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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Εισαγωγή

Η πλειοψηφία των ανθρώπων, σήμερα, αντιμετωπίζει το στρες 
καθημερινά. Μέρος του στρες αποτελεί το εργασιακό στρες. Κατά συνέπεια η 
κατανόηση της έννοιας και των διάφορων ορισμών του στρες είναι απαραίτητη 
για την περαιτέρω ανάλυση του εργασιακού στρες. Τόσο η κατανόηση των 
πηγών του και των συνεπειών του, όσο και η διαχείριση του, είναι πολύ 
σημαντικά θέματα για τη σωστή και υγιή λειτουργία μιας σύγχρονης 
επιχείρησης, αλλά και για το ίδιο το άτομο. Οι παράγοντες του εργασιακού 
στρες είναι πολλοί. Αρκετοί από αυτούς σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά π.χ. 
φόρτος εργασίας, πίεση χρόνου, σχέσεις συναδέλφων, οργανωσιακή δομή και 
κλίμα. Πολύ σημαντικοί είναι και οι ατομικοί παράγοντες -στοιχεία της 
προσωπικότητας π.χ. τύπος συμπεριφοράς, τύπος ελέγχου, σκληρότητα. 
Επιπλέον, οι συνέπειες του στρες είναι πολλές και διακρίνονται σε σωματικά 
συμπτώματα, συμπτώματα στη συμπεριφορά και συμπτώματα στο χώρο της 
εργασίας. Τέλος, η διαχείριση του εργασιακού στρες είναι ποικίλη, ιδιαίτερα 
χρήσιμη για τις επιχειρήσεις και το άτομο και διαχωρίζεται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες την ατομική και την οργανωσιακή.

1.1 Η έννοια του στρες

Το στρες είναι συνυφασμένο με όλες τις πτυχές της ζωής ενός ατόμου. 
Είναι η διαδικασία από την οποία περνάει το σώμα μας καθώς 
προσαρμοζόμαστε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έχει σωματικές 
και συναισθηματικές επιπτώσεις και μπορεί να δημιουργήσει θετικά ή 
αρνητικά συναισθήματα. Το στρες σαν μία θετική επιρροή, μπορεί να μας 
οδηγήσει σε δράση, σε νέα συνειδητοποίηση των πραγμάτων και σε μια νέα 

ενδιαφέρουσα προοπτική. Αντιθέτως, σαν μια αρνητική επιρροή μπορεί να 
μας προκαλέσει αισθήματα δυσπιστίας, θυμού και κατάθλιψης που με τη 
σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, όπως:
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πονοκέφαλοι, προβλήματα στο στομάχι, αϋπνία, πίεση, έλκος και πολλά 
άλλα.

Η λέξη στρες προέρχεται από τη λατινική λέξη stringere που σημαίνει 
συμπιέζω - συσφίγγω ( James Y.L.Thong, 2000). Η μελέτη του στρες ξεκινάει 
με τη δυσκολία του ορισμού του. Ο Williams ( 1994) περιγράφει το στρες σαν 
μια από τις πιο ανακριβείς λέξεις στην επιστημονική λογοτεχνία, γιατί 
χρησιμοποιείται για να περιγράφει τόσο τις πηγές όσο και τις συνέπειες της 
διαδικασίας του στρες. Η έννοια του στρες έχει απασχολήσει πολλούς 
μελετητές, οι οποίοι προσπάθησαν να καθορίσουν εάν το στρες ήταν 
χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, μια εμπειρία του ατόμου, ή ένα 
συναλλακτικό φαινόμενο που δημιουργείται από την διαδικασία 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον ( Schuler and Jackson, 1986 ).

1.2 Ορισμοί του στρες

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του στρες οι περισσότεροι από τους οποίους 
κατατάσσονται σε μια από τις 3 παρακάτω κατηγορίες: 1) ορισμοί που 
βασίζονται στο ερέθισμα, 2) ορισμοί που βασίζονται στην απόκριση και 3) 
ορισμοί που βασίζονται στο ερέθισμα-απόκριση. Οι ορισμοί της πρώτης 
κατηγορίας, είναι απλά δοσμένοι και ορίζουν το στρες σαν την δύναμη ή το 
ερέθισμα που δρα στο άτομο και προκαλεί την ένταση. Οι ορισμοί που 
βασίζονται στην απόκριση, ορίζουν το στρες σαν την φυσιολογική και ψυχική 
απόκριση που έχει ένα άτομο, εξαιτίας ενός περιβαλλοντικού ερεθίσματος 
που δέχεται. Τέλος οι ορισμοί που βασίζονται στο ερέθισμα - απόκριση 
ορίζουν το στρες σαν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ένα 
περιβαλλοντικό ερέθισμα και στην απόκριση του ατόμου βάση της 
ιδιοσυγκρασίας του ( James Y.L.Thong, 2000 ).

Ο Seley (1979) υποστηρίζει ότι το στρες είναι μια επιστημονική έννοια, 
η οποία παρ’ όλον το ότι χρησιμοποιήθηκε πολύ, κατανοείται λίγο στους 

επιστημονικούς κύκλους. Οι Nelson - Quick (1994) υποστήριζαν ότι η λέξη 
στρες είναι η πιο δημιουργικά αμφίβολη λέξη στην αγγλική γλώσσα, με τόσους 
ορισμούς όσοι είναι και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη λέξη. Παρακάτω 
δίνονται μια σειρά ορισμών του στρες:
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«το στρες ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία, διάφοροι 
παράγοντες προκαλούν σε ένα άτομο, να αλλάξει (διακόψει ή βελτιώσει) την 
ψυχική ή φυσιολογική του κατάσταση, έτσι ώστε να αποκλίνει από την 
φυσιολογική λειτουργία» ( Beehr and Newman, 1978 )

«το στρες είναι αντίληψη. Είναι οι απαιτήσεις που μας επιβάλλονται , 
επειδή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Το στρες προκαλείται από το να είναι 
κάποιος ευσυνείδητος και εργατικός» (Seley , 1979)

«το στρες είναι γνωστή έννοια σε μας, αφού είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής μας. Νιώθουμε ότι ξέρουμε τι είναι το στρες γιατί ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Το αναγνωρίζουμε όταν 
πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμούς, όταν μαλώνουμε με έναν άλλο 
μοτοσικλετιστή, όταν μας απογοητεύει το αφεντικό μας, όταν είμαστε στον 
οδοντίατρο, ή δίνουμε για το δίπλωμα οδήγησης. Μιλάμε για το στρες σε 
γενικούς όρους, γιατί συσσωματώνεται σε πολλές πλευρές της ζωής μας» 

(Dobson, 1983)
«το στρες είναι αντίδραση του μυαλού ενός ατόμου σε ένα ερεθιστικό 

γεγονός» (Skinner, 1985)
«το στρες μπορεί να αντιληφθεί σαν η αντίδραση του σώματος σε 

οποιοδήποτε αληθινό ή φανταστικό γεγονός, το οποίο απαιτεί κάποια 
προσαρμοστική απόκριση και/ή προκαλεί ένταση» (Eliot, 1988)

«το στρες είναι μια απαίτηση που γίνεται στις προσαρμοστικές 
ικανότητες του μυαλού και του σώματος. Εάν οι ικανότητες μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την απαίτηση και να απολαύσουν την διέγερση που 
προκαλείται, τότε το στρες είναι καλοδεχούμενο και χρήσιμο. Αντιθέτως, εάν οι 
ικανότητες βρίσκουν ότι η απαίτηση τους αποδυναμώνει, τότε το στρες είναι 
ανεπιθύμητο και δεν μας βοηθάει» (Fontana, 1989)

«το στρες προκύπτει, όταν το άτομο αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ή τις απειλές που αντιμετωπίζει» {Cox, 1993) 

«το στρες προκαλείται από μια πλειάδα απαιτήσεων ( πιέσεων ), είναι 
σαν ένα ανεπαρκές ταίριασμα ανάμεσα σε αυτά που χρειαζόμαστε και σε αυτά 
για τα οποία είμαστε ικανοί και ανάμεσα σε αυτά που το περιβάλλον μας 
προσφέρει και αυτά που απαιτεί από μας» ( Levi, 1996 )
«το στρες επηρεάζει όλο και περισσότερο τη ζωή μας και ο πιθανότερος 
χώρος να το βρούμε είναι ο χώρος της δουλείας. Φυσικά , δεν υπάρχει πια
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ζωή χωρίς στρες. Όπως κάποιος ειδικός τοποθετείται, το στρες είναι μια 
κατάσταση ζωής και όχι παθολογική κατάσταση» ( Rees, 1997 )

«το στρες είναι μια υπέροχη λέξη για να περιγράφουμε τι συμβαίνει 
όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δύσκολη, δυσάρεστη, γεμάτη φόβο, και 
γεμάτη άγχος κατάσταση»( Mindell, 1997 )

«το στρες είναι μοναδικό και προσωπικό στον καθένα μας. Κάτι που 
προκαλεί στρες σε κάποιον, μπορεί να είναι χαλαρωτικό για κάποιον άλλον. 
Ένα άτομο μπορεί να νιώθει ότι χαλαρώνει σε μια παραλία, ενώ κάποιο άλλο 
να νιώθει βαρετά»( University of Texas Counseling Services, 1998 )

