τα μικτά κέρδη του 

μισθού του ελληνικού πληθυσμού μειώθηκαν κατά 25,3% το 2011 (Yannopoulos, 

2012). 
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 Το 2011 αυξήθηκαν και οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών 

νοσοκομείων κατά 22% (Kaitelidou, Kouli, 2012). Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) επωμίστηκε το κύριο βάρος της κρίσης. Την περίοδο 2009- 2011 οι 

εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 37% ενώ το 2010 στα ιδιωτικά 

νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 25-30%. Η προσέλευση Ελλήνων πολιτών σε ιατρεία 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αυξήθηκε σημαντικά με το ποσοστό να αγγίζει το 

30% όταν ήταν μόνο 3-4% πριν την κρίση (Kentikelenis et al. 2011). 

 Λόγω της οικονομικής κρίσης λήφθηκαν μέτρα για τη μείωση των 

προϋπολογισμών για την υγεία που περιλαμβάνουν κατάργηση ή συγχώνευση 370 

εξειδικευμένων μονάδων και τη μείωση των δημόσιων νοσοκομειακών κρεβατιών 

από 33000- 35000 (Karanikolos et al., 2013). Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνει 

κανείς ότι προκαλείται τεράστια ανισορροπία ανάμεσα στην αυξημένη ζήτηση και 

στην περικοπή των πόρων του Συστήματος Υγείας. 

Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό η Ελλάδα μια χώρα με μειωμένο 

αριθμό νοσηλευτών στο σύστημα υγείας -το 2009 πριν την κρίση υπήρχαν μόνο 3,3 

νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους με μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ στο 8,4- (OECD, 

2013), οι αριθμοί μέσα στην κρίση παρουσιάζουν δραματική επιδείνωση. Κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, οι νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα έχουν παγώσει, ενώ 

πολλοί είναι οι νοσηλευτές που αποχωρούν με πρόωρη συνταξιοδότηση προκειμένου 

να προλάβουν τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα με δεδομένη τη μείωση των 

μισθών τους. (Papathanasoglou, Mpouzika, 2012). 

4.1 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εργασιακή ικανοποίηση 

των Νοσηλευτών. 

Σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης με τη συνακόλουθη απώλεια θέσεων 

εργασίας και τις μειώσεις των μισθών οδηγούμαστε σε μια αναπόφευκτη έλλειψη 

προσωπικού και αύξηση του φόρτου εργασίας (Wray, 2013), γεγονότα που μπορούν 

να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών. 

Το 2009 σύμφωνα με το EFN (European Federation of Nurses Associations) 

τα ακριβή αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης στην Ελλάδα δεν ήταν ακόμη σαφή παρά την αναφερόμενη αύξηση των 

πρόωρων συνταξιοδοτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού, τους χαμηλούς μισθούς 

και την χαμηλή αναλογία νοσηλευτή/ ασθενή. Ως το 2010 ήταν φανερές κάποιες 
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σημαντικές συνέπειες για το νοσηλευτικό επάγγελμα ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης. Όλες οι νέες θέσεις νοσηλευτών παρέμεναν κενές, παρά το γεγονός ότι 

υπήρχε μεγάλη ανάγκη για νοσηλευτικό προσωπικό (εκτιμάται σε 85.000 άτομα). Η 

απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι για κάθε 5 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων 

που συνταξιοδοτούνται, μόνο ένα άτομο θα προσλαμβάνεται. Οι Έλληνες νοσηλευτές 

ανέφεραν επίσης χαμηλούς μισθούς και περικοπές αποδοχών 40% περίπου, γεγονός 

που σε συνδυασμό με αύξηση κατά 30% σε φόρους, επηρέασε σημαντικά τις 

γενικότερες συνθήκες του επαγγέλματος (Ματαπά, 2015).  

Περίπου το 1/3 των νοσηλευτών παραμένουν άνεργοι για 3-4 έτη μετά την 

αποφοίτησή τους και λόγω της έλλειψης προσωπικού οι νοσηλευτές είναι 

αναγκασμένοι να εργάζονται με λιγότερα ρεπό, περισσότερες ώρες την εβδομάδα από 

τις προβλεπόμενες. Ο φόρτος εργασίας οδηγεί τους νοσηλευτές στο να μην παρέχουν 

την απαραίτητη νοσηλευτική φροντίδα ακόμη και στους βαριά πάσχοντες. Υπάρχουν 

και οι σχετικές καταγγελίες των ασθενών σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης, 

τις εγκαταστάσεις, το κόστος για την υγεία, τις λίστες αναμονής (EFN, 2012). Ακόμη 

έχει περιγραφεί ένα αυξημένο ποσοστό κινητικότητας των νοσηλευτών, ενώ χώρες 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, αυξάνουν τα εμπόδια για την εισροή 

μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και των νοσηλευτών (Ματαπά, 2015).  

Σε πρόσφατη μελέτη μεταξύ 103 νοσηλευτών που διερευνούσε την επίδραση 

της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των νοσηλευτών (Καλογεροπούλου, 

Παπαθανασοπούλου, 2013), το 24,3% αισθανόταν νευρικό, το 21, 4% ένοιωθε ότι δεν 

αντέχει άλλο, ενώ το 49,5% εμφάνιζε δείγματα άγχους λόγω συνεχούς πίεσης που 

αισθανόταν περισσότερο από ότι συνήθως. Το 22,3% και το 26,2% των νοσηλευτών 

απάντησε ότι ήταν ανήσυχο και είχε χάσει τον ύπνο του πολύ περισσότερο από ότι 

συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα.  

Από την ίδια μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 25,2% των νοσηλευτών 

παρουσίαζε άγχος και το 13,6% των ασθενών κατάθλιψη. Οι γυναίκες και τα άτομα 

μικρότερης ηλικίας, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αισθάνονται ότι βρίσκονται 

συνεχώς υπό πίεση. Τα άτομα μικρότερης ηλικίας, οι έγγαμοι επαγγελματίες υγείας 

και τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

μπορούν να χαρούν τις συνηθισμένες δραστηριότητές τους. Επίσης φάνηκε ότι η 

πιθανότητα οι επαγγελματίες υγείας να αισθάνονται ότι δεν αντέχουν άλλο, 

σχετιζόταν με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, συγκεκριμένα τα άτομα με υψηλότερο 
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επίπεδο εκπαίδευσης είχαν μικρότερη πιθανότητα να αισθάνονται ότι δεν αντέχουν 

άλλο. Τα άτομα που κατοικούσαν μόνα τους και τα άτομα με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

είχαν μικρότερη πιθανότητα να χάσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ενώ άτομα 

μικρότερης ηλικίας και περισσότερα έτη υπηρεσίας στο τμήμα είχαν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αισθάνονται αισιόδοξα για το μέλλον τους. Τέλος φάνηκε ότι η 

πιθανότητα οι επαγγελματίες υγείας να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτε γιατί τα νεύρα τους ήταν σε άσχημη κατάσταση σχετιζόταν με την ύπαρξη 

παιδιών. (Καλογεροπούλου, Παπαθανασοπούλου, 2013).  

Αρκετές μελέτες έχουν τεκμηριώσει μια συσχέτιση ανάμεσα στα χαμηλότερα 

επίπεδα νοσηλευτικής στελέχωσης και υψηλότερα ποσοστά ορισμένων δυσάρεστων 

αποτελεσμάτων ως προς την υγεία των ασθενών που σχετίζονται με την ασφάλεια και 

την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης (Needleman et all., 2002). 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο 5 

Η έρευνα στους νοσηλευτές του Ιδιωτικού τομέα. 

5.1 Σκοπός της έρευνας. 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα έρευνα είναι το τι ισχύει, σε 

σχέση και με όσα εξετάσαμε στο γενικό μέρος, σχετικά με το εργασιακό άγχος και 

την εργασιακή ανασφάλεια μεταξύ των νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα σε μια 

πραγματικότητα, όπως αυτή της Ελλάδας των τελευταίων ετών, όπου έχει αλλάξει 

ριζικά το οικονομικό, το εργασιακό, το κοινωνικό, το οικογενειακό και το 

ψυχολογικό τοπίο μέσα σε συνθήκες πολυετούς και ασυνήθιστης για τα παγκόσμια 

δεδομένα κρίσης. Τα ερωτήματα που αναδύονται αφορούν το εάν έχει μεταβληθεί το 

εργασιακό άγχος στην καθημερινότητα των νοσηλευτών και πόσο αυτό επηρεάζει το 

παραγόμενο αποτέλεσμα που είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, σε σχέση με 

προβλήματα, παραλείψεις και παρενέργειες έναντι των ασθενών που είναι και οι 

άμεσα επηρεαζόμενοι. 

Προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα παραπάνω θα πρέπει: 

• Να διερευνηθούν τα επίπεδα του εργασιακού άγχους στους νοσηλευτές του 

ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, σε ποιους κύριους παράγοντες οφείλεται και πως 

μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

• Να διερευνηθεί ο βαθμός της εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νοσηλευτών 

των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.  

• Να διερευνηθεί το αν το εργασιακό άγχος και η εργασιακή ανασφάλεια 

συσχετίζονται και σε ποιο βαθμό στο νοσηλευτικό προσωπικό που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα σήμερα. 

• Να διερευνηθεί η σχέση του τύπου της προσωπικότητας, της εργασιακής 

ικανοποίησης και της εργασιακής εμπλοκής των νοσηλευτών της ιδιωτικής 

υγείας, με το εργασιακό άγχος. 

• Να γίνουν οι δυνατές συγκρίσεις των νοσηλευτών του Ιδιωτικού τομέα με αυτούς 

του Δημόσιου τομέα και να τονιστούν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν. 
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• Να γίνουν οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων του Ελλαδικού χώρου με αυτά της 

Διεθνούς βιβλιογραφίας και να προχωρήσουμε στις σχετικές συσχετίσεις. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί 

στους Νοσηλευτές του Ιδιωτικού τομέα για τον οποίο υπάρχουν ελάχιστες 

αντίστοιχες εργασίες μια που οι περισσότερες επικεντρώνονται στο Δημόσιο τομέα 

(Δίκης,. 2013). Από πλευράς μάλιστα αντικειμένου είναι η μοναδική εργασία με το 

θέμα αυτό που ασχολείται ειδικά με τους Νοσηλευτές του Ιδιωτικού τομέα και 

μάλιστα με τόσο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.  

5.2 Υποθέσεις. 

Η Ελληνική εργασιακή πραγματικότητα έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια 

ραγδαίες μεταβολές λόγω των νέων συνθηκών που έχει επιβάλλει η οικονομική 

κρίση. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η εργατική νομοθεσία έχει αλλάξει ρι-

ζικά, οι αποδοχές των εργαζομένων μειώνονται συνεχώς, οι εργασιακές σχέσεις 

ελαστικοποιούνται με τις ευέλικτες μορφές εργασίας να αγγίζουν το 10% και τις συμ-

βάσεις πλήρους απασχόλησης να υποχωρούν, η ανεργία φτάνει σε ποσοστά ρεκόρ και 

φυσικά η εργασιακή ανασφάλεια διαρκώς αυξάνεται ιδιαίτερα στον Ιδιωτικό τομέα 

που είναι ο κυρίως πληττόμενος. Έτσι η κύρια υπόθεση που κάνουμε είναι ότι όλο 

αυτό το περιβάλλον έχει αγγίξει και τους Νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα που βιώ-

νουν πολύ μεγάλα επίπεδα εργασιακού άγχους και η εργασιακή ανασφάλεια για το 

μέλλον έχει φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Επίσης θεωρούμε ότι θα υπάρξει 

πολύ μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ τους, όπως φαίνεται και στη διεθνή βιβλι-

ογραφία, που σημαίνει ότι αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους. Ιδιαιτέρως οι νοσηλευ-

τές που βρίσκονται σε μισθωτή σχέση εργασίας με τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια και που 

τα τελευταία χρόνια έχει μηδενιστεί η πρόσληψή τους στα Δημόσια νοσοκομεία, θα 

πρέπει να βιώνουν μεγαλύτερο εργασιακό άγχος και ανασφάλεια. Θα είναι μάλιστα 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τους νοσηλευτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Βοηθούς Νοσηλευτές) σε σχέση με αυτούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, 

ΤΕΙ) που έχουν σαφέστερα εργασιακά δικαιώματα και καθήκοντα όπως και τους 

νεότερους νοσηλευτές σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν, τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν στους 

εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που απασχολούνται το εργασιακό άγχος και η 
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εργασιακή ανασφάλεια, οι βασικές υποθέσεις της εργασίας αυτής περιγράφονται ως 

εξής: 

ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

Υ1. Οι νοσηλευτές των ιδιωτικών 

νοσοκομείων παρουσιάζουν αυξημένα 

επίπεδα εργασιακού στρες. 

Δεν παρουσιάζεται αυξημένο  

εργασιακό στρες μεταξύ των 

νοσηλευτών των ιδιωτικών 

νοσοκομείων. 

Υ2. Υπάρχει σημαντικός βαθμός 

συσχέτισης ανάμεσα στο εργασιακό 

στρες και την εργασιακή ανασφάλεια 

των νοσηλευτών του Ιδιωτικού Τομέα. 

Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

εργασιακού στρες και ανασφάλειας 

μεταξύ των νοσηλευτών του Ιδιωτικού 

Τομέα. 

Υ3. Οι νοσηλευτές του Ιδιωτικού Τομέα 

με προσωπικότητα τύπου Α 

παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα 

εργασιακού στρες. 

Δε συσχετίζεται η προσωπικότητα του 

Νοσηλευτή του Ιδιωτικού Τομέα με το 

στρες που αναπτύσσει. 

Υ4. Η εργασιακή ανασφάλεια είναι 

αυξημένη μεταξύ των νοσηλευτών των 

ιδιωτικών νοσοκομείων σήμερα. 

Στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο σήμερα εν 

παρουσιάζεται αυξημένη εργασιακή 

ανασφάλεια. 

Υ5. Η ικανοποίηση στον εργασιακό 

χώρο μειώνει το εργασιακό στρες. 

Δε συσχετίζονται εργασιακή 

ικανοποίηση και εργασιακό στρες. 

Υ6. Όσο μεγαλύτερη είναι η εργασιακή 

ικανοποίηση από τη νοσηλευτική 

διαδικασία στο ιδιωτικό νοσοκομείο, 

τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της 

εργασιακής εμπλοκής σε αυτή. 

Δεν υπάρχει συσχέτιση του επιπέδου 

εργασιακής ικανοποίησης από τη 

νοσηλευτική διαδικασία στο ιδιωτικό 

νοσοκομείο με το βαθμό της εργασιακής 

εμπλοκής σε αυτή. 
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5.3 Δείγμα. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 

2016 έως 20 Φεβρουαρίου 2017. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ένα από τα 

μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και ένα μαιευτήριο, και το μεγαλύτερο 

ιδιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που όλα ανήκαν στον ίδιο Όμιλο Υγείας. Η 

συνεννόηση έγινε με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, τη Γενική Διεύθυνση, το Γραφείο 

Προσωπικού και την Επιστημονική Επιτροπή των εν λόγω νοσοκομείων ενώ θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι η απόπειρα να διανεμηθεί σε μικρότερα νοσοκομεία του 

ιδίου Ομίλου αλλά και σε άλλα ανεξάρτητα ιδιωτικά νοσοκομεία συνάντησε την 

άρνηση των διοικήσεών τους. Πιθανώς η φύση του ερωτηματολογίου και ο 

ανταγωνισμός στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα να καθιστά την 

πραγματοποίηση οιασδήποτε έρευνας και ιδιαίτερα κάποιας με τέτοιο περιεχόμενο, 

δύσκολη. Μια τέτοια παρατήρηση δεν αποτελεί πρωτοτυπία μια που αντιμετωπίστηκε 

και σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό σε προηγούμενες παρόμοιες έρευνες (Δίκης, 2013).  

Μοιράστηκαν 450 συνολικά (250 στην Αθήνα και 200 στη Θεσσαλονίκη) 

εκτυπωμένα ερωτηματολόγια από τα οποία επιστράφηκαν τα 355 (ποσοστό 78,9%). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ήσαν γυναίκες (82,2%) έναντι 14,4% που ήσαν άνδρες ενώ 

ένα 3,7% δεν προσδιόρισε φύλο. Μόνο το 7% ήσαν 18-25 ετών, το 62,3% 24-40 

ετών, το 27% 41-55, το 0,3% 56-67 ετών ενώ το 3,4% δεν απάντησε. Το 0,3% είχε 4 

παιδιά, το 1,4% 3 παιδιά, το 22% 2 παιδία, το 14,1% 1 παιδί, ενώ το υπόλοιπο 62% 

κανένα παιδί ή δεν απάντησαν. Το 76,7% ήσαν απλοί νοσηλευτές, το 7,9% υπεύθυνοι 

τμημάτων, το 6,5% προϊστάμενοι, ενώ το 8,7% δεν απάντησε. Ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας 17,5% είχαν από 0-5 έτη, 42,3% 6-15 έτη, 28,7 16-32 έτη, ενώ το 

11,5% δεν απάντησε. Το 30,7% των νοσηλευτών κατάγονταν από την Αθήνα, το 

25,9% από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 36,1% από την υπόλοιπη Ελλάδα και το 7,3% 

δεν απάντησε. Το 82% ήσαν νοσηλευτές/τριες ενώ το 13% ήσαν μαίες/μαιευτές. Το 

5,1% δεν απάντησε. Στη μελέτη συμμετείχαν 36,9% άγαμοι, 54,4% έγγαμοι, , 4,5% 

διαζευγμένοι, με το 4,2% να μην απαντά. Στην Αθήνα δουλεύουν 52,7%, στη 

Θεσσαλονίκη το 38,3% ενώ δεν απάντησε το 9%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης το 

30,4% ήσαν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ- ΤΕΕ-ΙΕΚ), το 51,5% 

πτυχιούχοι ΤΕΙ και το 3,7% ΑΕΙ, ενώ το 5,6% είχε Μεταπτυχιακό τίτλο, το 3,9% 

άλλο και 4,8% δεν απάντησε. Τέλος σε σχέση με την προϋπηρεσία στην ίδια εργασία 

το 20,8% είχε 0-5 χρόνια, το 45,1% 6-15 χρόνια, το 19,4% 16-32 χρόνια και το 14,9% 
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δεν απάντησε. Το ποσοστό ανταπόκρισης συνολικά υπήρξε αρκετά υψηλό αφού η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη και η διανομή έγινε από τη 

νοσηλευτική υπηρεσία των ίδιων των νοσοκομείων. Θα πρέπει να επισημάνουμε το 

μετρήσιμο ποσοστό που δεν απάντησε στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη 

δημογραφικά στοιχεία και θα μπορούσε να αποδοθεί στους νοσηλευτές που 

αντιμετώπισαν με καχυποψία το ερωτηματολόγιο και δε θέλησαν πιθανώς μέσω 

αυτών να αναγνωριστούν. 

 

Διάγραμμα 18: Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας. 

 

# % # %

Άνδρας 51 14,4 Νοσηλευτής/τρια 291 82,0

Γυναίκα 291 82,0 Μαία/της 46 13,0

N/A 13 3,7 N/A 18 5,1

Σύνολο 355 100,0 Σύνολο 355 100,0

ΗΛΙΚΙΑ

# % # %

18-25 25 7,0 Άγαμος 131 36,9

26-40 221 62,3 Έγγαμος 193 54,4

41-55 96 27,0 Διαζευγμένος 16 4,5

56-67 1 ,3 N/A 15 4,2

N/A 12 3,4 Σύνολο 355 100,0

Σύνολο 355 100,0

# % # %

1 50 14,1 Αθήνα 187 52,7

2 78 22,0 Θεσσαλονίκη 136 38,3

3 5 1,4 N/A 32 9,0

4 1 ,3 Σύνολο 355 100,0

N/A 221 62,3

Σύνολο 355 100,0

# % # %

Απλή Νοσηλεύτρια 273 76,9 ΕΠΑΛ-ΤΕΕ-ΙΕΚ 108 30,4

Υπεύθυνη 28 7,9 ΤΕΙ 183 51,5

Προϊσταμένη 23 6,5 ΑΕΙ 13 3,7

N/A 31 8,7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 20 5,6

Σύνολο 355 100,0 ΆΛΛΟ 14 3,9

N/A 17 4,8

Σύνολο 355 100,0

# % # %

0-5 62 17,5 0-5 74 20,8

6-15 150 42,3 6-15 160 45,1

16-32 102 28,7 16-32 69 19,4

N/A 41 11,5 N/A 52 14,6

Σύνολο 355 100,0 Σύνολο 355 100,0

# %

Αθήνα 109 30,7

Θεσσαλονίκη 92 25,9

Υπόλοιπη Ελλάδα 128 36,1

N/A 26 7,3

Σύνολο 355 100,0

ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Άνδρας

Γυναίκα

N/A

Νοσηλευτής/τρια

Μαία/της

N/A

18-25

26-40

41-55

56-67

N/A

Άγαμος

Έγγαμος

Διαζευγμένος

N/A

1

2

3

4

N/A

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

N/A

Απλή 
Νοσηλεύτρια

Υπεύθυνη

Προϊσταμένη

N/A

ΕΠΑΛ-ΤΕΕ-ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΆΛΛΟ

N/A

0-5

6-15

16-32

N/A

0-5

6-15

16-32

N/A

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Υπόλοιπη 
Ελλάδα
N/A
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5.4 Ερευνητικά εργαλεία. 

Στην παρούσα έρευνα, επιδιώχθηκε με κάθε τρόπο, η εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας των δεδομένων και η αξιοπιστία των μετρήσεων. Για την 

πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν 5 ερωτηματολόγια τα οποία υπάρχουν όπως 

ακριβώς δόθηκαν σε όσους συμμετείχαν στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Η 

εγκυρότητά τους θεωρείται πιστοποιημένη τόσο διότι προέρχονται από έγκυρες 

ακαδημαϊκές πηγές, όσο και διότι έχουν αποδεδειγμένα υψηλό δείκτη αξιοπιστίας. 

5.4.1 Ερωτηματολόγιο Εργασιακού άγχους. 

Για τη μέτρηση του εργασιακού άγχους χρησιμοποιήθηκε το ευρέως 

διαδεδομένο ερωτηματολόγιο των Cooper& Catright (1994) το οποίο αποτελείται από 

27 ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τους πιθανούς παράγοντες (Daily Hassles at 

Work) που προκαλούν στρες. Προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω παράγοντες 

προστέθηκαν 7 επιπλέον ερωτήσεις και έτσι έφτασαν τις 34 στο σύνολο. (Δίκης, 

2013). Οι απαντήσεις δίνονται βάση μίας 6βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Τέτοιου 

είδους κλίμακες επιτρέπουν στον ερευνητή αντί για ερωτήσεις να θέτει ένα αριθμό 

αρνητικά ή θετικά διατυπωμένων δηλώσεων. Κάθε δήλωση διαβαθμίζεται σε κλίμακα 

από την απόλυτη συμφωνία ως την απόλυτη διαφωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ξεκινάει από το 0 το οποίο αντιπροσωπεύει την απάντηση «δεν είναι πηγή στρες» και 

καταλήγει σε 5 για την απάντηση «πηγή πολύ υψηλού στρες».  

5.4.2 Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ανασφάλειας. 

Το Job Insecurity Inventory (JII) (De Witte, 2000) χρησιμοποιήθηκε για να 

μετρηθεί ο βαθμός εργασιακής ανασφάλειας. Ενώ η πιθανότητα απώλειας θέσεως 

εργασίας απασχολεί διάφορους ερευνητές ώστε να επικεντρώνονται σε αυτή, τη 

στιγμή που άλλοι στηρίζονται σε ένα ευρύτερο φάσμα της εργασιακής ανασφάλειας, 

όπως αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας, απώλειες προαγωγής και εξέλιξης της 

καριέρας ή υποβιβασμός, ο De Witte (2000) προσπάθησε να δημιουργήσει ένα 

συνολικό παγκόσμιο εργαλείο μέτρησης της εργασιακής ανασφάλειας. Εμπνευσμένος 

από τον Borg (1992) δημιούργησε το ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 11 

ερωτήσεις με τις απαντήσεις να δίνονται βάσει μιας 6βάθμιας κλίμακας τύπου Likert 

(Διαφωνώ απόλυτα έως Συμφωνώ απόλυτα). Η διαφοροποίηση του ερωτηματολογίου 

βρίσκεται στο ότι μετράει τόσο τη γνωστική διάσταση (βλ. Γενικό μέρος π.χ. 
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«Πιστεύω ότι θα διατηρήσω τη θέση εργασίας μου»), όσο και τη συναισθηματική 

διάσταση της εργασιακής ανασφάλειας (π.χ. «Φοβάμαι ότι μπορεί να χάσω τη 

δουλειά μου»). 

Ο De Witte (2000) αναφέρει τιμή δείκτη αξιοπιστίας Cronbach alpha 

coefficient 0,92 για το συνολικό ερωτηματολόγιο και 0,85 και 0,90 για τη 

συναισθηματική και γνωστική διάστασή του αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το ίδιο 

ερωτηματολόγιο συγκεντρωτικά. Ο Heymans (2002) χρησιμοποιώντας το ίδιο 

ερωτηματολόγιο έλαβε 0,81 για το σύνολο και 0,86 για τη συναισθηματική διάσταση. 

Για τη γνωστική διάσταση έλαβε 0,47, κάτω από το επιτρεπτό όριο, αλλά το 

ερωτηματολόγιο θεωρήθηκε ικανό να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση. 

(Δίκης, 2013). 

5.4.3 Ερωτηματολόγιο Τύπου Προσωπικότητας. 

Για να διερευνηθεί η προσωπικότητα των ερωτηθέντων και μάλιστα αν 

ανήκουν στον τύπο Α ή Β χρησιμοποιήθηκε η σύντομη διαβαθμισμένη κλίμακα του 

Bortner (1966) η οποία και αποτελείται από 7 προτάσεις που καθεμιά υποδηλώνει 

διαφορετικό τύπο προσωπικότητας, αφού όσο μεγαλύτερη βαθμολογία συγκεντρωθεί 

(όσο περισσότερο συμφωνεί ο ερωτώμενος με τις προτάσεις που βρίσκονται στα 

δεξιά του ερωτηματολογίου), τόσο πιο πολύ ανήκει στον τύπο Α και αντίστροφα. 

5.4.4 Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Εμπλοκής. 