To στρες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής ενός 
ατόμου από τα προϊστορικά χρόνια. Το στρες υπήρχε από τότε που οι 
πρόγονοι μας έπρεπε να παλέψουν για να επιβιώσουν. Στη σύγχρονή εποχή 
το στρες παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο πετυχημένοι ή αποτυχημένοι 
είμαστε στην εργασία μας και γενικά στο αν απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Το 
στρες δεν είναι απαραίτητα αρνητικό για την επίδοση μας. Μέχρι κάποιο 
επίπεδο είναι επιθυμητό, γιατί δημιουργεί ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και 
παραγωγικότητα. Το στρες όμως σε υψηλά επίπεδα μπορεί να μειώσει την 
παραγωγικότητα. (Victor Μ. Rojas - Brian Η. Kleiner)

1.3 Διακρίσεις του στρες

Το στρες μπορεί να διακριθεί σε οξύ (acute) : πρόκειται για ξαφνικό , 
τυπικά βραχυχρόνιο απειλητικό γεγονός ( π.χ. ληστεία, κοινωνική ομιλία, 
εξετάσεις) και σε χρόνιο (chronic): πρόκειται για συνεχιζόμενη περιβαλλοντική 
απαίτηση (π.χ.εργασιακό στρες). Ακόμη διακρίνεται σε παραγωγικό( 
eustress) και καταστροφικό (distress). Το παραγωγικό είναι αυτό που υποκινεί 
το άτομο, το παροτρύνει, το κάνει δημιουργικό, ενώ το καταστροφικό είναι το 
ενοχλητικό στρες, το οποίο συρρικνώνει το πνεύμα και συντομεύει τη ζωή. ( 
Victor Μ. Rojas - Brian Η. Kleiner, 2000 )

Το στρες μπορεί να διακριθεί επίσης σε δυο τύπους στην 

anoyof\TEuar]{frustration) και το άγχος-ανησυχία {anxiety). Σαν απογοήτευση 
νοείται α) η «μπλοκαρισμένη» ικανοποίηση στόχων, β) η ύπαρξη 

συμπεριφορών που δεν συντελούν στην παραγωγή των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Σαν άγχος νοείται α) η ανικανότητα χειρισμού ενός
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επικείμενου κακού, β) η λάθος αντίδραση σε κινδύνους και η έλλειψη 
ικανοτήτων και εμπειριών, γ) η παρουσία τρόμου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι καταστάσεις καθώς 
και ο τρόπος ζωής προκαλεί στρες. Στρες μπορεί να προκληθεί από 
πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν, με άλλα λόγια πολλές πηγές στρες. 
Μπορούμε να διακρίνουμε:

• το στρες επιβίωσης, όταν κάποιο άτομο βρίσκεται συναισθηματικά ή 
σωματικά σε απειλητική κατάσταση και το σώμα του προσαρμόζεται 
για να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την απειλή

• το εσωτερικά δημιουργούμενο στρες, είναι το στρες που προκαλεί 
κάποιος στον εαυτό του. Αυτό μπορεί να προέλθει από ανησυχία για 
γεγονότα που είναι έξω από τον έλεγχο του ατόμου, από μια έντονη και 
βιαστική ματιά στη ζωή, ή από προβλήματα σχέσεων που προκαλεί το 
ίδιο το άτομο. Ακόμη, από έναν εθισμό της απόλαυσης του στρες.

• το περιβαλλοντικό στρες : το περιβάλλον είναι σημαντικός παράγοντας 
στρες ( π.χ. ο συνωστισμός, η παραβίαση του προσωπικού χώρου, ο 
ανεπαρκής χώρος εργασίας, ο θόρυβος, η μόλυνση, το καυσαέριο, το 
κατεστραμμένο περιβάλλον, η υπερβολική κίνηση )

• το διατροφικό στρες : η καφεΐνη, η υπερβολική δόση ζάχαρης, γλυκών 
και σοκολάτας, το πολύ αλάτι, τα γρήγορα γεύματα

• το στρες του τρόπου ζωής, το οικονομικό, των διαπροσωπικών 
σχέσεων, της υγείας, των αλλαγών στην οικογένεια, της γέννας, του 
θανάτου, του γάμου, του διαζυγίου, των κοινωνικών απαιτήσεων που 

είναι ανάλογες της κοινωνικής θέσης
• το εργασιακό στρες

• το στρες κούρασης και υπερβολικής δουλειάς

1.4 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η θεωρία του Seley “General Adaptation Syndrome” (1952, 1956, 

1974,1976,1982) και η θεωρία των Yerkes-Dodson Law (Yerkes and Dodson , 
1908 , Hockey and Hamilton, 1983, Lazarus and Folkman, 1984) είναι οι δυο
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κλασσικές θεωρίες του στρες στις οποίες βασίζονται και οι σύγχρονες θεωρίες 
του στρες.

Η θεωρία του Seley «General Adaptation Syndrome» (GAS) λέει ότι η 
αρχική αντίδραση σε ένα παράγοντα στρες (stressor), ακολουθείται από μια 
φάση αντίστασης κατά την οποία η αντίσταση για τον συγκεκριμένο 
παράγοντα αυξάνεται, αλλά η ικανότητα να αντιστέκεται το άτομο σε νέους 
παράγοντες στρες μειώνεται. Τελικά επέρχεται η φάση της εξάντλησης στην 
οποία το άτομο αντιμετωπίζει πλήρη ανικανότητα να αντισταθεί σε κάθε 

μορφή στρες.
Η δεύτερη κλασσική θεωρία είναι αυτή των Karasek and Theorell (1990) 

γνωστή ως Inverted - U υπόθεση ή αλλιώς Yerkes - Dodson Law. Με βάση 
αυτή τη θεωρία υπάρχει ένα ιδανικό επίπεδο διέγερσης για κάθε έργον, το 
οποίο γίνεται χαμηλότερο, καθώς η δυσκολία του έργου αυξάνεται Για 
παράδειγμα, στην εργασία εάν η ανάγκη να πραγματοποιήσεις ένα έργο, 

θεωρηθεί ως ένας παράγοντας στρες , αρχικά προκαλεί αύξηση της 
ικανότητας να πραγματοποιήσεις το έργο, μέχρι το σημείο της κορύφωση 
της ικανότητας και της απόδοσης, μετά το οποίο ξεκινάει κάμψη(Hockey and 
Hamilton, 1983). Η κάμψη αυτή υποστηρίζεται ότι οφείλεται σε μείωση της 
ικανότητας - απόδοσης στην εργασία η οποία οφείλεται σε μείωση της 
συλλογής και κατοχής πληροφορίας (Seley, 1979).

Ο Cox (1993) αναφέρει περιληπτικά τρεις προσεγγίσεις στη μελέτη του 
στρες. Πρώτον , αναφέρει ένα μηχανικό μοντέλο με το οποίο βλέπει το στρες 
σαν ένα χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος και μάλιστα σαν ένα 
αποτρεπτικό, απειλητικό ή βλαβερό στοιχείο αυτού, το οποίο είναι 
παράγοντας έντασης( strain).

Δεύτερον, οι Cox and Griffiths (1995) αναφέρουν ένα φυσιολογικό 
μοντέλο, με το οποίο περιγράφουν το στρες σαν ένα σύνολο αντιδράσεων σε 
μια απειλή ή σε ένα απειλητικό ή καταστροφικό ερέθισμα. Αλλιώς, σαν ένα 
γενικευμένο, μη ειδικό σύνδρομο φυσιολογικής αντίδρασης και σαν μια 
εξαρτημένη μεταβλητή. Οι Cox and Griffiths, αναφέρουν ακόμη ότι και οι δυο 

παραπάνω προσεγγίσεις είναι ξεπερασμένες εφόσον δεν λαμβάνουν υπ 1 
όψιν τους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Παρατηρούν ότι αγνοούν τις 

αντιληπτικές και γνωστικές διαδικασίες.
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Η τρίτη προσέγγιση του Cox(1993), είναι ένα ψυχολογικό, γνωστικά 
βασιζόμενο μοντέλο. Οι Cox and Griffiths(1995), περιγράφουν δυο βασικές 
παραλλαγές του μοντέλου αυτού, υποστηρίζοντας ότι κυριαρχούν στη 
σύγχρονη θεωρία για το στρες. Οι δυο αυτές παραλλαγές είναι: τα 
αλληλεπιδρόμεναίΐηίσΓθοίΐοηθΙ) και τα διεξαγωγικά (transactional)
παραδείγματα. Το αλληλεπιδρόμενο μοντέλο εστιάζει στα δομικά 

χαρακτηριστικά των ατομικών αλληλεπιδράσεων με το εργασιακό τους 
περιβάλλον, ενώ το διεξαγωγικά μοντέλο ασχολείται περισσότερο με τις 
ψυχολογικές διαδικασίες και κυρίως με τη γνωστική αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση. Τα δύο αυτά μοντέλα δεν είναι αλληλοαναιρούμενα, απλά 
παρουσιάζουν διαφορετικές προτεραιότητες στην προσοχή των ερευνητών.

Τα διεξαγωγικά μοντέλα του στρες θεωρούν τους εξωτερικούς 
παράγοντες στρες, όπως είναι το φορτίο εργασίας , η πίεση χρόνου, οι 
δύσκολες αλλαγές στη ζωή, σαν απαιτήσεις του έργου^εΙ*). Οι εξωτερικές 
απαιτήσεις δεν λειτουργούν σε ένα άτομο έκτος και αν τις έχει αναγνωρίσει και 
τις έχει κάνει μέρος του συνόλου των εσωτερικών απαιτήσεων του.