Για να μετρηθεί το πόσο ο νοσηλευτής είναι εμπλεκόμενος με το επάγγελμα 

που ασκεί χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Kanungo (1982). Ο βαθμός 

εμπλοκής υπολογίζεται βάσει 10 ερωτήσεων και οι απαντήσεις δίνονται βάσει μίας 

κλίμακας τύπου Likert. Η συγκεκριμένη έχει 6 διαβαθμίσεις και είναι διαρθρωμένη 

ως εξής 1-διαφωνώ πάρα πολύ, 2-διαφωνώ μέτρια, 3-διαφωνώ ελαφρώς, 4-συμφωνώ 

ελαφρώς, 5-συμφωνώ μέτρια, 6-συμφωνώ πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται 

ως το άθροισμα της βαθμολογίας των ερωτήσεων 1,3,4,5,6,8,9 και 10 ενώ για τις 

ερωτήσεις 2 και 7 αθροίζεται η αντίστροφη βαθμολογία τους. Το τελικό άθροισμα 

διαιρείται με το 10 και έτσι προκύπτει ο μέσος όρος για το κάθε ερωτηματολόγιο. 

5.4.5 Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης. 

Το τελευταίο ερωτηματολόγιο εξετάζει το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης,, 

πάλι με τη χρησιμοποίηση μιας κλίμακας τύπου Likert, 7 διαβαθμίσεων. ( από 1- 
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καθόλου ικανοποιημένος έως 7- εξαιρετικά ικανοποιημένος). Πρόκειται για το 

Michigan Organizational Assessment Questionnaire των Cammann, Fichman, 

Jenkins, Klesh, ((1979) το οποίο περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις με τη δεύτερη ερώτηση 

να έχει αντίστροφη βαθμολόγηση. Και τα τέσσερα ερωτηματολόγια έχουν 

χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην παγκόσμια αλλά και στην Ελληνική βιβλιογραφία 

(Δικής, 2013).  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε από 

τη Νοσηλευτική υπηρεσία των ιδιωτικών νοσοκομείων, μέσω των προϊσταμένων 

κάθε τμήματος και αυτό σαφώς περιέκλειε τον κίνδυνο να επηρεαστούν οι 

νοσηλευτές κατά τη συμπλήρωσή τους. Και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

και εργασιακής ανασφάλειας οποιαδήποτε απάντηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί 

επικριτική για τη διοίκηση ή τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου θα μπορούσε να 

προκαλέσει φόβο και καχυποψία στους συμμετέχοντες νοσηλευτές και να τους κάνει 

πιο θετικούς στις απαντήσεις τους. Από την άλλη πλευρά κάποιοι μπορεί λόγω της 

ανωνυμίας να εκλάμβαναν τα ερωτηματολόγια ως ευκαιρία για διαμαρτυρία και άρα 

αυτό να οδηγούσε σε υπερβολικά επικριτικές απαντήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις 

οι απαντήσεις θα ήσαν αλλοιωμένες και δε θα περιέγραφαν την αλήθεια. Θεωρούμε 

ότι κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε αφενός διότι εξηγήθηκε ο κατ’ εξοχήν ακαδημαϊκός 

σκοπός της έρευνας και αφ’ ετέρου διότι υπήρξε εξαιρετική ουδετερότητα και θετικό 

κλίμα εκ μέρους της νοσηλευτικής υπηρεσίας κατά τη διενέργεια της έρευνας με 

πλήρη απουσία οποιασδήποτε παρέμβασης εκ μέρους της διοίκησης των 

Νοσοκομείων. 

5.5 Στατιστική Μέθοδος 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε µε τη χρήση του 

υπολογιστικού προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences, version 24.0 for Windows). 

Οι αναλύσεις έγιναν αρχικά στο σύνολο του δείγματος 355 ερωτηματολογίων 

και σε δεύτερη φάση σε 3 κατηγοριοποιήσεις, βάσει ηλικίας, γεωγραφικής 

τοποθεσίας νοσοκομείου και επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων. Η επιλογή 

των συγκεκριμένων ομαδοποιήσεων έγινε με ποιοτικά κριτήρια καθώς αποτελούν 

παράγοντες οι οποίοι αναμένουμε να παρουσιάσουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα 
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από εκείνα του συνολικού δείγματος. Παράλληλα, εξετάστηκε η επάρκεια των 

δεδομένων και η όσο το δυνατόν ισοκατανομή των υποομάδων που προκύπτουν. 

Στη συνέχεια, µε τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach alpha ερευνήθηκε 

η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability) η οποία εκτιμά τον 

βαθμό στον οποίο όλα τα στοιχεία μιας αθροιστικής κλίμακας μετρούν το ίδιο 

δημιούργημα. Έτσι, τιμές του συντελεστή Cronbach a μεγαλύτερες του 0,8 

υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής, δηλαδή ότι πράγματι τα επιμέρους 

στοιχεία ανήκουν στο ίδιο δημιούργημα (Cronbach,1951), ενώ τιμές του συντελεστή 

μικρότερες από 0,7 υποδηλώνουν ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιο από τα στοιχεία της 

αθροιστικής κλίμακας να πρέπει να εξαιρεθεί και να επανεξετασθεί αν η συνοχή 

βελτιώνεται (Van Saane, Sluiter,. Verbeek, Frings-Dresen, 2003). 

Βάσει του ελέγχου αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκε 

για κάθε ένα ερωτηματολόγιο ξεχωριστά, τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συνοχή 

δεδομένων στις περισσότερες ενότητες/ερωτηματολόγια. 

Στην ενότητα τύπου προσωπικότητας ο δείκτης Cronbach’s a φέρει τιμή κάτω 

του 0,7 η οποία δεν υπήρξε τρόπος να αυξηθεί χωρίς να αλλοιωθεί κατά πολύ το 

μείγμα των ερωτήσεων. 

Στην ενότητα εργασιακής ικανοποίησης το αρχικό αποτέλεσμα του δείκτη 

ήταν πολύ μικρό (0,325). Αποδείχθηκε ότι η αιτία ήταν η δεύτερη ερώτηση, η οποία 

δημιούργησε σύγχυση, µάλλον λόγω του αντίθετου νοήματος που είχε συγκριτικά µε 

τις άλλες δύο διατυπώσεις για την εργασιακή ικανοποίηση. Για αυτό τον λόγο, 

λοιπόν, δεν λήφθηκαν υπόψη στις στατιστικές αναλύσεις οι απαντήσεις που 

αφορούσαν την συγκεκριμένη ερώτηση και ο δείκτης παρουσίασε μεγάλη αύξηση 

καταλήγοντας στην τιμή 0,800 που υποδεικνύει ισχυρή συνοχή δεδομένων. 
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Πίνακας 9: Ο δείκτης Cronbach’s a 

 
Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η περιγραφική 

στατιστική (descriptive statistics) για την οργάνωση και περιγραφή των δεδομένων. 

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν οι μέσοι όροι από την παραπάνω ανάλυση, 

ενώ παραλήφθηκε η παρουσίαση των συντελεστών τυπικής απόκλισης για λόγους 

απλοποίησης της οπτικοποίησης των δεδομένων. Διαπιστώθηκε ότι οι τιμές τους ήταν 

σχετικά μικρές με αποτέλεσμα οι μέσοι όροι να κρίνονται αρκετά αξιόπιστοι για τα 

δείγματα. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση (factor analysis), 

ώστε να μελετηθούν οι επιδράσεις των επιμέρους εσωτερικών μεταβλητών της 

ενότητας που εξετάζεται. Ειδικότερα, τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν µε τη 

μέθοδο παραγοντικής ανάλυσης κύριων αξόνων (Principal Axis Factoring, PAF) και 

περιστράφηκαν µε το σύστημα Varimax, όπως προτείνεται από τους ερευνητές 

(Fabrigar, Wegener, MacCallum, Strahan, (1999). Η συγκεκριμένη διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε για να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται µε ομάδες 

ερωτήσεων και δημιουργούν τις αντίστοιχες αθροιστικές κλίμακες. Το κατώτατο όριο 

συσχέτισης ενός παράγοντα προκειμένου να συμπεριληφθεί σε µία αθροιστική 

κλίμακα ήταν το 0,40 . Επίσης, στους ελέγχους της παραγοντικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Eigenvalue, το οποίο είναι ίσως το 

πιο διαδεδομένο και αυτό που χρησιμοποιείται συχνότερα όσον αφορά τον αριθμό 

παραγόντων που εξάγονται. Συγκεκριμένα, εξάγονται όσοι παράγοντες έχουν τιμή 

Eigenvalue>1. Σε συνδυασμό µε το κριτήριο αυτό, λήφθηκε υπόψη και το κριτήριο 

γνωστό ως Kaiser το οποίο αναφέρει ότι παράγοντες µε τιμή Eigenvalue<1 δίνουν 

μικρότερη τυπική απόκλιση από µια τυποποιημένη παρατηρούμενη μεταβλητή 

(Zwick & Velicer,1986). 

Ερωτηματολόγιο
Ν 

Ερωτήσεις

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Cronbach's 

Alpha

N 

Δείγμα

Εργασιακού άγχους 34 0,938 355 0,935 246 0,944 97 0,928 187 0,943 136 0,941 122 0,93 216

Εργασιακής 

ανασφάλειας
11 0,924 355 0,904 246 0,848 97 0,768 187 0,83 136 0,83 122 0,783 216

Τύπου 

προσωπικότητας
7 0,576 355 0,524 246 0,673 97 0,588 187 0,545 136 0,58 122 0,558 216

Εργασιακής 

εμπλοκής
10 0,763 355 0,72 246 0,816 97 0,747 187 0,792 136 0,784 122 0,749 216

Εργασιακής 

ικανοποίησης
3 (->2) ,325->,800 355 ,325->,802 246 ,227->,834 97 ,268->,762 187 ,214->,837 136 ,368->,815 122 ,286->,808 216

ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
>  40<=  40 >= 3Βάθμιας< 3ΒάθμιαςΘεσσαλονίκηΑθήνα
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Να σημειωθεί ότι η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μόνο για την 

ενότητα εργασιακού άγχους γιατί αφενός αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της 

έρευνας αλλά και διότι περιείχε το μοναδικό μείγμα ερωτήσεων που μπορούσε να 

ομαδοποιηθεί σε διαφορετικές μεταβλητές. 

Η στατιστική ανάλυση συνεχίστηκε με τη μελέτη συσχέτισης 

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τις διαφορετικές ενότητες στο σύνολό τους. 

Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή του δείκτη Pearson r και για την περιγραφή των 

αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που συσχετίστηκαν προκειμένου να γίνει 

η εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης. 

Τέλος πραγματοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής ευθύγραµµης (linear) 

γραµµικής παλινδρόμησης (multiple linear regression analysis). Στο μοντέλο 

παλινδρόμησης η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το εργασιακό άγχος και ανεξάρτητες 

μεταβλητές η επαγγελματική εξουθένωση, η εργασιακή ανασφάλεια, η εργασιακή 

εμπλοκή, ο τύπος προσωπικότητας, η εργασιακή ικανοποίηση και το σύνολο των 

δημογραφικών στοιχείων του δείγματος. 
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Κεφάλαιο 6 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

6.1 Αποτελέσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων: οι 

μέσοι όροι των ερωτηματολογίων σε αθροιστική βάση ανά ενότητα, τα αποτελέσματα 

της παραγοντικής ανάλυσης για την ενότητα του εργασιακού στρες, οι συσχετίσεις 

μεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων που εξετάσθηκαν στο ερωτηματολόγιο και τέλος 

τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για το εργασιακό στρες. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και 

θα εξαχθούν τα συμπεράσματα της έρευνας. 

6.1.1 Μέσοι Όροι 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων 

είναι η συγκεντρωτική βαθμολόγηση ανά ενότητα. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι μέσοι όροι των συνόλων ώστε να υπάρξει μία πρώτη εικόνα της 

κατάταξης των δεδομένων συγκριτικά με τις κλίμακες αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων. 

Οι κλίμακες αποτελεσμάτων για τις 5 διαφορετικές ενότητες είναι οι εξής: 

 

Η κλίμακα διαβάθμισης συνδέει τις βαθμολογίες με έναν ποιοτικό 

χαρακτηρισμό. Για τις ενότητες «Εργασιακό Στρες», «Εργασιακή Ανασφάλεια» και 

«Εργασιακή Εμπλοκή», όσο χαμηλότερη η βαθμολογία τόσο πιο θετικό το ποιοτικό 

αποτέλεσμα (το χαμηλό στρες είναι ένα θετικό αποτέλεσμα). Στην 4η ενότητα 

«Εργασιακή Ικανοποίηση», η λογική είναι αντίστροφη με τη χαμηλή βαθμολογία να 

υποδηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα.  

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΣΤΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ 0-34 11-22 10-20 0-4 7-21 Β

ΜΕΣΑΙΟ 35-102 23-44 21-40 5-9 22-31 Β+

ΥΨΗΛΟ 103-170 45-66 41-60 10-14 32-41 A

42-56 A+

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Στην ενότητα «Τύπος Προσωπικότητας» τα αποτελέσματα συγκρίνονται με 

την κλίμακα διαβάθμισης Bortner όπου γίνεται ένας βασικός διαχωρισμός σε δύο 

τύπους προσωπικότητας Α και Β. Ο τύπος Α, όπως αναλύσαμε εκτενώς στο γενικό 

μέρoς συναντάται σε ανθρώπους εξωστρεφείς, φιλόδοξους, ανυπόμονους, με μεγάλη 

εργασιακή εμπλοκή και πιο αγχωτικούς. Από την άλλη πλευρά, ο τύπος Β περιγράφει 

ανθρώπους πιο σταθερούς με χαμηλότερα επίπεδα άγχους στη ζωή τους. 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τα αποτελέσματα των μέσων όρων ανά 

ενότητα στο σύνολο των ερωτηθέντων αλλά και για τις 6 διαφορετικές κατηγορίες 

που έχουν επιλεγεί να παρακολουθηθούν. 