Ο Cox (1993) συνοψίζει τα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία σε ένα 
μοντέλο (transactional) πέντε σταδίων:

• Στην πρώτη φάση παρουσιάζει τις πηγές απαίτησης (μέρος του 
περιβάλλοντος) που αντιμετωπίζει το άτομο

• Στη δεύτερη φάση την αντίληψη του ατόμου για αυτές τις 
απαιτήσεις σε σχέση μα την ικανότητα του να τις αντιμετωπίζει

• Στην τρίτη φάση τις ψυχολογικές και φυσιολογικές αλλαγές που 
έχουν σχέση με την αναγνώριση του στρες στη δεύτερη φάση, 
περιλαμβανόμενης της αντιλαμβανόμενης δυνατότητας 
αντιμετώπισης ή χειρισμού

• Στην τέταρτη φάση, τις συνέπειες της αντιμετώπισης

• Στην πέμπτη τη γενική ανατροφοδότηση που υπάρχει σε σχέση με 
όλες τις φάσεις του μοντέλου

Παρόμοια ο Williams (1994), έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό μοντέλο 
για τις «διαδικασίες του στρες» το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω. Σε αυτό
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το μοντέλο η προσωπικότητα έχει σημαντική επιρροή στη βαρύτητα τόσο των 
πηγών στρες όσο και της συμπεριφοράς χειρισμού. Στο σχήμα φαίνεται ότι 
τόσο οι πηγές στρες και η συμπεριφορά χειρισμού, όσο και η προσωπικότητα 
επηρεάζουν τις συνέπειες που μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές:

Σχήμα 1.1 : Διαδικασίες του στρες

Πηγή: Williams (1994), Managing Pressure for Peak Performance

1.5 Ιδανικά επίπεδα στρες
Τα επίπεδα στρες κάτω από τα οποία λειτουργεί ένα άτομο είναι 

σημαντικά. Εάν το άτομο δεν έχει στρες τότε μπορεί να παρουσιάζει χαμηλή 
απόδοση, να αισθάνεται ανία και να μην έχει κίνητρα. Εάν αντίθετα το άτομο 
έχει πολύ στρες, τότε υποφέρει και η απόδοσή του μειώνεται. Είναι πολύ 
σημαντικό για το άτομο να αναγνωρίσει ότι είναι υπεύθυνο για το στρες που 
το ίδιο νιώθει. Πολύ συχνά το στρες είναι προϊόν του τρόπου σκέψης ενός 

ατόμου. Κάθε άτομο μπορεί να μάθει να ελέγχει τα επίπεδα στρες που νιώθει, 
έτσι ώστε, να τα αυξάνει όταν χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση και να τα 

μειώνει όταν θέλει να χαλαρώσει. Διοικώντας το στρες του το άτομο μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του.
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Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στο στρες και την απόδοση. Κάθε 
άτομο αποδίδει σε κάποια ιδεατά γι αυτό επίπεδα στρες. Οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης του βραχυχρόνιου στρες εστιάζονται στον έλεγχο της 
αδρεναλίνης ώστε να μεγιστοποιήσει το άτομο την απόδοσή του. 
Βραχυχρόνιες πηγές στρες μπορεί να είναι μια δύσκολη συνεδρίαση στη 
δουλειά, η άθληση και άλλες καταστάσεις που έχει το άτομο να αντιμετωπίσει. 
Όσον αφορά το μακροχρόνιο στρες, η κούραση και η αδρεναλίνη σε υψηλά 
επίπεδα για μεγάλη χρονική περίοδο μπορούν να μειώσουν την απόδοση 
σημαντικά. Ο έλεγχος του χρόνιου στρες εστιάζει στη διοίκηση της κούρασης, 
της υγείας, της ενέργειας και του ηθικού.

1.5.1 Βραχυχρόνιο στρες
Παρακάτω δίνεται σε διαγράμμα η σχέση ανάμεσα στο στρες και την 

ποιότητα της απόδοσης, σε καταστάσεις που προκαλούν βραχυχρόνιο στρες. 
Διάγραμμα 1.1

Η σχέση ανάμεσα στο στρες και την απόδοση

A
π
ό
δ
ο
σ

Π

ιδανικό στρες

στρες
Πηγή : www.mindtools.com

Εκεί όπου το στρες είναι χαμηλό η απόδοση μπορεί να είναι χαμηλή, 

λόγο ανίας, χαμηλής συγκέντρωσης και έλλειψης παρακίνησης. Εκεί όπου το 
στρες είναι πολύ υψηλό η απόδοση είναι πάλι χαμηλή λόγω υπερβολικού 

στρες. Στο μέσο, σε ένα μέτριο επίπεδο στρες, βρίσκεται η ζώνη της 
καλύτερης απόδοσης. Μέσα σε αυτή τη ζώνη το άτομο μπορεί να αποδίδει 
καλά χωρίς να υποφέρει από ανία η υπερβολικό στρες.
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Το σχήμα αυτό δεν είναι απόλυτο για κάθε άτομο. Η ζώνη της άριστης 
απόδοσης έχει διαφορετικό σχήμα για το κάθε άτομο. Κάποια άτομα μπορεί 
να αποδίδουν άριστα εκεί που άλλα νιώθουν ανία ή υπερβολικό στρες. Είναι 
πιθανό κάποιο άτομο να αποδίδει καλά σε χαμηλά επίπεδα στρες και να μην 
αποδίδει σε υψηλά επίπεδα στρες. Εναλλακτικά κάποιος μπορεί να αποδίδει 
πολύ καλά σε υψηλά επίπεδα στρες.

1.5.2 Μακροχρόνιο στρες
Τα προβλήματα του μακροχρόνιου στρες αφορούν την κούραση, το 

ηθικό και την υγεία. Το παρακάτω σχήμα δείχνει πως μπορεί να μειωθεί η 
απόδοση κάτω από μακροχρόνιες συνθήκες στρες:
Διάγραμμα1.2

__________ _ Επιθυμητή απόδοση

------------------ Πραγματική απόδοση
Πηγή : www.mindtools.com

12

http://www.mindtools.com


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα αρχικά όσο το στρες αυξάνεται, 
αυξάνεται και η απόδοση . Το άτομο νιώθει θετικά και είναι γεμάτο ενέργεια. 
Εφόσον περάσει η πρώτη φάση το άτομο αρχίζει να αισθάνεται κουρασμένο , 
αγχωμένο, απογοητευμένο και αναστατωμένο. Καθώς συνεχίζει να αυξάνεται 
το στρες, αυξάνονται τα αισθήματα αποτυχίας . Σε αυτή τη φάση το άτομο 
αισθάνεται ότι δεν του φέρονται σωστά στη δουλειά του και συχνά είναι σε 
αναζήτηση καινούργιας δουλειάς. Εάν συνεχιστεί το στρες σε υψηλότερα 
ακόμη επίπεδα το άτομο παθαίνει κατάθλιψη, νευρικό κλονισμό και κάποια 
είδη σοβαρών ασθενειών σχετικών με το στρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
2. Το εργασιακό στρες

Η περιγραφή του στρες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ή αλλιώς 
του εργασιακού στρες, μπορεί να γίνει με ένα μονοπάτι, που ξεκινάει με τις 
φυσικές και ψυχολογικές πηγές στρες που υπάρχουν στη επιχειρησιακή ζωή, 
συνεχίζει με τις αντιλήψεις και γνώσεις του ατόμου, τις σωματικές και ψυχικές 
συμπεριφορικές αντιδράσεις του , και καταλήγει με τις συνέπειες σε σχέση με 
την υγεία του ατόμου και την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Το μονοπάτι 
αυτό εκτίθεται σε μετριαστές , όπως είναι οι προσωπικές ιδιότητες, τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά και οι περιστασιακοί παράγοντες (Kahn and 
Byosiere, 1991).
2.1 Ορισμοί του εργασιακού στρες

Στη βιβλιογραφία παρατηρούμε έναν αριθμό ορισμών του στρες όπως 
για παράδειγμα:

• το εργασιακό στρες είναι το σύνολο όλων των παραγόντων που έχουν 
σχέση με τη δουλειά ενός ατόμου και επηρεάζουν τη ψυχολογική και 
σωματική του υπόσταση. Ο ατομικός παράγοντας καθορίζεται σαν μια 
από τις πηγές στρες και σαν στρες καθορίζεται η αντίδραση του 
ατόμου στις πηγές του στρες (Weiman, 1977 )
Διάφορα σωματεία εργαζομένων περιγράφουν το εργασιακό στρες με 

τους παρακάτω ορισμούς ( Christopher J. Rees and David Redfern, 2000):

• το στρες δεν είναι απλά ένα ιατρικό φαινόμενο. Προβλήματα στρες 
μπορούν να ανακύψουν από την αλληλεπίδραση παραγόντων 
εσωτερικών και εξωτερικών τόσο του ατόμου όσο και του οργανισμού ( 
Police Federation of England and Wales, 1984 )

• το εργασιακό στρες είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της ζωής 
και της εργασίας και σαν τέτοιο, δεν είναι εκ φύσεως κακό ούτε 
καταστροφικό. Υπάρχει ωστόσο, σαφής διαφορά ανάμεσα στο να είσαι 
περιστασιακά υπό πίεση στη δουλειά και στο να υποβάλλεσαι σε 
χρόνιο στρες το οποίο είναι καταστροφικό για την σωματική και ψυχική 
υγεία (AUT , 1998 )
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• το αίσθημα ότι είσαι αδύναμος να αντιμετωπίσεις - η αντίδραση που 
συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι δέχονται υπερβολικές απαιτήσεις και 
πιέσεις από τους γύρω τους, χωρίς παράλληλη υποστήριξη και 
κατανόηση ( BIFU, 1996 )

• το ταίριασμα ανάμεσα στους ανθρώπους και το περιβάλλον τους. Το 
στρες δημιουργείται όταν οι απαιτήσεις από τα άτομα δεν ταιριάζουν με 
τις πηγές που είναι διαθέσιμες ή όταν οι απαιτήσεις δεν συναντούν τις 
ατομικές ανάγκες και προσδοκίες ( GMB, 1998 )

• το στρες είναι η φυσική ανθρώπινη αντίδραση στην υπερβολική πίεση 
- δεν είναι ασθένεια. Εάν το στρες είναι υπερβολικό και κρατήσει 
μεγάλη διάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε νοητικές και σωματικές 
ασθένειες...αλλά το στρες μπορεί να είναι και καλό πράγμα; ( GPMU, 
1998)

• είναι ευρέως αποδεκτό ότι το εργασιακό στρες είναι ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των 
ατομικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων και των κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οργανωσιακών παραγόντων ( NATFHE, 1996 )

• είναι αδύνατο να αποδείξουμε εάν το στρες σχετίζεται με την εργασία ή 
κάτι προσωπικό και είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους 
μάνατζερ προσωπικού να μπορούν να ξεδιαλύνουν το παραπάνω ( 
The Times, 1998)
Τόσο οι παραπάνω ορισμοί όσα και τα στοιχεία ερευνών που γίνονται 

σήμερα αποδεικνύουν τα μεγάλα ποσοστά στρες των εργαζομένων. Οι 
εργαζόμενοι σήμερα, στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι διακατέχονται από 
πολύ μεγάλο στρες. Το 40% των εργαζομένων αναφέρει ότι η δουλειά τους 
έχει πολύ ή υπερβολικό στρες ( survey by northwester national life ) . To 
29% των εργαζομένων αναφέρει ότι αισθάνονται αρκετά ή υπερβολικά 
αγχωμένοι στη δουλειά ( Survey by Yale University ). Ένας στους τέσσερις 
εργαζόμενους βλέπουν την δουλεία τους σαν την νούμερο ένα πηγή άγχους 
στην ζωή τους ( northwestern national life ). Τα τρία τέταρτα των εργαζομένων 

πιστεύουν πως ο εργαζόμενος έχει περισσότερο άγχος από την προηγούμενη 
γενιά ( Princeton survey research associates ). O Kerns υποστηρίζει ότι το 60
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% των απουσιών από τη δουλειά οφείλεται σε ασθένειες που σχετίζονται με το 
άγχος ( Marie McHugh - Shirley Brennan ).
2.2 Πηγές εργασιακού στρες
2.2.1 Κατηγοριοποιήσεις των πηγών εργασιακού στρες

Οι παράγοντες που συντελούν στο στρες είναι πολλοί και μπορούν 
να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Το εργασιακό περιβάλλον 
περιλαμβάνει μια πλειάδα ψυχολογικών παραγόντων πιθανών να 
αλληλεπιδράσουν με διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικές δουλειές, 
διαφορετικών ανθρώπων ( Fletcher, 1988 ). Πολλές διαφορετικές καταστάσεις 
(π.χ συναισθηματισμοί, προσπάθεια, κούραση, πόνος, φόβος, συγκέντρωση, 
εξευτελισμός, μεγάλη και μη αναμενόμενη επιτυχία) είναι ικανοί να παράγουν 
στρες. Όμως κανένας παράγοντας από μόνος δεν μπορεί να αποδειχθεί 
υπεύθυνος για την δημιουργία στρες ( Seley, 1982 ).

Επειδή οι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση του στρες είναι 
πολλοί, διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να τους κατηγοριοποιήσουν . 
Τέτοιες κατηγοριοποιήσεις είναι, των Cooper and Marshall - 1978, των Quick 
and Quick -1984, του Burke - 1988, των Sutherland and Cooper - 1988, του 
Kasl - 1992. Οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις αλληλοσυμπληρώνονται ενώ 
αυτές των Sutherland και Cooper δίνουν μαζί την παρακάτω σημαντική 
κατηγοριοποίηση:

• παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά: φυσικές απαιτήσεις ( 
θόρυβος, δονήσεις, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, υγιεινή, κλίμα, 
διακόσμηση, απομόνωση, ρύπανση, τάξη )

• παράγοντες του καθήκοντος : βάρδιες, βραδινή εργασία, φορτίο 
εργασίας, πολλές ώρες δουλειάς, νέες τεχνολογίες, επανάληψη, 
μονοτονία, βαρεμάρα, ρίσκα και κίνδυνοι

• ο ρόλος του εργαζομένου στην επιχείρηση: σύγκρουση ρόλων, 
αμφιλογία ρόλων, υπευθυνότητα για ανθρώπους και πράγματα

• σχέσεις και διαπροσωπικές απαιτήσεις : συνεργάτες, υφιστάμενοι και 
προϊστάμενοι - οι κοινωνικοί παράγοντες όπως φίλοι και οικογένεια 
μπορούν να ληφθούν ως προέκταση αυτής της κατηγορίας

• καριέρα - επαγγελματική εξέλιξη : ανασφάλεια δουλειάς, ανάρμοστη 

θέση (προαγωγή , υποβιβασμός)
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• οργανωσιακή δομή και κλίμα : συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων
Η κατηγοριοποίηση των Sutherland και Cooper (1988) είναι 

ανεπαρκής στο γεγονός ότι το θέμα της ευαισθησίας ( vulnerability ) δεν είναι 
σαφώς και άμεσα δοσμένο. Έτσι για παράδειγμα κάποιος που ήδη έχει στρες 
στη δουλειά του ή στη προσωπική του ζωή είναι πιο ευάλωτος στις 
καινούργιες πηγές στρες. Οι Sauter, Murphy και Hurrell (1992) υποστηρίζουν 
ότι περιστασιακά, και προσωπικά θέματα επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα των πηγών στρες, δίνοντας σαν παραδείγματα τα 
συμβάντα στη ζωή, τα οικογενειακά προβλήματα και τις οικονομικές 
δυσκολίες. Η προσωπικότητα του ατόμου παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο.

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των Sutherland και Cooper 
παρουσιάζει ελλείψεις και αναφέρει μια ομάδα παραγόντων που δεν είναι και 
οι μοναδικοί. Σημαντικές, παρόμοιες κατηγοριοποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
A. Beehr and Newman 1978

• απαιτήσεις της δουλειάς και τα χαρακτηριστικά του καθήκοντος

• απαιτήσεις του ρόλου και προσδοκίες

• οργανωσιακά χαρακτηριστικά και κατάσταση

• απαιτήσεις και καταστάσεις εκτός οργανισμού 
Β. μοντέλο McGrath

• στρες καθηκόντων

• στρες ρόλων

• στρες άμεσο με τους δεδομένους τρόπους συμπεριφοράς

• στρες ανερχόμενο από το φυσικό περιβάλλον

• στρες ανερχόμενο από το κοινωνικό περιβάλλον, διαπροσωπικές 
σχέσεις

• στρες το οποίο το άτομο έχει σε κάθε κατάσταση 
( Wittkamper and Duane Kent, 1984 )

Γ. Cary Cooper (1991)

• παράγοντες σχετικοί με την εργασία

• θέση στην οργάνωση της επιχείρησης

• διαπροσωπικές σχέσεις

• επαγγελματική εξέλιξη

• οργανωτικές αλλαγές
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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε και η οποία, μέσα από καταθέσεις 
σωματείων εργαζομένων, παρουσιάζει τους παράγοντες που προκαλούν 
στρες στην εργασία, φαίνεται να δίνεται έμφαση σε θέματα όπως οι 
απαιτήσεις της δουλειάς, η έλλειψη επικοινωνίας, το εργασιακό περιβάλλον, 
θέματα συμβολαίου και θέματα παρακολούθησης από το μάνατζμεντ. (Rees 
and Redfern, 2000). Τα αποτελέσματα άλλης έρευνας, η οποία έγινε σε 
στελέχη χρηματοοικονομικών οργανισμών, ασφαλειών και τραπεζών και στην 
οποία εξετάζεται η σημαντικότητα των στρεσογόνων εργασιακών πηγών, 
δείχνουν ότι το φορτίο δουλειάς, η ασάφεια ρόλου και οι σχέσεις με τους 
εργαζόμενους είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες στρες (Janice T.S. 
Ho,1995)

Πολύ σημαντικοί παράγοντες δημιουργίας στρες στην εργασία είναι η 
παντελής έλλειψη ή τα χαμηλά επίπεδα ελέγχου της εργασίας, τα υπερβολικά 
μεγάλα ωράρια εργασίας, ο κίνδυνος κατά την εκτέλεση της εργασίας και η 
ευθύνη τόσο για μεγάλα χρηματικά κεφάλαια όσο και για ανθρώπους. Δυο 
πολύ σημαντικοί παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία στρες είναι οι 
απαιτήσεις της δουλειάς και ο έλεγχος που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος στη 
δουλεία του. Με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες ο Karasek σχημάτισε τον 
παρακάτω πίνακα. Στον κάθετο άξονα τοποθέτησε το εύρος των αποφάσεων 
(decision latitute) και στον οριζόντιο τις απαιτήσεις της δουλειάς (job demand) 
Πίνακας 2.1

Ε υψηλό
Υ 

Ρ
ο
Σ 

A
Π χαμηλό 
ο 
φ

A

ς Μοντέλο στρες ελέγχου - απαιτήσεων (Karasek)
Ε

ων Πηγή : www. siu. edu/departments/cola/psyc323/chapt11

Χαμηλών εντάσεων 
Δουλειές

Δραστήριες
δουλειές

Παθητικές
Δουλειές

Υψηλών
Εντάσεων δουλειές

χαμηλές υψηλές
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
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2.2.2 Ενδοεττιχειρησιακοί παράγοντες εργασιακού στρες

Υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων που συντελούν στη εμφάνιση στρες 
στον εργασιακό χώρο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια λίστα 
ενδοεπιχειρησιακών παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία εργασιακού 
στρες. Πίνακας 2.2

• ανασφάλεια στη δουλειά

• επαγγελματική ανάπτυξη

• φόβος εξαφάνισης του επαγγέλματος

• φόβος συνταξιοδότησης - απόλυσης και υποβιβασμού

• αβεβαιότητα για το μέλλον

• έλλειψη ευκαιριών για προαγωγή

• χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης και προγραμμάτων ανάπτυξης

• άνιση μεταχείριση των εργαζομένων από το μάνατζμεντ

• έλλειψη αναγνώρισης

• βαθμός δυνατότητας ελέγχου - προγραμματισμού της δουλειάς

• χαμηλοί μισθοί

• ρατσισμός

• έλλειψη συνεργασίας

• ανταγωνισμός

• έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων

• έλλειψη συμβουλών από τους μάνατζερ προς τους υφιστάμενους
• αυταρχικοί ηγέτες

• έλλειψη ανταπόκρισης από υφισταμένους

• διαμάχες

• συγκρούσεις

• συγκρουόμενα καθήκοντα

• πολλαπλοί ρόλοι για το κάθε άτομο

• καθορισμός ανεκπλήρωτων στόχων

• έλλειψη επαίνων

• κακές σχέσεις στο χώρο της εργασίας______________________________
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• αίσθημα κακής μεταχείρισης

• παρενόχληση
• κακό μάνατζμεντ

• απόσταση ( μετακινήσεις, κίνηση, καιρός, κατάσταση δρόμου )

• εργατικά ατυχήματα

• φυσικοί κίνδυνοι

• ρίσκο βίας

• υπερωρίες

• θέματα διαχείρισης του χρόνου

• πίεση χρόνου

• φορτίο εργασίας

• προθεσμίες

• βάρδιες
• ανελαστικότητα προγράμματος δουλειάς

• έλλειψη σωστού καταμερισμού της εργασίας

• η φύση της δουλειάς

• ασαφείς ευθύνες

• ευθύνη για άλλους ανθρώπους

• επαφή με ασθενείς

• δουλειά με το κοινό

• κουλτούρα του οργανισμού ( απαίτηση τοποθέτησης της εργασίας 
πάνω από οικογένεια και εαυτό )

• υπερβολικές επαγγελματικές απαιτήσεις , ευθύνες
• υποχρεώσεις πέρα των νόμιμων, αυτών που προβλέπονται από το 

εργατικό δίκαιο
• η δομή της επιχείρησης

• ανεπαρκές προσωπικό

• οργανωσιακές αλλαγές ( συγχωνεύσεις, εξαγορές, χρεοκοπία)

• έλλειψη πληροφοριών

• έλλειψη κοινωνικής εκτίμησης του επαγγέλματος

• γραφειοκρατία

• ελλιπής τεχνική υποστήριξη
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• apcpiAoYia(ambiguity)

• πολλές αλλαγές στην επιχείρηση σε πολύ μικρό διάστημα

• έλλειψη ενδιαφέροντος της δουλειάς

• έλλειψη προκλήσεων

• επαναλαμβανόμενη δουλειά

• υπερβολικές γνωστικές απαιτήσεις

• περιορισμοί

• το μεσοδιάστημα από το σπίτι στην εργασία

• το περιβάλλον της δουλειάς ( θόρυβοι, φωτισμός, αερισμός, 
συνωστισμός, κακός σχεδιασμός χώρου, διακόσμηση )

• κακός σχεδιασμός της εργασίας

• λίγη ή πολλή δουλειά

• προβλήματα συμβολαίου (συμβόλαια για μικρό διάστημα με πολλές 
ώρες εργασίας)

• έλλειψη σταθερών προγραμμάτων αξιολόγησης προσωπικού

2.2.3 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν ή συντελούν στη δημιουργία 
στρες

Ο McLean (1985) ισχυρίζεται ότι πρέπει να ληφθεί υπ ‘όψιν η 
σημασία τριών παραγόντων στη μελέτη του εργασιακού στρες. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι οι πηγές στρες , το πόσο ευάλωτος είναι ο 
εργαζόμενος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα δύο προηγούμενα 
συνδυάζονται. Έτσι συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι ο συνδυασμός των τριών, 
που οδηγεί στη δημιουργία στρες. Έτσι για παράδειγμα ένα άτομο σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να είναι ευάλωτο να υποφέρει από 
στρες για κάποιο λόγο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το άτομο να 
παράγει στρες, αλλά χωρίς την πηγή του στρες εκείνη τη χρονική στιγμή , 
κανένα σύμπτωμα στρες να μην είναι εμφανές. Αντίστοιχα μπορεί να υπάρχει 

η πηγή , αλλά επειδή το άτομο δεν είναι ευάλωτο εκείνη τη στιγμή και πάλι να 
εμφανιστεί στρες ( Golnaz Sadri, 1997 ).

Οι Sutherland - Cooper ( 1998) ισχυρίζονται ότι η επίδραση των 
πηγών στρες ποικίλει και δίνουν καθοριστικούς παράγοντες ( modifiers ), 
όπως : προσωπικότητα ( εξωστρέφεια, εσωστρέφεια, νευρώσεις, άγχος, αυτό
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- εκτίμηση), στυλ συμπεριφοράς ( ικανότητα ελέγχου, τύπος Α), ανάγκες και 
αξίες, ικανότητες και εμπειρίες, φυλή, ηλικία, και φυσική κατάσταση.

Ο Payne( 1988) κατηγοριοποιεί τις προσωπικές διαφορές σε γενετικά 
χαρακτηριστικά ( φυσική κατάσταση, κράση, αντιδραστικότητα, φύλο, ευφυΐα, 
εσωστρέφεια ), αποκτούμενα χαρακτηριστικά ( κοινωνική τάξη, εκπαίδευση, 
ηλικία ) και διαθεσιακά χαρακτηριστικά ( στοιχεία άγχους-νεύρωσης, τύπος Α, 
αυτό εκτίμηση, εικόνα του εαυτού, ικανότητα ελέγχου, ελαστικότητα, στυλ 
αντιμετώπισης, εξωστρέφεια).

Ο Williams ( 1994) ορίζει τρεις τύπους των προσωπικών διαφορών : 
τύπος A / Β προσωπικότητας, ικανότητα ελέγχου, σκληρή-δυνατή 
προσωπικότητα ( hardy) . Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν την κατανόηση του 
εργασιακού στρες σημαντικά.

2.2.3.1 Ατομικοί - προσωπικοί παράγοντες

Το εάν οι διαφορές της προσωπικότητας, έχουν σχέση με την 
ικανότητα διαχείρισης η την αντοχή στο στρες, είναι ένα συχνά εμφανιζόμενο 
ερώτημα. Η περιορισμένη έρευνα που έχει γίνει, δείχνει, ότι πέρα από κάποια 
εμφανή ακατάλληλα χαρακτηριστικά ( νευρικότητα, ντροπή, αστάθεια ) για τον 
ηγέτη, δεν υπάρχει κάποιο σταθερό πρότυπο διαχειριστικής προσωπικότητας 
( Flin, 1996 ). Υπάρχει, όμως πιθανότητα ότι παράγοντες όπως η 
αποτελεσματικότητα του ατόμου (self-efficacy), ο έλεγχος (locus of control) 
και η ανοχή στην αμφιλογία, μπορούν να αυξήσουν την αντίσταση στις 
συνέπειες του στρες, ειδικά αυτές που προέρχονται από απρόβλεπτα 
δυναμικά διαχειριστικά περιβάλλοντα ( Paton, 1989 ).

Αναμφισβήτητα, η προσωπικότητα ενός ατόμου επηρεάζει σημαντικά 
τα επίπεδα στρες και άγχους τα οποία το άτομα αντιμετωπίζει. Κάποια άτομα 
ανησυχούν πιο εύκολα από άλλα, τα οποία είναι πιο σταθερά και λιγότερο 
ευάλωτα στο άγνωστο. Κάθε άτομο εμφανίζει στρες για διαφορετικά 
πράγματα και με διαφορετικό τρόπο. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τρία 
στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου και το πώς και εάν αυτά έχουν 
σχέση με τα επίπεδα στρες που το άτομο αντιμετωπίζει.
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Α. Τύπος συμπεριφοράς A / Β
Μια από τις σημαντικότερες ατομικές πηγές στρες θεωρείται ο τύπος 

προσωπικότητας ( τύπος A / τύπος Β ). Τα άτομα με προσωπικότητα τύπου 
Α χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία:

ν' Πάντα βρίσκονται σε κίνηση, περπατάνε και τρώνε γρήγορα 
ν' Είναι σε μόνιμη ανησυχία για το ρυθμό που γίνονται τα πράγματα 
ν' Προσπαθούν να σκέφτονται και να κάνουν πάνω από ένα πράγμα 

ταυτόχρονα
ν' Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ελεύθερο χρόνο 
ν' Έχουν εμμονή με τους αριθμούς, και μετράνε την επιτυχία τους 

ανάλογα με το πόσα πολλά έχουν απαιτήσει 
Τα άτομα με προσωπικότητα τύπου Β χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: 

ν' Ποτέ δεν υποφέρουν από πίεση χρόνου 
ν' Δεν έχουν την ανάγκη να συζητήσουν για τα κατορθώματά τους 
ν' Ηρεμούν χωρίς τύψεις
ν' Παίζουν για πλάκα και χαλάρωση και όχι για να δείξουν την 