Ο χρωματισμός δηλώνει την αντιστοιχία με τις κλίμακες διαβάθμισης που 

προηγήθηκαν. 

Πίνακας 10: Κλίμακες διαβάθμισης των μέσων όρων ανά ενότητα 

 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση για κάθε ενότητα. 

6.1.1.1 Εργασιακό άγχος 

• Το συνολικό δείγμα κινείται σε μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους (68,85). 

Ωστόσο, παρουσιάζονται σημαντικές διακυμάνσεις κατά την κατηγοριοποίηση 

των δειγμάτων βάσει των δημογραφικών στατιστικών. 

• Οι εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών φαίνεται να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα 

εργασιακού στρες (70,62) σε σχέση με τους εργαζομένους ηλικίας μεγαλύτερης 

των 40 ετών (64,48). 

• Σημαντική διαφορά υπάρχει, επίσης, στο διαχωρισμό των εργαζομένων σε 

νοσοκομεία της Αθήνας σε σχέση με τους εργαζομένους νοσοκομείων της 

<=  40 >  40 Αθήνα Θεσσαλονίκη < 3Βάθμιας >= 3Βάθμιας

Εργασιακού άγχους 34 68,85 70,62 64,48 72,07 64,81 63,94 71,59

Εργασιακής ανασφάλειας 11 39,01 40,06 36,91 39,56 39,15 38,52 39,49

Τύπου προσωπικότητας 7 34,95 34,72 35,36 35,38 34,48 34,37 34,96

Εργασιακής εμπλοκής 10 28,42 27,76 30,47 29,18 28,15 27,49 28,95

Εργασιακής ικανοποίησης 3 (->2) 9,25 9,14 9,60 8,72 10,16 9,85 8,93

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

# ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Θεσσαλονίκης με τους πρώτους να εμφανίζουν αρκετά υψηλότερο δείκτη 

εργασιακού στρες (72,07) από τους δεύτερους (64,81). 

• Τέλος, σημαντική είναι και η διαφορά μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπου τα επίπεδα εργασιακού άγχους είναι υψηλότερα (71,59) από τα 

αντίστοιχα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (63,94). 

6.1.1.2 Εργασιακή ανασφάλεια 

• Τα αποτελέσματα δεν είναι ανησυχητικά στο σύνολό τους καθώς το πλήθος 

βρίσκεται στη μεσαία βαθμίδα της κλίμακας έστω και αν η τάση βρίσκεται προς 

την ανώτερη (39,01). 

• Στην ηλικιακή κατηγοριοποίηση εμφανίζεται η μόνη απόκλιση των 

αποτελεσμάτων από το συνολικό πλήθος. Οι εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών 

παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ανασφάλειας (40,06) συγκριτικά 

με τους εργαζομένους άνω των 40 ετών όπου τα αποτελέσματα είναι αισθητά 

χαμηλότερα (36,91). 

• Η κατηγοριοποίηση γεωγραφικής περιοχής εργασίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις σχετικά με το γενικό μέσο επίπεδο εργασιακής ανασφάλειας 

• Ομοίως, η κατηγοριοποίηση βάσει εκπαίδευσης δεν παρουσιάζει σημαντικές 

αποκλίσεις σε κάποια από τις δύο ομάδες συγκριτικά με το συνολικό πληθυσμό. 

6.1.1.3 Τύπος προσωπικότητας 

• Τα αποτελέσματα του δείγματος στο σύνολό του (34,95) υποδηλώνουν ότι οι 

εργαζόμενοι του κλάδου δε μπορούν να χαρακτηριστούν συνολικά ως άτομα ενός 

από τους δύο τύπους προσωπικότητας όπως ορίζονται. Παρουσιάζεται μία μικρή 

τάση προς την προσωπικότητα Α η οποία είναι και αυτή που εμφανίζει τα πιο 

έντονα συμπτώματα αγχώδους ζωής. 

• Σε καμία από τις κατηγοριοποιήσεις βάσει δημογραφικών τα αποτελέσματα δεν 

υποδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους τύπους προσωπικότητας. 
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6.1.1.4 Εργασιακή εμπλοκή 

• Στη μέτρια κλίμακα διαβάθμισης βρίσκονται τα αποτελέσματα και για την 

εργασιακή εμπλοκή των εργαζομένων στο σύνολό τους (28,42). 

• Οι εργαζόμενοι άνω των 40 ετών δείχνουν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακής εμπλοκής (30,47) έναντι των νεότερων συναδέλφων τους (27,76). 

• Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Αθήνας παρουσιάζουν αποτελέσματα 

ελαφρώς αυξημένα (29,18) σε σχέση με τους εργαζομένους των νοσοκομείων της 

Θεσσαλονίκης (28,15). 

• Τέλος, αυξημένο είναι και το επίπεδο εργασιακής εμπλοκής των εργαζομένων με 

πτυχίο 3βάθμιας εκπαίδευσης (28,95) σε σχέση με τους αποφοίτους 

δευτεροβάθμιας (27,49). 

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα για τις κατηγοριοποιήσεις βάσει ηλικίας 

και εκπαίδευσης ήταν αναμενόμενα βάσει της υπόθεσης ότι ο υψηλότερος βαθμός 

υπευθυνότητας συνδέεται με αυξημένη εργασιακή εμπλοκή, είναι πιθανότερο στα 

δείγματα να συναντήσουμε πιο υψηλόβαθμους εργαζομένους σε μεγαλύτερες ηλικίες 

αλλά και σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. 

6.1.1.5 Εργασιακή ικανοποίηση 

• Το γενικό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης βρίσκεται στα όρια μεταξύ μέτριου 

και υψηλού (9,25). 

• Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους (9,60) σε σχέση με τους νεότερους (9,14).  

• Τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης παρατηρούνται στους 

εργαζομένους των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης (10,16) ενώ στην αντίθετη 

πλευρά βρίσκονται τα επίπεδα των εργαζομένων της Αθήνας (8,72). 

• Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επίσης, εμφανίζουν υψηλότερη 

εργασιακή ικανοποίηση (9,85) σε σχέση με τους συναδέλφους τους αποφοίτους 

τριτοβάθμιας. 
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6.1.2 Παραγοντική Ανάλυση 

Ακολουθώντας την ανάλυση των μέσων όρων των αποτελεσμάτων, μέσω της 

παραγοντικής ανάλυσης θα γίνει μία προσπάθεια της απομόνωσης των παραγόντων 

που επηρεάζουν περισσότερο τα αποτελέσματα των δειγμάτων. 

Η παραγοντική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην ενότητα 

«Εργασιακό Στρες» όπου οι ερωτήσεις δύναται να ομαδοποιηθούν σε διαφορετικούς 

παράγοντες που εντείνουν το εργασιακό στρες. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 

οι 34 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης ενότητας και οι κωδικοί οι 

οποίοι θα αναφέρονται εφεξής. 

Πίνακας 11: Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εργασιακού άγχους 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

Q01 Προβλήματα με τον ασθενή 

Q02 Να έχω να δουλέψω μέχρι αργά 

Q03 Συνεχείς διακοπές εργασίας από συναδέλφους ή άλλα άτομα 

Q04 Να παίρνω αποφάσεις 

Q05 Προβλήματα με τους ανωτέρους (προϊσταμένους) 

Q06 Νέες τεχνολογικές εξελίξεις (πχ νέα προγράμματα υπολογιστών, νέα ιατρικά μηχανήματα 

κλπ) 

Q07 Πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 

Q08 Τελικές προθεσμίες και οι πιέσεις χρόνου 

Q09 Προβλήματα με τους κατωτέρους (υφισταμένους) 

Q10 Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη δουλειά 

Q11 Ανησυχία για το εάν θα παραμείνω στη δουλειά 

Q12 Προβλήματα με τους συναδέλφους μου 

Q13 Βαρετά καθήκοντα, ρουτίνα στη δουλειά 

Q14 Ανάμειξη της δουλειάς με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή 

Q15 Πάρα πολύ μεγάλος βαθμός ευθύνης 

Q16 Προβλήματα με τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των ασθενών 

Q17 Η διαδρομή από και προς τη δουλειά 

Q18 Να κάνω λάθη 

Q19 Κακή αισθητική του χώρου εργασίας (πχ διακόσμηση, επίπλωση, χρώματα κλπ) 

Q20 Σύγκρουση με τους στόχους της διοίκησης του νοσοκομείου 

Q21 Ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγματα κάνω στη δουλειά 

Q22 Δεν μπορώ να πω όχι όταν πρέπει να δουλέψω 

Q23 Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 

Q24 Δεν γνωρίζω προς τα πού βαδίζει η καριέρα μου 

Q25 Βλάβες και διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισμό 

Q26 Έλλειψη συμπαράστασης από τον/την σύντροφο ή οικογένεια ως προς τη δουλειά 

Q27 Να έχω να πω στους υφισταμένους μου δυσάρεστα πράγματα όπως αύξηση καθηκόντων, 

μείωση αποδοχών, απολύσεις κλπ 

Q28 Πεπαλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός 

Q29 Μη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας όπως κακή χωροθέτηση γραφείων 

τμημάτων και εξοπλισμού 

Q30 Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εργαλείων 

Q31 Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και προσωπικού 

Q32 Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και ασθενών 

Q33 Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και ασθενών 

Q34 Μη κατάλληλη εφαρμογή των στόχων της διοίκησης από τα διοικητικά υπεύθυνα στελέχη 

και τους προϊσταμένους 
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6.1.2.1 Συνολικά αποτελέσματα 

Η παραγοντική ανάλυση στο σύνολο του δείγματος δείχνει ότι υπάρχουν 4 

βασικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να εξηγήσουν το 50,5% των αποκλίσεων των 

βαθμολογιών.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι ο τρόπος εργασίας, ο αυξημένος όγκος εργασίας, τα 

προβλήματα συνεργασίας και η έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Οι ερωτήσεις που ομαδοποιούνται κάτω από κάθε παράγοντα κατατάσσονται 

με φθίνουσα βαρύτητα. Για παράδειγμα, στον 1ο παράγοντα που εμφανίζει και τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή (17,36%) στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων, η ερώτηση 

QA30 (Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εργαλείων) είναι εκείνη με 

τη μεγαλύτερη σημαντικότητα. 

Πίνακας 12: Συνολικά αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης 

 

Τρόπος (συνθήκες + 

καθοδήγηση) εργασίας
Φόρτος εργασίας Δυσκολία συνεργασίας

Έλλειψη 

ενδιαφέροντος

% Variance expl 17,359 28,831 39,686 50,526

QA30 ,833

QA28 ,790

QA29 ,771

QA32 ,734

QA34 ,715

QA33 ,659

QA25 ,643

QA31 ,642

QA27 ,578

QA20 ,503

QA07 ,820

QA08 ,755

QA10 ,658

QA15 ,576

QA03 ,466

QA06 ,449

QA05 ,705

QA09 ,693

QA12 ,672

QA18 ,411

QA13 ,719

QA22 ,684

QA21 ,668

QA19 ,582

QA24 ,475

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Rotated Component Matrixa 
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης ανά ηλικία 

 

 

Τρόπος (συνθήκες + 

καθοδήγηση) εργασίας
Φόρτος εργασίας Δυσκολία συνεργασίας

Έλλειψη 

ενδιαφέροντος

% Variance expl 17,163 28,656 39,610 50,508

QA30 ,828

QA28 ,782

QA29 ,769

QA32 ,736

QA34 ,705

QA33 ,654

QA31 ,640

QA25 ,630

QA27 ,548

QA07 ,812

QA08 ,707

QA10 ,659

QA15 ,554

QA06 ,520

QA04 ,471

QA05 ,744

QA09 ,668

QA12 ,619

QA20 ,532

QA13 ,720

QA22 ,671

QA21 ,665

QA19 ,531

QA24 ,525

<40 - Rotated Component Matrixa 

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Τρόπος (συνθήκες + 

καθοδήγηση) εργασίας
Φόρτος εργασίας Αυξημένες ευθύνες

Έλλειψη 

ενδιαφέροντος

Εργασιακή 

ανασφάλεια

% Variance expl 23,971 35,268 46,397 56,651 62,583

QA34 ,883

QA32 ,853

QA31 ,812

QA28 ,811

QA33 ,801

QA30 ,773

QA20 ,746

QA29 ,704

QA05 ,606

QA27 ,600

QA12 ,571

QA25 ,539

QA07 ,786

QA03 ,752

QA08 ,707

QA10 ,545

QA06 ,439

QA04 ,715

QA09 ,625

QA15 ,557

QA18 ,508

QA19 ,716

QA21 ,660

QA13 ,653

QA22 ,643

QA26 ,530

QA11 ,690

QA24 ,673

>40 - Rotated Component Matrixa 

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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Πίνακας 14: Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης ανά γεωγραφική τοποθεσία εργασίας 

 

 