ανωτερότητά τους
Τα άτομα προσωπικότητας τύπου Α έχουν περισσότερο στρες( 

Zylanski - Jenkins, 1970, Sadri, 1997,Ho, 1995) , είναι περισσότερο πιθανό 
για αυτά να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο και 
διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά : εργατικότητα, υπερβολική 
ανταγωνιστικότητα, επιθετικότητα, ευέξαπτο χαρακτήρα, ανησυχία για τις 
προθεσμίες, και χρόνιο άγχος για το χρόνο. Είναι επίσης προσεκτικά, 
ζωντανά, γεμάτα ένταση, με γρήγορες κινήσεις στο σώμα, έντονη προσωπική 
και σωματική διάπλαση και εκρηκτικό λόγο ( Powell, 1987 ). Ο τύπος Α έχει 
μεγάλη επιθυμία να πετύχει σε αντίθεση με τον τύπο Β (Ηο, 1995 )

Παράλληλα, ο τύπος Α υποτιμάει μονίμως τον χρόνο που απαιτείται για 
να ολοκληρωθεί ένα καθήκον και για αυτό αντιμετωπίζει πίεση χρόνου. 
Δουλεύει γρήγορα και είναι ανυπόμονος. Σε περίπτωση που του ζητηθεί να 

εργαστεί αργά, παρουσιάζει μείωση της αποδοτικότητας του. Ο τύπος Α δεν 
δίνει σημασία σε σωματικά και ψυχικά συμπτώματα όταν είναι σε πίεση και τα 
αναφέρει μόνο όταν η δουλειά του τελειώσει. Δουλεύει πολύ σκληρά και η 
δύσκολη εργασία αποτελεί γι’ αυτόν πρόκληση. Είναι εχθρικός και ενοχλείται 
από απειλές. Θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος του, σε
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τέτοιο βαθμό που η έλλειψη ελέγχου μπορεί να προκαλέσει εχθρική 
αντίδραση ( Friedman και Rosenman, 1974, Froggatt -και Cotton, 1987, 
Ganster et al, 1989, Williams, 1989 ), (Sadri, 1997 ).

O Cox (1993) δίνει περιληπτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 
τύπου A : 1) αφοσίωση και μεγάλη ανάμειξη στη δουλειά, 2) καλά 
αναπτυγμένο αίσθημα του επείγοντος 3) αναπτυγμένη αίσθηση του 
ανταγωνισμού και σχολιάζει ότι αυτή η συμπεριφορά μαθαίνεται και συχνά 
αξιολογείται και διατηρείται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές κουλτούρες.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα άτομα συμπεριφοράς τύπου Α έχουν 
διαφορετική αντίδραση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος σε σύγκριση 
με τα άτομα τύπου Β. Τα άτομα τύπου Α υποφέρουν από υψηλή και 
ανεξέλεγκτη έκκριση αδρεναλίνης και κορτιζόλης, με σχετικά μεγάλο χρόνο 
επαναφοράς στα φυσιολογικά επίπεδα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της 
υπερβολικής έκκρισης κορτιζόλης είναι αυξημένα επίπεδα λίπους στο αίμα, 
αυξημένη διάσπαση του μυϊκού ιστού για την παραγωγή ενέργειας, και 
αυξημένα επίπεδα οξύτητας στο στομάχι. Η κορτιζόλη ακόμη, μειώνει το ποσό 
των κατεχωλαμινών στον εγκέφαλο, κάτι που αυξάνει το άγχος και την 
κατάθλιψη. Σε οικογένειες με ιστορικό καρδιακών ασθενειών βρέθηκε ότι είχαν 
αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα. Σε αντίθεση, τα άτομα τύπου Β 
παρουσιάζουν φυσιολογικά και σταθερά επίπεδα τόσο αδρεναλίνης όσο και 
κορτιζόλης στο αίμα τους ( Steven Β. Donovan, Brian Η. Kleiner, 1994 )
Β. Εσωτερικός ή εξωτερικός έλεγχος (Locus of control)

Είναι μια μεταβλητή της προσωπικότητας ενός ατόμου. Ο έλεγχος 
χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: 1) εσωτερικός έλεγχος είναι όταν νιώθεις ότι 
μπορείς να κάνεις τα πράγματα να συμβούν 2) εξωτερικός έλεγχος είναι όταν 
νιώθεις ότι τα πράγματα συμβαίνουν σε σένα ( Williams, 1994 ). Είναι η 
διαφορά ανάμεσα στο να διοικείς τη ζωή σου και στο να την έχεις να διοικείται 
για σένα. Βάση αυτής της μεταβλητής της προσωπικότητας, τα άτομα 
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Από την μια πλευρά, είναι τα άτομα που 
πιστεύουν ότι είναι άρχοντες της μοίρας τους (εσωτερικοί) και από την άλλη τα 

άτομα που πιστεύουν ότι η ζωή τους εξαρτάται από την τύχη, την μοίρα και τις 
ευκαιρίες (εξωτερικοί) ( Rotter, 1966 ).

Η έννοια του ελέγχου βασίζεται στην κοινωνική μαθησιακή θεωρία ( 
Bandura, 1997, Sutherland and Cooper, 1988). Ένα άτομο μαθαίνει από το
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περιβάλλον του μέσω της μοντελοποίησης(ιποάβΙίη9) και της παλιάς 
εμπειρίας. Η ενδυνάμωση συγκεκριμένων συμπεριφορών επιδρά στην 
αναμονή και η αναμονή οδηγεί στη συμπεριφορά. Η κατανόηση της έννοιας 
του « ελέγχου» και η σχέση της με το στρες ξεκαθαρίστηκε μέσω της 
αντίληψης ότι είναι η διαφορά ανάμεσα στο ποσό του ελέγχου που τα άτομα 
νομίζουν ότι πρέπει να έχουν και στο ποσού του ελέγχου που πραγματικά 
έχουν που οδηγεί στο στρες.

Οι εσωτερικοί σε αντίθεση με τους εξωτερικούς καταβάλλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Αυτό σημαίνει, ότι 
τα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγχουν τις καταστάσεις, 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να το πετύχουν. Ακόμη, 
επιδεικνύουν καλύτερη μάθηση, ψάχνουν καινούργιες πληροφορίες με 
μεγαλύτερη ενέργεια, χρησιμοποιούν την πληροφορία καλύτερα και φαίνεται 
να τους ενδιαφέρει περισσότερο η πληροφορία από ότι οι κοινωνικές 
απαιτήσεις και καταστάσεις ( Phares, 1976 ).

Μια σειρά ερευνών έχει δείξει ότι οι εσωτερικοί αντιλαμβάνονται τη 
δουλειά τους ως λιγότερο στρεσογόνα από ότι οι εξωτερικοί ( Gemmill and 
Heisler, 1972, Phares, 1976, Sadri, 1997). Επιπλέον οι εσωτερικοί αναφέρουν 
σπανιότερα ψυχολογική πίεση προερχόμενη από τη δουλειά, λιγότερα 
σωματικά παράπονα ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ρόλων και είναι 
λιγότερο πιθανό να αντιδράσουν σε οργανωσιακές απογοητεύσεις με 
επιθετικότητα, σαμποτάζ ή αποχώρηση (Anderson et al., 1977, Fusilier et al., 
1987., Gemmill and Heisler, 1972, Marino and White, 1985, Storms and 
Spector, 1987).

Oi Karasek και Theorell (1990), υποστηρίζουν ότι η πρόκληση ή η 
πνευματική διέγερση είναι προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική μάθηση 
και αναφέρουν την αναγνώριση του ελέγχου σαν ένα παράγοντα που 
καθορίζει εάν η αποτελεσματική μάθηση ή η ψυχολογική πίεση θα 
ακολουθήσουν τις περιβαλλοντολογίας απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις και οι 
προκλήσεις που δεν έχουν έλεγχο δεν οδηγούν σε αυξημένη μάθηση και γι ‘ 

αυτό δεν είναι θετικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η αβεβαιότητα στην αγορά 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση θεωρείται παράγοντας στρες. Με βάση 

τα παραπάνω όμως, δεν είναι ο τύπος πρόκλησης από τον οποίο τα άτομα 
μπορούν εύκολα να μάθουν, γιατί είναι απρόβλεπτος και εκτός ελέγχου.
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Έρευνα που έγινε από τον Krause (1986) σε 351 μεγάλους ενήλικες 
δείχνει ότι οι εσωτερικοί αναφέρουν λιγότερα αρνητικά γεγονότα ζωής από ότι 
οι εξωτερικοί. Αυτό συμβαίνει γιατί τείνουν να αναλαμβάνουν δράση ώστε να 
αποφύγουν τέτοια γεγονότα. Αυτό δείχνει ότι τείνουν να χρησιμοποιούν τον 
έλεγχο που πιστεύουν ότι έχουν. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι άτομα με 
ακραίες τάσεις προς την μια ή την άλλη κατηγορία δείχνουν μεγαλύτερη 
καταθλιπτική τάση. Οι εσωτερικοί παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερο 
επιρρεπής στο στρες, συχνά έχουν τον κίνδυνο να ρίχνουν την ευθύνη στους 
ίδιους.
Γ. Σκληρότητα (Hardiness)

Το χαρακτηριστικό της σκληρότητας ορίζεται ως μια δυνατότερη 
δέσμευση με τον εαυτό, ως συμπεριφορά δύναμης απέναντι στο περιβάλλον, 
ως μια αίσθηση νοήματος και εσωτερικού ελέγχου ( Kobasa, 1979). Τα άτομα 
με υψηλή σκληρότητα είναι αυτά που δεσμεύονται εύκολα σε αυτό που 
κάνουν, αισθάνονται ότι μπορούν, τουλάχιστον μερικώς να ελέγξουν τα 
γεγονότα και αντιμετωπίζουν την αλλαγή σαν φυσιολογική πρόκληση ή 
ανάπτυξη. Σε δύσκολες καταστάσεις τα άτομα με σκληρότητα ( hardy ) 
βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν αποφάσεις, να επιβεβαιώσουν τις 
προτεραιότητες της ζωής, να θέσουν νέους στόχους και να 
πραγματοποιήσουν νέες δραστηριότητες. Είναι ικανοί να εκτιμήσουν κάθε 
συμβάν σε πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου ζωής (Kobasa ,1982)

Ο Kobasa (1979) βρήκε ότι το υψηλό στρες σχετίζεται με χαμηλά 
περιστατικά ασθένειας σε στελέχη που έδειχναν υψηλότερα επίπεδα 
σκληρότητας και με περισσότερα περιστατικά ασθένειας σε στελέχη με 
χαμηλότερα επίπεδα σκληρότητας. Τα σκληρά 0Topa(hardy) αντιμετωπίσουν 
τις πηγές στρες λιγότερο αρνητικά.