Τρόπος (συνθήκες + 

καθοδήγηση) εργασίας
Δυσκολία συνεργασίας

Έλλειψη 

ενδιαφέροντος
Φόρτος εργασίας

% Variance expl 26,441 37,754 47,673 54,334

QA30 ,806

QA28 ,792

QA34 ,702

QA32 ,697

QA25 ,670

QA29 ,663

QA31 ,644

QA33 ,604

QA27 ,485

QA09 ,714

QA12 ,658

QA05 ,621

QA26 ,528

QA13 ,702

QA21 ,656

QA19 ,639

QA22 ,635

QA23 ,539

QA24 ,501

QA07 ,799

QA08 ,740

QA10 ,654

QA03 ,510

QA15 ,503

Αθήνα - Rotated Component Matrixa 

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Τρόπος (συνθήκες + 

συνεργασία) εργασίας
Φόρτος εργασίας

% Variance expl 36,564 46,431

QA33 ,823

QA30 ,799

QA28 ,799

QA20 ,757

QA34 ,754

QA29 ,745

QA32 ,744

QA12 ,726

QA18 ,710

QA27 ,693

QA25 ,676

QA31 ,673

QA15 ,650

QA16 ,642

QA09 ,638

QA08 ,617

QA05 ,590

QA23 ,575

QA26 ,554

QA03 ,515

QA22 ,510

QA19 ,502

QA04 ,474

QA21 ,468

QA06 ,442

QA07 ,604

QA10 ,490

QA13 ,463

QA02 ,451

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Rotated Component Matrixa 

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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Πίνακας 15: Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 

 

Φόρτος και αντικείμενο 

εργασίας

Δυσκολίες 

επικοινωνίας
Συνθήκες εργασίας Δυσκολία συνεργασίας

% Variance expl 17,372 34,415 46,262 54,609

QA08 ,800

QA07 ,781

QA10 ,716

QA21 ,649

QA13 ,648

QA03 ,609

QA02 ,536

QA22 ,528

QA15 ,525

QA34 ,841

QA32 ,837

QA31 ,796

QA33 ,773

QA20 ,684

QA27 ,472

QA16 ,470

QA25 ,745

QA28 ,715

QA29 ,595

QA09 ,728

QA12 ,658

QA05 ,647

QA14 ,499

2βάθμιας - Rotated Component Matrixa 

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Τρόπος (συνθήκες + 

καθοδήγηση) εργασίας
Δυσκολία συνεργασίας

Έλλειψη 

ενδιαφέροντος
Φόρτος εργασίας

% Variance expl 17,745 30,986 40,956 49,541

QA30 ,821

QA28 ,805

QA32 ,779

QA34 ,756

QA29 ,718

QA31 ,707

QA33 ,678

QA27 ,619

QA25 ,618

QA05 ,733

QA12 ,651

QA01 ,651

QA09 ,622

QA16 ,541

QA18 ,450

QA22 ,736

QA13 ,712

QA21 ,600

QA19 ,565

QA17 ,508

QA07 ,810

QA08 ,705

QA10 ,667

QA06 ,448

KMO = 0,924

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

3βάθμιας - Rotated Component Matrixa 
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6.1.3 Συσχετίσεις 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο εξετάζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των 

διαφορετικών ενοτήτων που εξετάστηκαν μέσω των ερωτηματολογίων. Ο δείκτης 

συσχέτισης λαμβάνει τιμές από -1 έως 1 υποδηλώνοντας κατά πόσο τα αποτελέσματα 

δύο ενοτήτων κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο κοντά 

στο 1 βρίσκεται ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η κοινή πορεία των δεδομένων των 

δύο ενοτήτων. Όταν αυξάνονται τα αποτελέσματα της μίας ενότητας, αυξάνονται 

(χωρίς να εξετάζεται με πόση ένταση) και τα αποτελέσματα της άλλης. Το -1 

υποδηλώνει την απόλυτα αρνητική σχέση μεταξύ των δεδομένων δύο ενοτήτων. Όσο 

αυξάνονται τα αποτελέσματα της μίας, μειώνονται της άλλης. Τέλος, όταν ο δείκτης 

προσεγγίζει το 0 οι ενότητες φαίνεται να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο δείκτης 

θεωρείται ότι δηλώνει μέτρια σχέση σε απόλυτες τιμές άνω του 0,5. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα συσχέτισης μεταξύ των διαφορετικών 

ενοτήτων, οι βαθμοί συσχέτισης έχουν μία λογική συνέχεια, καθώς παρατηρείται η 

μεγαλύτερη θετική συσχέτιση μεταξύ α) εργασιακής εμπλοκής και εργασιακής 

ικανοποίησης (0,313) και β) εργασιακού στρες και εργασιακής ανασφάλειας (0,307). 

Επίσης, η σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης έχει 

αρνητικό πρόσημο (-0,187). Ωστόσο, όλες οι συσχετίσεις υποδεικνύουν μία σχετικά 

αδύναμη σχέση μεταξύ των ενοτήτων. 

Πίνακας 16: Συνολικά δεδομένα συσχετίσεων 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των βαθμών συσχετίσεις για τις 

διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις στις οποίες εκτελείται η ανάλυση των δεδομένων. 

Τα ευρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις δε διαφέρουν από το γενικό σύνολο. 

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού άγχους 1 ,307** ,146** ,132* -,187**

Εργασιακής ανασφάλειας 1 ,117* ,194** 0,052

Τύπου προσωπικότητας 1 ,181** -0,019

Εργασιακής εμπλοκής 1 ,313**

Εργασιακής ικανοποίησης 1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Correlations

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα συσχετίσεων ανά ηλικία 

 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα συσχετίσεων ανά γεωγραφική τοποθεσία εργασίας 

 

 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα συσχετίσεων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 

6.1.4 Γραµµική Παλινδρόμηση 

Η γραμμική παλινδρόμηση αποτελεί ουσιαστικά μια πιο βαθιά ανάλυση από 

την απλή συσχέτιση. Εντοπίζει τους συγκεκριμένους παράγοντες (δεν πρέπει να 

υπάρχει σύγχυση με την παραγοντική ανάλυση, αναφερόμαστε σε εξωγενείς 

παράγοντες) και την ένταση με την οποία ο καθένας συνεισφέρει στην εξήγηση της 

διακύμανσης των αποτελεσμάτων της υπό εξέταση μεταβλητής. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, στην προσπάθεια της εξήγησης βάσει δεδομένων 

των αποτελεσμάτων της ενότητας του εργασιακού στρες, ακολουθεί η πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση η οποία είχε ως εξαρτημένη μεταβλητή την υπό εξέταση 

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού άγχους 1 ,320** 0,105 ,136* -,173** Εργασιακού άγχους 1 ,274** ,243* 0,191 -0,178

Εργασιακής ανασφάλειας 1 0,040 ,216** 0,025 Εργασιακής ανασφάλειας 1 ,272** 0,186 0,153

Τύπου προσωπικότητας 1 ,205** 0,003 Τύπου προσωπικότητας 1 0,143 -0,074

Εργασιακής εμπλοκής 1 ,337** Εργασιακής εμπλοκής 1 ,293**

Εργασιακής ικανοποίησης 1 Εργασιακής ικανοποίησης 1

<40 - Correlations >40 - Correlations

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού άγχους 1 ,331** 0,109 -0,006 -,283** Εργασιακού άγχους 1 ,285** 0,111 ,284** -0,025

Εργασιακής ανασφάλειας 1 0,128 0,064 -0,017 Εργασιακής ανασφάλειας 1 0,100 ,261** 0,143

Τύπου προσωπικότητας 1 ,224** -0,045 Τύπου προσωπικότητας 1 0,109 -0,027

Εργασιακής εμπλοκής 1 ,329** Εργασιακής εμπλοκής 1 ,331**

Εργασιακής ικανοποίησης 1 Εργασιακής ικανοποίησης 1

ΑΘΗΝΑ - Correlations ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Correlations

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού 

άγχους

Εργασιακής 

ανασφάλειας

Τύπου 

προσωπικότητας

Εργασιακής 

εμπλοκής

Εργασιακής 

ικανοποίησης

Εργασιακού άγχους 1 0,147 ,192* 0,128 -,187* Εργασιακού άγχους 1 ,421** 0,104 0,129 -,165*

Εργασιακής ανασφάλειας 1 0,053 ,181* 0,018 Εργασιακής ανασφάλειας 1 ,150* ,199** 0,074

Τύπου προσωπικότητας 1 ,251** -0,128 Τύπου προσωπικότητας 1 0,122 0,007

Εργασιακής εμπλοκής 1 ,327** Εργασιακής εμπλοκής 1 ,320**

Εργασιακής ικανοποίησης 1 Εργασιακής ικανοποίησης 1

2ΒΑΘΜΙΑ - Correlations 3ΒΑΘΜΙΑ - Correlations
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ενότητα και ως ανεξάρτητες όλες τις υπόλοιπες αλλά και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.  

Στον παρακάτω απλοποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων φαίνεται ότι το 

μοντέλο στο οποίο κατέληξε η ανάλυση περιλαμβάνει μόλις δύο στατιστικά 

σημαντικούς (t stat > 2) παράγοντες οι οποίοι είναι η εργασιακή ανασφάλεια και η 

βαθμίδα νοσηλευτή/τριας. 

Ο βαθμός εξήγησης των αποτελεσμάτων είναι επίσης σχετικά μικρός καθώς 

το μοντέλο έχει R2 0,163, μπορεί να εξηγήσει δηλαδή το 16,3% της συνολικής 

διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Στη στήλη Β υπάρχουν οι συντελεστές κάθε 

παράγοντα συνθέτοντας το μοντέλο στη μορφή: 

Εργασιακό Στρες = 20,551 + 0,919*Q_Εργασιακή ανασφάλεια + 

8,490*D_Βαθμίδα Νοσηλευτή 

Πίνακας 20: Συνολικά δεδομένα γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση έγινε και για τις 3 διαφορετικές ομαδοποιήσεις του 

δείγματος που παρακολουθούνται στην ανάλυσή μας εμφανίζοντας ενδιαφέρουσες 

διαφοροποιήσεις. 

α) Ανά ηλικία 

Οι εργαζόμενοι άνω των 40 εμφανίζουν αποτελέσματα πολύ κοντινά με αυτά 

του συνολικού πλήθους. Για τους εργαζομένους κάτω των 40, όμως, η εκπαίδευση 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Αν ανατρέξουμε στο υποκεφάλαιο των μέσων 

όρων θα δούμε ότι είχε παρατηρηθεί πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 

συνδεδεμένη με μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακού στρες. Αυτό υποδεικνύει και η 

B Std. Error t Sig. R Square

(Constant) 20,551 11,210 1,833 ,070

Q_Εργασιακή ανασφάλεια ,919 ,226 4,063 ,000

D_Βαθμίδα 

Νοσηλευτή/τριας
8,490 3,341 2,541 ,013

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Multiple Regression

,163
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γραμμική παλινδρόμηση, επισημαίνοντας ότι αυτό γίνεται πιο εμφανές στις ηλικίες 

κάτω των 40.  

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, είναι και η γεωγραφική περιοχή καταγωγής. 

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι η Αθήνα ως πόλη καταγωγής επηρεάζει τα επίπεδα 

άγχους, η Θεσσαλονίκη λιγότερο, ενώ τέλος οι εργαζόμενοι με καταγωγή πέραν των 

δύο μεγάλων πόλεων εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα δύο δείγματα τα επίπεδα εξήγησης των 

αποκλίσεων είναι αρκετά υψηλότερα από το συνολικό πλήθος (24,8% και 30,7%). 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης ανά ηλικία 

 

β) Ανά γεωγραφική τοποθεσία εργασίας 

Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης προσεγγίζουν το 

μοντέλο που προέκυψε από την ανάλυση του συνολικού δείγματος. 

Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης για τους εργαζομένους 

νοσοκομείων της Αθήνας υποδεικνύουν ένα διαφορετικό παράγοντα ο οποίος είναι η 

οικογενειακή κατάσταση. Το μοντέλο δείχνει ότι οι άγαμοι έχουν τα μικρότερα 

επίπεδα εργασιακού άγχους, το οποίο αυξάνεται όταν ο εργαζόμενος είναι έγγαμος 

και αυξάνεται ακόμα περισσότερο όταν είναι διαζευγμένος. 

Πίνακας 22: Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης ανά τοποθεσία εργασίας 

 

B
Std. 

Error
t Sig. R Square B

Std. 

Error
t Sig. R Square

(Constant) 82,741 10,052 8,231 ,000 (Constant) 15,645 13,378 1,169 ,248

D_Εκπαίδευση 12,342 2,700 4,571 ,000
Q_Εργασιακή 

ανασφάλεια
,843 ,288 2,930 ,005

D_Γεωγραφική 

περιοχή καταγωγής
-12,904 4,308 -2,995 ,004

D_Βαθμίδα 

Νοσηλευτή/τριας
11,496 4,054 2,836 ,007

,307

>40 - Multiple Regression

,248

<40 - Multiple Regression

B
Std. 

Error
t Sig. R Square B

Std. 

Error
t Sig. R Square

(Constant) 175,605 32,003 5,487 ,000 (Constant) 10,168 14,013 0,726 ,471

D_Οικογενειακή 

κατάσταση
-50,368 15,524 -3,245 ,002

Q_Εργασιακή 

ανασφάλεια
,949 ,276 3,436 ,001

D_Βαθμίδα 

Νοσηλευτή/τριας
15,532 5,274 2,945 ,005

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Multiple Regression

,225

ΑΘΗΝΑ - Multiple Regression

,217
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γ) Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Η γραμμική παλινδρόμηση για τα δύο δείγματα τα οποία προέκυψαν από το 

διαχωρισμό του επιπέδου εκπαίδευσης συνδέει το εργασιακό άγχος με την εργασιακή 

ανασφάλεια και για τους εργαζόμενους με πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά 

και για εκείνους με πτυχίο τριτοβάθμιας.  

Ενδιαφέρον είναι το μοντέλο των εργαζομένων με ανώτερη εκπαίδευση, το 

οποίο δείχνει πως μία εργαζόμενη είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει αυξημένα επίπεδα 

εργασιακού άγχους από έναν άντρα συνάδελφό της. 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

6.2 Συμπεράσματα. 

6.2.1 Συζήτηση 

6.2.1.1 Εργασιακό άγχος. 

Ως προς το στόχο να διερευνηθούν τα επίπεδα του εργασιακού άγχους στους 

νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, και σε ποιους κύριους παράγοντες 

οφείλεται τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Νοσηλευτές που συμμετείχαν 

σε αυτήν, παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο εργασιακού άγχους (68,85) ως προς το 

συνολικό δείγμα. Θα πρέπει όμως να σταθούμε ιδιαίτερα σε κάποια πολύ 

ενδιαφέροντα σημεία, κατηγοριοποιώντας το δείγμα βάσει των δημογραφικών 

στοιχείων. Οι παράγοντες που συνδέονται με την παρουσία εργασιακού άγχους στο 

συνολικό δείγμα, κατά την παραγοντική ανάλυση είναι σύμφωνοι με την διεθνή αλλά 

και την ελληνική βιβλιογραφία και μάλιστα και ως προς τη διαβάθμισή τους αφού 

προηγείται ο τρόπος εργασίας (συνθήκες + καθοδήγηση), και ακολουθούν κατά σειρά 

ο φόρτος εργασίας, η δυσκολία συνεργασίας και η έλλειψη ενδιαφέροντος. 

 Εδώ παρατηρούμε ότι οι νοσηλευτές κάτω των 40 ετών έχουν αυξημένα 

επίπεδα άγχους σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Μέσα στην ομάδα αυτή 

B
Std. 

Error
t Sig. R Square B

Std. 

Error
t Sig. R Square

(Constant) 28,295 16,815 1,683 ,099 (Constant) 15,098 16,525 0,914 ,365

Q_Εργασιακή 

ανασφάλεια
,903 ,391 2,309 ,025

Q_Εργασιακή 

ανασφάλεια
,805 ,256 3,147 ,003

D_Φύλο 13,973 6,968 2,005 ,050

,207

2ΒΑΘΜΙΑ - Multiple Regression

,100

3ΒΑΘΜΙΑ - Multiple Regression



Νικόλαος Παναγιωτόπουλος: Εργασιακό Άγχος και Εργασιακή Ανασφάλεια 

του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Ελλάδα σήμερα. 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία 104 

 

περιλαμβάνονται οι νοσηλευτές της «κρίσης». Ενώ οι μεγαλύτεροι, κατά κανόνα, 

εργάζονται πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, σε σχετικά σταθερές συνθήκες, οι 

νεότεροι, μέσα στους οποίους και πολλοί συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, έχουν 

προσληφθεί αρκετά πρόσφατα, προέρχονται από πολυετή ανεργία και αναζήτηση 

εργασίας ή εργάζονταν προηγουμένως σε μικρότερες κλινικές που στις συνθήκες της 

οικονομικής κρίσης διέκοψαν τη λειτουργία τους ή δεν κατέβαλαν το μισθό στους 

εργαζόμενούς τους. Δουλεύοντας σε ένα καινούργιο περιβάλλον με πολλές 

απαιτήσεις, αναπτύσσουν αυξημένο στρες. Όπως φαίνεται από την παραγοντική 

ανάλυση, οι παράγοντες που δημιουργούν εργασιακό άγχος στην ομάδα αυτή, είναι οι 

συνθήκες και η καθοδήγηση στην εργασία, ο φόρτος εργασίας, η δυσκολία 

συνεργασίας και η έλλειψη ενδιαφέροντος, με σημαντική την παράμετρο μεταξύ των 

άλλων «δε γνωρίζω προς τα πού βαδίζει η καριέρα μου». Οι παράμετροι αυτές είναι 

συμβατές και με όσα περιγράφει η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία για τον 

ιδιωτικό τομέα.  

Αρκετά υψηλότερο δείκτη εργασιακού στρες έχουν και οι εργαζόμενοι στην 

Αθήνα σε σχέση με αυτούς της Θεσσαλονίκης. Εδώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 

υπαίτιες γι’ αυτό, οι διαφορετικές απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών που 

μεταφέρονται στις απαιτήσεις των νοσοκομείων έναντι των εργαζομένων και κατά 

συνέπεια στον τρόπο οργάνωσης, εργασίας αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Τέλος, αναμενόμενο, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι ότι σημαντική 

είναι και η διαφορά του εργασιακού άγχους, μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε σχέση με αυτούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού οι πρώτοι 

έχουν αυξημένες ευθύνες βάσει του καθηκοντολογίου αλλά και αυξημένες φιλοδοξίες 

που στο ασφυκτικό περιβάλλον της κρίσης δε φαίνεται να ευοδώνονται.  

Στην παραγοντική ανάλυση διαπιστώνει κανείς ότι οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιγράφουν ως κύριους παράγοντες στρες το φόρτο 

και το αντικείμενο εργασίας, τις δυσκολίες επικοινωνίας, τις συνθήκες εργασίας και 

τη δυσκολία συνεργασίας, ενώ οι νοσηλευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

προτάσσουν πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις υποδομές του 

νοσοκομείου: την καθοδήγηση, τη δυσκολία συνεργασίας, την έλλειψη 

ενδιαφέροντος και τελευταίο το φόρτο εργασίας. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ψηλά 

στους παράγοντες στρες για την τελευταία αυτή κατηγορία είναι και η απάντηση «Να 
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έχω να πω στους υφισταμένους μου δυσάρεστα πράγματα όπως αύξηση καθηκόντων, 

μείωση αποδοχών, απολύσεις κλπ.».  

Μελετώντας τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης για το 

εργασιακό στρες διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν αυξημένα επίπεδα εργασιακού στρες, παρατήρηση 

που ταιριάζει με όσα ήδη αναφέραμε. Αν προσθέσουμε και την παρατήρηση ότι οι 

καταγόμενοι από την Αθήνα σε σχέση με αυτούς της Θεσσαλονίκης και ακόμη 

περισσότερο με αυτούς που κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουν 

μεγαλύτερο εργασιακό άγχος, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η έλλειψη εναλλακτικών 

επαγγελματικών λύσεων όσο προχωρά κάποιος από την πρώτη στην τρίτη κατηγορία 

αλλά και τα εντονότερα οικονομικά προβλήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, 

ολοκληρώνουν τα θέματα που συζητήσαμε σε σχέση με την ηλικία και την 

εκπαίδευση. 

Μια ακόμη παράμετρος, συμβατή με όσα υπάρχουν στη βιβλιογραφία, είναι η 

παρουσία μεγαλύτερου εργασιακού άγχους στους έγγαμους και μάλιστα τους 

διαζευγμένους που προφανώς κουβαλούν μόνοι τους την ευθύνη συντήρησης ενός 

σπιτιού, σε σχέση με τους άγαμους. Ενδιαφέρον μια που ως προς το φύλο, όπως 

προαναφέρθηκε, η βιβλιογραφία είναι διχασμένη (Kinnunen et.al. 1999, Naswall, De 

Witte, 2003) είναι και το εύρημα ότι μια εργαζόμενη με ανώτερη εκπαίδευση είναι 

πιο πιθανό να αναπτύξει εργασιακό άγχος από ένα άντρα συνάδελφό της. 

6.2.1.2 Εργασιακή ανασφάλεια. 

Σχετικά  με το δεύτερο στόχο της έρευνας, να διερευνηθεί ο βαθμός της 

εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νοσηλευτών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από 

τους νοσηλευτές που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψε μέτρια εργασιακή 

ανασφάλεια με μια τάση να πλησιάζει προς την ανώτερη (39,0). Αυτό ίσως να 

σχετίζεται με το ότι η μελέτη έγινε σε μεγάλα νοσοκομεία τα οποία διακρίνονται για 

σχετικά σταθερό εργασιακό περιβάλλον, με μικρές μεταβολές εργαζομένων, σε 

σχέση με μικρότερες κλινικές που αντιμετωπίζοντας δυσκολίες επιβίωσης στο 

ασφυκτικό περιβάλλον της σημερινής οικονομικής κατάστασης, προχώρησαν σε 

στάση πληρωμών, αθέτηση βασικών τους υποχρεώσεων η/και διακοπή της 

λειτουργίας τους. Εδώ βέβαια οφείλουμε να επισημάνουμε το υψηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ανασφάλειας (40,06) των νοσηλευτών κάτω των 40 ετών, σε σχέση με 
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τους μεγαλύτερους. Για την ερμηνεία αυτού του ευρήματος παραπέμπουμε σε όσα 

είπαμε πιο πριν σχετικά με το εργασιακό άγχος σε σχέση με την ηλικιακή αυτή 

ομάδα. Αυτό το εύρημα φαινομενικά δε συμβαδίζει με τη διεθνή βιβλιογραφία που 

παρουσιάζει τους μεγαλύτερους σε ηλικία που βρίσκονται πιο κοντά στη 

συνταξιοδότηση και αισθάνονται το φόβο ότι αν χάσουν τη δουλειά τους δε θα 

μπορέσουν να βρουν άλλη, να υπερτερούν σε άγχος (Mohr, 2000, Hartley et. all. 

1991), όμως στην πραγματικότητα εξηγείται από μια άλλη προσέγγιση των μελετών 

που αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας από 30-50 έτη που έχουν 

οικονομικές υποχρεώσεις άρα μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια (De Witte, 1999). 

6.2.1.3 Εργασιακή εμπλοκή. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την εργασιακή εμπλοκή βρίσκονται στη μέτρια 

κλίμακα διαβάθμισης ως προς το σύνολο. Εδώ αναμενόμενα είναι τα υψηλότερα 

επίπεδα εργασιακής εμπλοκής των άνω των 40 ετών νοσηλευτών σε σχέση με τους 

νεότερους και των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με αυτούς της 

δευτεροβαθμιας. Είναι λογικό ότι οι νοσηλευτές με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία, 

που κατά τεκμήριο εργάζονται περισσότερα χρόνια σε αυτή την εργασία και όσοι 

έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και άρα θέσεις ευθύνης, θα εμπλέκονται 

περισσότερο με την εργασία τους. Εδώ απλώς λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εμπειρίες 

των νεότερων νοσηλευτών από την ανεργία ή/και τις προηγούμενες εργασίες τους 

αλλά και τις αλλαγές των εργασιακών συνθηκών προς πιο ευέλικτες και σύντομες 

συνεργασίες με τα νοσοκομεία μπορεί να κάνει και άλλες υποθέσεις. Αν το συνδέσει 

αυτό και με την αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια που όπως είδαμε υπάρχει στους 

νεότερους νοσηλευτές, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την εκδοχή (De Witte, 

2005) που βλέπει την μικρότερη ενασχόληση των εργαζομένων με τα της 

επιχείρησης, να μπορεί να ερμηνευτεί ως παθητική στρατηγική αντιμετώπισης της 

κατάστασης, όπου ο εργαζόμενος που αισθάνεται εργασιακά ανασφαλής επιχειρεί να 

αποκαταστήσει την προκύπτουσα ανισορροπία δείχνοντας λιγότερο συμμετοχή και 

δίνοντας λιγότερο από τον εαυτό του στην εργασία του. 

6.2.1.4 Εργασιακή ικανοποίηση 

Το γενικό επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης βρίσκεται στα όρια μεταξύ 

μετρίου και υψηλού. Εδώ διαπιστώνει κάποιος ότι οι εργαζόμενοι είναι 
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προσαρμοσμένοι στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν και προσγειωμένοι. Είναι 

βέβαιο ότι όλοι έχουν υποστεί μισθολογικές μειώσεις, τα καθήκοντα έχουν αυξηθεί, ο 

φόρτος εργασίας είναι πολλαπλάσιος, οι απαιτήσεις διοικήσεως, προϊσταμένων και 

ασθενών αυξημένες, όμως εργάζονται σε συγκροτημένα μεγάλα νοσοκομεία, με 

αξιοπρεπείς ως υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς, με κανόνες 

και προδιαγραφές που εξασφαλίζονται με πιστοποιητικά ISO, με τακτική και 

εξασφαλισμένη μισθοδοσία. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα με τους μεγαλύτερους 

νοσηλευτές που έχουν και σταθερότερες εργασιακές σχέσεις κάτι που προκύπτει και 

από τη βιβλιογραφία όπως αναπτύχθηκε στο γενικό μέρος. Επίσης σε περιοχές όπου 

οι κοινωνίες είναι πιθανώς λιγότερο πιεστικές και αυτό αντανακλάται στους κανόνες 

επικοινωνίας ασθενών- νοσηλευτών, προϊσταμένων- υφισταμένων, διοίκησης 

εργαζομένων κλπ. η εργασιακή ικανοποίηση είναι υψηλότερη. Θα πρέπει εδώ να 

σχολιάσουμε ιδιαιτέρως την αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση των αποφοίτων 

σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με αυτούς της τριτοβάθμιας. Κλειδί 

για την κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι η πληροφορία ότι τα εργασιακά 

δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ είναι περιορισμένα, δεν μπορούν 

πλέον να απασχολούνται με νοσηλευτικά καθήκοντα και από τη στιγμή που δεν 

προσλαμβάνονται πια από μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία που υπόκεινται σε 

πιστοποιητικά ποιότητας και ο δημόσιος τομέας δεν κάνει προσλήψεις, μπορούν να 

απασχοληθούν ως νυκτερινές αποκλειστικές (μοναδικό φαινόμενο του ελλαδικού 

χώρου)1, ή σε δευτερεύουσες παρανοσηλευτικές υπηρεσίες (συνοδοί ηλικιωμένων, 

νοσηλεία κατ’ οίκον κλπ.). Επομένως απόφοιτοι 2βάθμιας εκπαίδευσης που 

βρίσκονται και εργάζονται από ετών σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε συνθήκες 

σταθερότητας και ποιότητας, και συνεχίζουν να το κάνουν χωρίς να υποβαθμίζονται, 

έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται εργασιακή ικανοποίηση αρκετά πάνω από το μέσο 

όρο. 