Σε περαιτέρω μελέτες (1985) ο Kobasa αναγνώρισε τρία 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διακατέχεται από σκληρότητα: 
υψηλή δέσμευση στους στόχους , εσωτερικό έλεγχο και θετική αντίληψη των 
προκλήσεων - ευκαιριών. Ως δέσμευση ορίζει την ικανότητα να πιστεύεις 
στην αλήθεια και την σημασία - ενδιαφέρον που κάποιος αποδίδει σε αυτό 
που κάνει. Συνεπώς, ορίζει ως δέσμευση την τάση να αναμειγνύεται κάποιος 

σε πολλές καταστάσεις της ζωής, περιλαμβανομένων της δουλειάς, της 
οικογένειας, των διαπροσωπικών σχέσεων και των κοινωνικών ιδρυμάτων.
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Πρόκληση είναι η πίστη ότι η αλλαγή , παρά η σταθερότητα, είναι το πρότυπο 
στυλ ζωής.

Συμπληρώνοντας, οι παρακάτω, σημαντικοί, ατομικοί παράγοντες 
καθορίζουν, συντελούν και επηρεάζουν την εμφάνιση ή όχι στρες στα άτομα.

• Παλιά εμπειρία: εάν κάποιο άτομο είχε ζήσει άσχημες καταστάσεις στο 
παρελθόν, καταστάσεις που είχαν στρες και οδήγησαν σε 
ανεπιθύμητες συνέπειες , είναι πιθανό η επανάληψη τέτοιων 
καταστάσεων ή παρόμοιων να οδηγήσουν σε άγχος και στρες το ίδιο 
άτομο. Τα λάθη του παρελθόντος είναι πάντα παρόντα και 
δημιουργούν στρες οποτεδήποτε διαφαίνεται ότι το ίδιο ή παρόμοιο 
λάθος πρόκειται να συμβεί.

• Οικογενειακό υπόβαθρο : το στρες που βιώνει ένα άτομο σχετίζεται με 
τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια του αντιμετώπιζε της δύσκολες 
καταστάσεις, τον τρόπο με τον οποίο ανατράφηκε, με τον τρόπο 
λειτουργίας της οικογένειας του, με τον τρόπο που έμαθε να 
καταλαβαίνει τα προβλήματα και να δρα για να τα αντιμετωπίσει και με 
τις αξίες και την παιδεία που του έδωσαν οι γονείς του.

• Το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης : είναι βέβαιο ότι όταν κάποιος έχει 
κάποιον στον οποίο μπορεί να στηρίζεται υλικά και συναισθηματικά, 
έχει χαμηλότερα επίπεδα στρες. Είναι σημαντικοί οι φίλοι οι οποίοι 
συμπαραστέκονται ο ένας στον άλλο.

• Το φύλο : λέγεται ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το στρες πιο δραστικά 
από τους άντρες

• Η ηλικία : τα παιδιά δεν εμφανίζουν στρες σχεδόν ποτέ και για τίποτα 
σε αντίθεση με τους μεγάλους οι οποίοι εμφανίζουν στρες πολύ συχνά 
και για τα περισσότερα πράγματα.

• Πολιτισμικό υπόβαθρο : το στρες δεν είναι το ίδιο ανά τον κόσμο. 
Διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετικά επίπεδα στρες, εξαιτίας 
των διαφορετικών αξιών, εθίμων και αντιμετώπισης της ζωής. Για 
παράδειγμα, τα άτομα με Μεσογειακό ταμπεραμέντο θεωρούνται 
απελευθερωμένα από κάθε είδους στρες.

• Ηθικές αξίες : τα άτομα τα οποία έχουν υψηλές ηθικές αξίες είναι 

περισσότερο επιρρεπή στο στρες. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν

27



περισσότερο άγχος στην προσπάθεια τους να παραμείνουν ηθικοί και 
σωστοί στον κόσμο του σήμερα.

• Η ικανότητα ενός ατόμου να λύνει τα προβλήματα : τα άτομα που έχουν 
την ικανότητα να επιλύουν τα προβλήματα αποτελεσματικά και 
ικανοποιητικά αντιμετωπίζουν λιγότερο άγχος και στρες.

• Συσσώρευση δύσκολων καταστάσεων : όσο περισσότερες δύσκολες 
καταστάσεις έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο ταυτόχρονα, τόσο πιο 
πολύ στρες αντιμετωπίζει.

• Διακοπή του γνώριμου τρόπου συμπεριφοράς : όταν ένα άτομο έχει 
συνηθίσει σε ένα τρόπο συμπεριφοράς σε οποιαδήποτε κομμάτι της 
ζωής του και ξαφνικά του επιβάλλεται, για κάποιο λόγο, να υιοθετήσει 
νέο τρόπο συμπεριφοράς, εμφανίζει στρες. Αυτό συμβαίνει, τόσο γιατί 
πιθανώς εγκατέλειψε κάτι αγαπημένο, όσο και γιατί δεν ξέρει εάν θα τα 
καταφέρει.

2.3 Οι φάσεις του εργασιακού στρες
Το εργασιακό στρες μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις:

Φάση 1 : Αρχικό ξεκίνημα : η φάση αυτή ξεκινάει με την 
συνειδητοποίηση ότι οι αρχικές προσδοκίες δεν ήταν ρεαλιστικές. Η 
δουλειά δεν προχωράει όπως είχε φανταστεί το άτομο. Δεν ικανοποιεί 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ατόμου, ούτε λύνει τα προβλήματα 
που περίμενε. Οι συνεργάτες και η επιχείρηση δεν είναι όπως περίμενε 
το άτομο. Η αναγνώριση και ο ανταμοιβές είναι σπάνιες.

Φάση 2 : Πάλη και Αντίσταση : καθώς η ψευδαίσθηση και η 
απογοήτευση αυξάνονται, το άτομο μπερδεύεται περισσότερο. Κάτι 
πάει στραβά, αλλά δεν μπορεί το άτομο να το αλλάξει. Τυπικά 
εργάζεται περισσότερο για να πραγματοποιήσει τα όνειρα του. Η 
πολλή δουλειά όμως δεν οδηγεί πουθενά και το άτομο κουράζεται, 
απογοητεύεται και βαριέται όλο και πιο πολύ. Ακόμη το άτομο αρχίζει 
να αμφισβητεί τις ικανότητες του και να χάνει την αυτοπεποίθηση του. 
Ο αρχικός ενθουσιασμός και η ενέργεια μετατρέπονται σε χρόνια 
κούραση και ενόχληση.

Φάση 3 : Εξάντληση και Κατάρρευση : η απόγνωση είναι εδώ 

το βασικό χαρακτηριστικό. Το άτομο νιώθει αίσθηση αποτυχίας και
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έλλειψη αυτό εκτίμησης και αυτό εμπιστοσύνης. Αρχίζει να νιώθει 
κατάθλιψη, μοναξιά και κενότητα. Η ζωή χάνει το νόημά της και το 
μέλλον αντιμετωπίζεται με απαισιοδοξία. Τα σωματικά και ψυχικά 
ξεσπάσματα είναι συχνά. Πνευματικά και σωματικά κυριαρχεί 
εξάντληση. Η σκέψη της αυτοκτονίας, το εγκεφαλικό επεισόδιο και το 
έμφραγμα είναι ολοένα και πιο πιθανά καθώς το άτομο διανύει τη 
τελευταία φάση από κάτι που ξεκίνησε με υψηλές ελπίδες, ενέργεια, 
αισιοδοξία και ενθουσιασμό.