6.2.2 Συμπεράσματα. 

Το βασικό ερώτημα που διατρέχει την παρούσα έρευνα είναι το αν και πόσο 

το Νοσηλευτικό προσωπικό που όπως φαίνεται και από τη βιβλιογραφία αλλά και την 

                                                           
1 Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα δεν αναγνωρίζουν το θεσμό και 

κατά συνέπεια δεν αποζημιώνουν για υπηρεσίες αποκλειστικής εντός του νοσοκομείου. Αυτό γίνεται 

μόνο από τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα με το γνωστό τρόπο (μερικώς και πολύ ετεροχρονισμένα 

αποζημιώνεται ο ενδιαφερόμενος που έχει καταβάλει πλήρως το ποσό μετρητοίς). 
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καθημερινή εμπειρία δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό της καθημερινής πίεσης στην 

άσκηση του επαγγέλματός του στο νοσοκομείο, και μάλιστα αυτό που 

δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα απαιτητικό ιδιωτικό τομέα, έχει επηρεαστεί από τη 

συνεχιζόμενη επιδείνωση του εργασιακού κλίματος τα τελευταία χρόνια στη χώρα 

μας. Οι πολιτικές των δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας και οι βίαιες προσαρμογές 

που έγιναν και στο χώρο της υγείας από το 2010 και μετά, αύξησαν την ανεργία, 

άλλαξαν τις εργασιακές σχέσεις στην κατεύθυνση των πιο ευέλικτων μορφών 

εργασίας, στην κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των κλαδικών συμβάσεων, 

την καθιέρωση ατομικών συμβάσεων εργασίας, την μείωση των αποδοχών και 

έπληξαν κυρίως τους νέους και τις γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2017).  

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τα βασικό αυτό ερώτημα, μελετήσαμε 

μια παράμετρο που παίζει κυρίαρχο ρόλο σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο στην 

καθημερινή δραστηριότητα των Νοσηλευτών όπως το εργασιακό άγχος και η οποία 

είναι ο κυριότερος λόγος στον οποίο οφείλονται λάθη και παραλείψεις εκ μέρους των 

εργαζομένων στην υγεία (Aiken et al, 2002). Συγκεκριμένα είναι αποδεδειγμένο ότι 

όταν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λειτουργεί υπό συνθήκες στρες, οι πιθανότητες 

να γίνουν λάθη και ατυχήματα είναι πολύ περισσότερες γιατί το υψηλό στρες μειώνει 

την απαιτούμενη αυτοσυγκέντρωση, αποσπά την προσοχή και εμποδίζει τη σωστή 

επεξεργασία των δεδομένων για τη λήψη των αποφάσεων και μάλιστα ο φόρτος 

εργασίας, σημαντική παράμετρος του εργασιακού στρες, συνδέεται με ατυχήματα και 

κακές ιατρικές πρακτικές ( Frone, 1998; Zohar, 2000; Jones et. al. 1988). Ειδικότερα 

στον ιδιωτικό τομέα που διαφοροποιείται ως προς το υψηλό ποιοτικό επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών η υψηλού επιπέδου νοσηλεία των ασθενών είναι το ζητούμενο 

και μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω υπό συνθήκες στρες.  

Παράλληλα διερευνήθηκαν και άλλοι παράγοντες που με αυξημένη 

πιθανότητα και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, συνδέονται με το 

εργασιακό στρες, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η εργασιακή ικανοποίηση, ο τύπος 

της προσωπικότητας και ο βαθμός της εργασιακής εμπλοκής του νοσηλευτή με το 

επάγγελμά του και όλα αυτά σε συνάρτηση με μια σειρά από δημογραφικά στοιχεία 

από τα οποία ξεχωρίσαμε ιδιαίτερα, αιτιολογημένα, την ηλικία, την πόλη εργασίας 

και το επίπεδο νοσηλευτικής εκπαίδευσης.  

Η αρχική υπόθεση Υ1 που θεωρούσε ότι οι διαμορφωθείσες εργασιακές 

συνθήκες στα ιδιωτικά νοσοκομεία αυξάνουν το εργασιακό στρες μεταξύ των 
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νοσηλευτών δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως αφού δεν αποκαλύφθηκαν ιδιαιτέρως υψηλά 

επίπεδα στρες αντίθετα με τα όσα θα περίμενε κανένας με βάση τη βιβλιογραφία και 

τις στατιστικές. Όπως παρουσιάσαμε στο γενικό μέρος και φαίνεται στους Πίνακες 1-

7, σύμφωνα με την Έρευνα που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι μισοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα 

αυξηθούν μελλοντικά τα επίπεδα στρες στην εργασία και η Ελλάδα έχει τα πρωτεία 

με πολύ μεγάλα ποσοστά σε αυτή την άποψη, αλλά και στην εκτίμηση για τον αριθμό 

αυτών που βιώνουν τώρα στρες στο χώρο της εργασίας τους. Ακόμη, μεγάλη 

πρόσφατη έρευνα μεταξύ των νοσηλευτών ( Aiken et. al. 2012), έδειξε ότι το 78% 

των Ελλήνων νοσηλευτών νιώθουν ότι βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση. Ίσως τα 

αποτελέσματα της δικής μας έρευνας να είναι δύσκολα συγκρίσιμα διότι τόσο οι 

προαναφερθείσα, όσο και οι περισσότερες εργασίες στη βιβλιογραφία αφορούν το 

δημόσιο τομέα. Όπως προαναφέραμε, οι έρευνες στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας 

είναι ελάχιστες και η σημαντικότερη, αν όχι μοναδική μέχρι τώρα στη χώρα μας, με 

πολύ μικρότερο αριθμό νοσηλευτών έχει παρόμοια στο σημείο αυτό αποτελέσματα 

με τη δική μας. Ίσως αυτό σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος 

της υγείας στη χώρα μας και μάλιστα ειδικότερα στο χώρο της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας (Δίκης, 2013). 

Κάτι παρόμοιο θα μπορούσαμε να πούμε για την Υ4 που θεωρεί ότι οι 

συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας αυξάνουν την εργασιακή 

ανασφάλεια στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Εδώ, η υπόθεση φαίνεται να δικαιώνεται 

ιδιαίτερα για τους κάτω των 40 ετών νοσηλευτές, οι οποίοι βιώνουν εντονότερα τις 

αλλαγές στο εργασιακό τοπίο και την ανεργία όπως τις περιέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ πιο 

πάνω. 

Η Υ2 που συσχετίζει το εργασιακό στρες με την εργασιακή ανασφάλεια, που 

αποτελεί παρατήρηση και στη βιβλιογραφία όπως είδαμε στο γενικό μέρος σε ειδικό 

κεφάλαιο (κεφ 2.4.), επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα έρευνα αφού υπήρξε μεγάλη 

θετική συσχέτιση στο επίπεδο του 0,01 τόσο στο σύνολο (0,307) όσο και στις επί 

μέρους ομάδες. Εξαίρεση απετέλεσε η ομάδα της 2βάθμιας εκπαίδευσης που αφορά 

όμως παλιότερους και επί πολλά έτη εργαζόμενους κατά τεκμήριο στον ίδιο 

εργασιακό χώρο, μια που όπως αναφέρθηκε έχουν πολλά χρόνια να γίνουν 

προσλήψεις νοσηλευτών 2βάθμιας εκπαίδευσης.  
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Η Υ3 που συνδέει το εργασιακό στρες με την προσωπικότητα του νοσηλευτή, 

με το γενικό δείγμα να έχει μια μικρή τάση προς την προσωπικότητα Α συσχετίζει τις 

δύο παραμέτρους στο επίπεδο του 0,01 για το γενικό δείγμα (0, 146). 

Σημαντική είναι η συσχέτιση που γίνεται στην Υ5 που θεωρεί ότι η 

ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο μειώνει το εργασιακό στρες. Αυτή η σκέψη 

επιβεβαιώνεται στην έρευνα αυτή με αρνητικό πρόσημο μεταξύ εργασιακού άγχους 

και εργασιακής ικανοποίησης (- 0,187) στο επίπεδο 0,01 βρίσκεται σε συμφωνία με 

μεγάλες μελέτες του εξωτερικού που ήδη αναφέρθηκαν ( Zangaro, Soeken, 2007), 

αντίθετα με τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα 

(Δίκης, 2013). Η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρή στις ομάδες των νεότερων νοσηλευτών 

και αυτών που εργάζονται στην Αθήνα. 

Τέλος η Υ6 που συσχετίζει την εργασιακή ικανοποίηση με την εργασιακή 

εμπλοκή και επιβεβαιώθηκε εντονότατα τόσο στο γενικό δείγμα (0, 313) όσο και σε 

όλες τις υποομάδες μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις. Όσοι νοσηλευτές εισπράττουν 

ικανοποίηση από την εργασία τους εμπλέκονται περισσότερο με αυτή και βλέπουν 

την εμπλοκή αυτή όπως φαίνεται από τα ερωτήματα της ενότητας αυτής του 

ερωτηματολογίου ως κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή τους. Αλλά και όσοι 

εμπλέκονται περισσότερο με την εργασία τους, επιστημονικά, διοικητικά, πρακτικά, 

αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από την αποδοχή τους από τους άλλους και σίγουροι 

για το μέλλον, μια που θεωρούν ότι έτσι εδραιώνονται στην εργασία τους (βλέπε κεφ. 

2.2 γενικού μέρους). 

6.2.3. Προτάσεις. 

Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν με βάση όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα, 

σε άμεση σχέση με όσα επικρατούν στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια, θα 

πρέπει να κινηθούν σε δύο άξονες; αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν 

εργασιακό άγχος και ανασφάλεια στους νοσηλευτές και αντιμετώπισή των 

τελευταίων, όχι ως μια ενιαία ομάδα, αλλά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους και τις ανάγκες τους. 

Ας ξεκινήσουμε από τους παράγοντες που φαίνεται ότι προκαλούν άγχος σε 

όλες τις υποομάδες που μελετήθηκαν. Τα θέματα οργάνωσης ενός νοσοκομείου που 

μπορούν να αντιμετωπιστούν, αφορούν τις συνθήκες και την καθοδήγηση της 

εργασίας. Πρώτα η σωστή στελέχωση του νοσοκομείου ανάλογα με το έργο που έχει 
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ο καθένας να προσφέρει. Αυτό απαιτεί επανασχεδιασμό των θέσεων εργασίας σε 

σχέση με τις ανάγκες της τρέχουσας δουλειάς, όπως έχει διαμορφωθεί στις συνθήκες 

της κρίσης και επιλογή των κατάλληλων για κάθε θέση προσώπων. Ιδιαίτερα για τις 

θέσεις ευθύνης πρέπει να επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν ποικίλα προσόντα, 

γνωστικά, ψυχολογικά, οργανωτικά, ηγετικά. Είναι γνωστό εξάλλου ότι η ηγεσία και 

καθοδήγηση έχουν σημαντική θέση στη συζήτηση για τη στελέχωση του σύγχρονου 

νοσοκομείου. Ακόμη πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ανατροφοδότηση σχετικά με την 

απόδοσή προσώπων και τμημάτων και βελτίωση των αδύνατων σημείων. 

Εξυπακούεται ότι πρέπει ο εξοπλισμός του νοσοκομείου να ακολουθεί τις σύγχρονες 

ανάγκες των ασθενών, η λειτουργικότητα των χώρων να βελτιώνεται και η 

εκπαίδευση των νοσηλευτών να είναι ανάλογη με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων. 

Ως προς το φόρτο της εργασίας από τις απαντήσεις αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

πρέπει να γίνεται σωστός καταμερισμός εργασιών, να τίθενται λογικά και 

εφαρμόσιμα χρονοδιαγράμματα, να ελέγχεται η πρόοδος των όσων αναλαμβάνονται, 

να υπάρχει συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση και όπου χρειάζεται να υπάρχει 

ευελιξία και αναθεώρηση στόχων. Ένα σημαντικό κεφάλαιο που αφορά τους 

νοσηλευτές είναι η δυσκολία συνεργασίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινό εκεί που 

συνεργάζονται πολλά άτομα, κάθετα και οριζόντια, σε συνθήκες έντονης πίεσης και 

χαρακτηριστικός τέτοιος οργανισμός είναι το νοσοκομείο, όπου οι στόχοι πρέπει να 

επιτυγχάνονται άμεσα και οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση και να 

είναι οι καλύτερες δυνατές. Τέλος η έλλειψη ενδιαφέροντος μπορεί να ανατραπεί εάν 

δοθούν κίνητρα βελτίωσης της θέσης των νοσηλευτών στο χώρο του νοσοκομείου και 

αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο οικονομικά. Η εκπαίδευση των 

νοσηλευτών σε νέα αντικείμενα, η ανάθεση νέων καθηκόντων, η προσφορά κινήτρων 

βελτίωσης της καριέρας τους αυξάνουν το ενδιαφέρον, την εργασιακή ικανοποίηση 

και μειώνουν όπως είδαμε το εργασιακό άγχος του προσωπικού.  

Από την άλλη πλευρά η εργασιακή ανασφάλεια όπως τονίστηκε και στο γενικό 

μέρος δεν μπορεί να εξαλειφθεί αφού σε μια εποχή όπως αυτή που βρισκόμαστε δεν 

υπάρχει τρόπος να βγει από τη σκέψη του οιουδήποτε εργαζόμενου ο κίνδυνος 

απώλειας της εργασίας του. Όμως είναι μεγάλο το όφελος για την οποιαδήποτε 

επιχείρηση να εξασφαλιστεί καλό εργασιακό κλίμα, αφού όπως προαναφέρθηκε είναι 

απαραίτητο για την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων της. Η εναλλαγή 

εργαζομένων με τη λογική ότι οι νεώτεροι εργαζόμενοι έχουν μικρότερο κόστος για 
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την επιχείρηση, ρίχνει αισθητά την ποιότητα και κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα σε 

ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που βασικό του πλεονέκτημα αποτελεί η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Επομένως σωστή επικοινωνία της διοίκησης με το 

προσωπικό, προϊσταμένων με υφισταμένους και αντίστροφα, σωστή ενημέρωση, 

διευκρίνιση των πλάνων του νοσηλευτικού τομέα και γενικότερα των σχεδίων του 

νοσοκομείου, με διαφάνεια και αξιοπιστία, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, σωστή 

διαχείριση των κρίσεων και δικαιοσύνη στον οργανισμό- νοσοκομείο είναι 

απαραίτητα για την μείωση της εργασιακής ανασφάλειας που οδηγεί σε μείωση του 

άγχους και καλύτερη λειτουργία σε πολλά επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το βαθμό στον 

οποίο κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις είναι πηγή στρες για εσάς στο χώρο 

της εργασίας σας 

(όπου: 0: δεν είναι πηγή στρες, 1: πηγή πολύ χαμηλού στρες, 2: πηγή χαμηλού 

στρες, 3: πηγή στρες, 4: πηγή υψηλού στρες, 5: πηγή πολύ υψηλού στρες). 

1. Προβλήματα με τον ασθενή 0 1 2 3 4 5 

2. Να έχω να δουλέψω μέχρι αργά 0 1 2 3 4 5 

3. 
Συνεχείς διακοπές εργασίας από συναδέλφους ή άλλα 

άτομα 
0 1 2 3 4 5 

4. Να παίρνω αποφάσεις 0 1 2 3 4 5 

5. Προβλήματα με τους ανώτερους (προϊστάμενους ) 0 1 2 3 4 5 

6. 

Νέες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. νέα προγράμματα 

υπολογιστών, νέα ιατρικά μηχανήματα, νέες 

τεχνολογίες θεραπείας κτλ.) 

0 1 2 3 4 5 

7. Πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 0 1 2 3 4 5 

8. Τελικές προθεσμίες και οι πιέσεις χρόνου 0 1 2 3 4 5 

9. Προβλήματα με τους κατώτερους (υφιστάμενους) 0 1 2 3 4 5 

10. Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη δουλειά 0 1 2 3 4 5 

11. Ανησυχία για το εάν θα παραμείνω στη δουλειά 0 1 2 3 4 5 

12. Προβλήματα με τους συναδέλφους μου 0 1 2 3 4 5 

13. Βαρετά καθήκοντα, ρουτίνα στη δουλειά 0 1 2 3 4 5 

14. 
Ανάμειξη της δουλείας με το σπίτι και την οικογενειακή 

ζωή 
0 1 2 3 4 5 

15. Πάρα πολύ μεγάλος βαθμός ευθύνης 0 1 2 3 4 5 

16. 
Προβλήματα με τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των 

ασθενών 
0 1 2 3 4 5 

17. Η διαδρομή από και προς τη δουλειά 0 1 2 3 4 5 

18. Να κάνω λάθη 0 1 2 3 4 5 

19. 
Κακή αισθητική του χώρου εργασίας (π.χ. διακόσμηση, 

επίπλωση, χρώματα, ένδυση κτλ.) 
0 1 2 3 4 5 

20. 
Σύγκρουση με τους στόχους της διοίκησης του 

νοσοκομείου 
0 1 2 3 4 5 

21. Ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγματα κάνω στη δουλειά 0 1 2 3 4 5 

22. Δεν μπορώ να πω όχι όταν πρέπει να δουλέψω 0 1 2 3 4 5 

23. Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 0 1 2 3 4 5 

24. Δεν γνωρίζω προς τα που βαδίζει η καριέρα μου 0 1 2 3 4 5 

25. 
Βλάβες και διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. 

υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα κτλ. ) 
0 1 2 3 4 5 

26. 
Έλλειψη συμπαράστασης από τον/την σύντροφο ή την 

οικογένεια ως προς τη δουλειά 
0 1 2 3 4 5 
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27. 

Να έχω να πω στους υφισταμένους μου δυσάρεστα 

πράγματα όπως αύξηση καθηκόντων, μείωση 

αποδοχών, απολύσεις κτλ. 

0 1 2 3 4 5 

28. 

Πεπαλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός (π.χ. ιατρικά 

εργαλεία και μηχανήματα, προγράμματα υπολογιστών 

κτλ.) 

0 1 2 3 4 5 

29. 

Μη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας 

όπως κακή χωροθέτηση γραφείων τμημάτων και 

εξοπλισμού, στενότητα, θόρυβο, φωτεινότητα, 

εξαερισμός θερμοκρασία κτλ. 

0 1 2 3 4 5 

30. 

Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και 

εργαλείων πχ πληροφοριακά συστήματα ιατρικά 

μηχανήματα κτλ.  

0 1 2 3 4 5 

31. 
Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και 

προσωπικού 
0 1 2 3 4 5 

32. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και ασθενών 0 1 2 3 4 5 

33. 
Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και 

ασθενών 
0 1 2 3 4 5 

34. 
Μη κατάλληλη εφαρμογή των στόχων της διοίκησης 

από τα διοικητικά υπεύθυνα στελέχη και προϊσταμένους 
0 1 2 3 4 5 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το βαθμό στον 

οποίο νιώθετε εργασιακή ανασφάλεια 

1- διαφωνώ πάρα πολύ, 2- διαφωνώ μέτρια, 3-διαφωνώ ελαφρώς, 4- 

συμφωνώ ελαφρώς, 5-συμφωνώ μέτρια, 6-συμφωνώ πάρα πολύ. 

1. Φοβάμαι ότι μπορεί να χάσω την δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 

2. Ανησυχώ για την συνέχιση της καριέρας μου 1 2 3 4 5 6 

3. Νιώθω αβεβαιότητα για το μέλλον της δουλειάς μου 1 2 3 4 5 6 

4. Φοβάμαι μήπως τεθώ υπό αμφισβήτηση 1 2 3 4 5 6 

5. Αγχώνομαι στην ιδέα ότι μπορεί να μείνω άνεργος 1 2 3 4 5 6 

6. 
Υπάρχει μια πιθανότητα να χάσω την δουλειά μου 

στο κοντινό μέλλον 
1 2 3 4 5 6 

7. Πιστεύω ότι μπορεί να απολυθώ στο κοντινό μέλλον 1 2 3 4 5 6 

8. 
Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μπορέσω να διατηρήσω 

την δουλειά μου 
1 2 3 4 5 6 

9. 
Πιστεύω ότι θα καταφέρω να συνεχίσω να δουλεύω 

εδώ 
1 2 3 4 5 6 

10. 
Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα μόνο να μείνω 

άνεργος 
1 2 3 4 5 6 

11. Είμαι σίγουρος για το εργασιακό μου περιβάλλον 1 2 3 4 5 6 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Κυκλώστε το νούμερο που χαρακτηρίζει καλύτερα τη συμπεριφορά σας, ανάλογα 

με το πόσο συμφωνείτε με την αριστερή ή δεξιά πρόταση 

(1 εάν συμφωνείτε απόλυτα με την αριστερή πρόταση, 8 εάν συμφωνείτε 

απόλυτα με τη δεξιά πρόταση, από 2 έως 7, ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε προς 

την αριστερή ή δεξιά πρόταση). 

 

1. 
Δεν είμαι τυπικός/ή 

με τα ραντεβού 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Δεν αργώ ποτέ 

2. 
Δεν είμαι 

ανταγωνιστικός/η 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Είμαι πολύ 

ανταγωνιστικός/ή 

3. 
Δεν νιώθω ποτέ να 

βιάζομαι 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Νιώθω πάντα να 

βιάζομαι 

4. 
Κάνω τα πράγματα 

ένα- ένα κάθε φορά 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Προσπαθώ να κάνω 

πολλά πράγματα 

ταυτόχρονα. 

5. 
Κάνω τα πράγματα 

αργά 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Κάνω τα πράγματα 

γρήγορα (τρώω, 

περπατάω κτλ.) 

6. 

Εκφράζω, 

διατυπώνω τα 

συναισθήματα μου 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Κατακρατώ, κρύβω τα 

συναισθήματα μου 

7. 
Έχω πολλά 

ενδιαφέροντα 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Έχω λίγα ενδιαφέροντα 

πέρα από αυτά της 

δουλειάς μου 
ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα τον βαθμό στον 

οποίο νιώθετε ότι ταυτίζεστε με το επάγγελμα που ασκείτε. 

(1-διαφωνώ πάρα πολύ, 2-διαφωνώ μέτρια, 3-διαφωνώ ελαφρώς, 4- συμφωνώ 

ελαφρώς, 5-συμφωνώ μέτρια, 6-συμφωνώ πάρα πολύ) 

1. 
Τα πιο σημαντικά πράγματα, τα οποία μου 

συμβαίνουν, αφορούν την παρούσα εργασία μου. 
1 2 3 4 5 6 

2. 
Για μένα η εργασία μου, είναι μόνο ένα μικρό μέρος 

αυτού που είμαι. 
1 2 3 4 5 6 

3. 
Είμαι πάρα πολύ εμπλεκόμενος προσωπικά στην 

εργασία μου. 
1 2 3 4 5 6 

4. «Ζω» «Τρώω» και «Αναπνέω» την εργασία μου. 1 2 3 4 5 6 

5. 
Τα περισσότερα από το ενδιαφέροντα μου 

επικεντρώνονται γύρω από την εργασία μου. 
1 2 3 4 5 6 

6. 

Έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την παρούσα 

εργασία μου, οι οποίοι θα ήταν πολύ δύσκολο να 

σπάσουν. 

1 2 3 4 5 6 
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7. 
Συνήθως νιώθω αποστασιοποιημένος από την 

εργασία μου. 
1 2 3 4 5 6 

8. 
Οι περισσότεροι από τους προσωπικούς μου στόχους 

ζωής είναι ευθυγραμμισμένοι με την εργασία μου 
1 2 3 4 5 6 

9. 
Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι πολύ κεντρικό 

σημείο της ύπαρξης μου. 
1 2 3 4 5 6 

10. 
Μου αρέσει να απορροφώμαι στην εργασία μου τον 

περισσότερο χρόνο 
1 2 3 4 5 6 

 
ΜΕΡΟΣ Ε' 

Παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το βαθμό στον 

οποίο νιώθετε ικανοποιημένοι από την εργασία σας 

(όπου: 0: καθόλου ικανοποιημένος 1: πολύ λίγο ικανοποιημένος 2: λίγο 

ικανοποιημένος 3: κάπως ικανοποιημένος. 4: ικανοποιημένος, 5- αρκετά 

ικανοποιημένος 6:πολύ ικανοποιημένος7:εξαιρετικά ικανοποιημένος). 

1. Εάν κρίνω συνολικά είμαι ικανοποιημένος από την 

εργασία μου. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2. Γενικά δεν μου αρέσει η εργασία μου 0 1 2 3 4 5 6 7 

3. Γενικά μου αρέσει να εργάζομαι εδώ 0 1 2 3 4 5 6 7 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία. 

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα 

χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκή έρευνα και μόνο. 

ΦΥΛΟ 

• Άνδρας □ 

• Γυναίκα □ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

• Νοσηλευτής/τρια □ 

• Μαία/τής □ 

ΗΛΙΚΙΑ 

• 18-25 □ 

• 26-40 □ 

• 41-55 □ 

• 56-67□ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Άγαμος/η □ 

• Έγγαμος/η □ 

• Διαζευγμένος/η □ 

• Παιδιά (αριθμός)........... 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ □ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ □ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ-ΜΑΙΑΣ 

• Απλή Νοσηλεύτρια □ 

• Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια □ 

• Προϊσταμένη □ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• ΕΠΑΛ-ΤΕΕ-ΙΕΚ □ 

• ΤΕΙ □ 

• ΑΕΙ □ 

• Μεταπτυχιακό □ 

• Άλλη……. 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Συνολική Προϋπηρεσία: ............... έτη 

Προϋπηρεσία στην ίδια εργασία: ............... έτη 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

• Αθήνα □ 

• Θεσσαλονίκη □ 

• Υπόλοιπη Ελλάδα □ 

 