2.4 Συμπεριφορές πιθανές να οδηγήσουν σε εργασιακή κατάρρευση

• Το άτομο έχει το πολύ υψηλά πρότυπα

• Ενοχλείται πάντα από τους άλλους και να είναι ανυπόμονο

• Πιστεύει πως μόνο οι ιδέες του είναι σωστές

• Ρίχνει ευθύνες στον εαυτό του

• Έχει την τάση πάντα να κατηγορεί τους άλλους

• Νιώθει ότι πρέπει να κάνει όλες τις δουλειές μόνο του

• Ενοχλείται εξίσου και με μικρές ενοχλήσεις

• Νιώθει ότι έχει όλο και περισσότερα να κάνει σε πολύ λίγο χρόνο

• Δέχεται κοινωνικές υποχρεώσεις για τις οποίες ξέρει ότι δε θα έχει 
χρόνο

• Σπαταλά χρόνο και ενέργεια σε ασήμαντα θέματα και να αποφεύγει τα 
πιο δύσκολα

2.5 Εργαλεία μέτρησης του εργασιακού στρες 
α. Δείκτης εργασιακού στρες

Ο δείκτης εργασιακού στρες (Occupational Stress Indicator, OSI) έχει 

αποδειχθεί ότι έχει εξαιρετικές ψυχομετρικές ιδιότητες και συνδέεται με μια 
σειρά επαγγέλματα ( Cooper and Marshall, 1976, Cooper et al, 1988, 

Kirkcaldy and Hodapp, 1989, Schuler, 1980). Ο κύριος λόγος χρήσης του 
δείκτη αυτού είναι ο υπολογισμός των επιπέδων στρες μέσα σε ένα 
οργανισμό και η αναγνώριση των αιτιών του στρες. Το εργαλείο αυτό μετράει
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και ερευνά το στρες. Δίνει έμφαση στο οργανωσιακό στρες των ομάδων και 
όχι στη διάγνωση του ατομικού στρες. Ο δείκτης αυτός είναι φτιαγμένος από 
έξι ερωτηματολόγια που μετράνε διαφορετικές διαστάσεις του στρες :

• τύπος Α προσωπικότητας(οκτώ αντικείμενα),

• εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο (12 αντικείμενα),

• μεθόδους αντιμετώπισης (28 αντικείμενα),

• πηγές πίεσης (61 αντικείμενα),

• εργασιακή ικανοποίηση ( 22 αντικείμενα),

• και τρέχουσα κατάσταση υγείας (30 αντικείμενα).

Συνεπώς, ο δείκτης αυτός αποτελείται συνολικά από 167 ατομικός 
αναφερόμενα αντικείμενα και εστιάζει σε τέσσερα σημεία : τις πηγές του 
στρες, τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις στρατηγικές χειρισμού και τις συνέπειες 
στα άτομα και τον οργανισμό. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο στις μελέτες που γίνονται για το στρες στις επιχειρήσεις. 
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε μόνο σε white-collar εργάτες, αργότερα όμως η 
χρήση του αποδείχθηκε έγκυρη και σε blue-collar εργάτες και σε 
επαγγέλματα υγείας. Η δομή του OSI παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2.3

Στοιχεία στρες Ατομικές διαφορές Συνέπειες έντασης

Πηγές πίεσης συμπεριφορά Τύπου A Τρέχουσα κατάσταση 
υγείας

• Σχετικές με τη • στάση ζωής • πνευματική υγεία
δουλεία

• Ρόλος του • τρόπος • σωματική
μάνατζμεντ συμπεριφοράς

• Προσωπικές • φιλοδοξία Ικανοποίηση δουλειάς

σχέσεις

• Καριέρα Εσωτερικός-εξωτερικός • κατορθώματα,
κατορθώματα έλεγχος αξία, ανάπτυξη

• Οργανωσιακή • δυνάμεις • δουλειά
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δομή οργανισμού

• Μεσοδιάστημα • διαδικασίες • δομή οργανισμού
σπίτι - δουλειά μάνατζμεντ

• ατομικές • διαδικασίες
επιρροές οργανισμού

Αντιμετώπιση του στρες • προσωπικές
σχέσεις

• κοινωνική
υποστήριξη

• στρατηγικές
καθήκοντος

• λογική
• σχέσεις
• διοίκηση χρόνου
• ανάμειξη

Πηγή: Cooper, Sloan, Williams, Occupational Stress Indicator Management 
Guide, NFER- Nelson, Windsor, 1988 )

β. Pressure Management Indicator
To εργαλείο αυτό μέτρησης (PMI), αποτελείται από 120 ατομικά 

αναφερόμενες ερωτήσεις και είναι η εξέλιξη του (OSI). Το εργαλείο αυτό είναι 
πιο έμπιστο και συντομότερο από το OSI. Παρέχει ικανοποιητική μέτρηση των 
κυριότερων διαστάσεων του εργασιακού στρες. Μετράει μέσω τριών κλιμάκων 
τα παρακάτω:

ΐ. κλίμακα αποτελεσμάτων: την ικανοποίηση της δουλειάς, την 
ικανοποίηση από τον οργανισμό, την ασφάλεια που παρέχεται 
από τον οργανισμό, την οργανωσιακή αφοσίωση, το άγχος- 
κατάθλιψη, την ελαστικότητα, την ανησυχία, τα σωματικά 
συμπτώματα και την εξάντληση

Π. κλίμακα των παραγόντων στρες : την πίεση από το φορτίο της 
εργασίας, τις σχέσεις την πορεία της καριέρας, την ευθύνη
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διοίκησης, την προσωπική ευθύνη, τις απαιτήσεις στο σπίτι, και 
τις καθημερινές ενοχλήσεις

iii. οι μεταβλητές μετρίασης μετράνε την επιθυμία, την 
ανυπομονησία, τον έλεγχο, το εύρος των αποφάσεων, τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, την ισορροπία 
μεταξύ δουλειάς και σπιτιού και την κοινωνική υποστήριξη 

(Williams και Cooper, 2002)

2.6 Συνέπειες του εργασιακού στρες
Ο Cox διακρίνει διάφορες συνέπειες του στρες, οι οποίες υποστηρίζει 

ότι ενδιαφέρουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Μερικές από αυτές είναι η παραίτηση, 
η αποχή , η μη ποιοτική χρήση του χρόνου και τις χαρακτηρίζει ως 
στρατηγικές απόδρασης. Αλλά και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος 
παραμένει στη δουλειά του περισσότερες ώρες, εμφανίζει μείωση της 
απόδοσης και της παραγωγικότητας του. Ο Cooper (1994) σημειώνει το 
τεράστιο κόστος που έχει η παρουσία των ατόμων με στρες στην επιχείρηση 
και τονίζει ότι τα άτομα αυτά συνεισφέρουν λίγο ή και καθόλου στην 
επιχείρηση.

Οι Talbot, Cooper και Barrow (1992) σε έρευνά τους βρήκαν 
σημαντικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο στρες και στη δυνατότητα 
δημιουργικότητας. Παρ’ όλα αυτά δεν μπόρεσαν εκφράσουν μια σχέση αιτίου 
αποτελέσματος γιατί τόσο το στρες όσο και η δημιουργικότητα μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα άλλων παραγόντων. Οι Sommerville και Langford (1994) 
διαπιστώνουν σε έρευνά τους ότι το εργασιακό στρες συμβάλλει στην 
δημιουργία διαμαχών.

Σημαντικά αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό έχουν η αμφιλογία 
ων ρόλων και η σύγκρουση των ρόλων. Και οι δυο αυτές πηγές εργασιακού 
στρες έχουν συνήθως ως συνέπεια την χαμηλότερη ικανοποίηση από την 
εργασία (Parkington και Schneider, 1979, Jackson και Schuler, 1985, Sauter, 

Murphy και Hurrell, 1992). O Burke(1988) παρατηρεί σε έρευνα του τη σχέση 
των δυο αυτών πηγών στρες με διάφορες μεταβλητές. Με βάση την έρευνα 
αυτή, η σύγκρουση και η αμφιλογία ρόλου σχετίζονται θετικά με την 
κούραση, την ένταση, την αποχή, και την παραίτηση και αρνητικά με την 
ικανοποίηση από την δουλειά, την απόδοση, την ανάμειξη στη δουλειά, τη
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λήψη αποφάσεων, την αφοσίωση στον οργανισμό, την ανοχή σε καυγάδες, το 
δέσιμο των ομάδων κ.α.

2.7 Διάκριση συνεπειών στρες (Cooper, 1991)
Οι συνέπειες του στρες διακρίνονται με βάση τον Cooper σε σωματικά 

συμπτώματα, συμπτώματα συμπεριφοράς και συμπτώματα στον χώρο της 
εργασίας. Παρακάτω δίνονται τα συμπτώματα αυτά:

Α. Σωματικά συμπτώματα

• λαχάνιασμα

• στεγνό λαρύγγι και στόμα

• ιδρωμένα χέρια

• εξάψεις

• τεντωμένους μύες

• δυσπεψία

• διάρροια

• δυσκοιλιότητα

• αδικαιολόγητη εξάντληση

• πονοκεφάλους

• νευρικά τικ

• εκνευρισμό

• στομαχικά και εντερικά προβλήματα

• δερματικά προβλήματα

• καρδιακές παθήσεις

• Σε αυτά μπορούν να προστεθούν

• πόνοι στη πλάτη, το σαγόνι, τους τένοντες και τους συνδέσμους

• ημικρανίες,

• κρύα άκρα,

• δυσκολία στην αναπνοή ,

• πόνοι στο στομάχι,

• οξύτητα στο στομάχι

• εγκεφαλικό επεισόδιο,

• κρίση πανικού
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• ζαλάδες
• ταχυκαρδία
• έμφραγμα

• ίλιγγος

• διαταραχές στην όραση

• λιποθυμία

• μούδιασμα

• αποπραγματοποίηση

• σωματική και πνευματική κατάρρευση - υπερκόπωση

• φόβος θανάτου

Β. Συμπτώματα στη συμπεριφορά

• αίσθημα ταραχής

• ενόχληση από άλλους

• παρεξήγησης

• αδυναμίας

• καταρράκωσης

• αποτυχίας

• απώθησης

• αδιαφορίας

• δυσκολία: στη συγκέντρωση, συγκροτημένη σκέψη,
αποφάσεων

Γ. Συμπτώματα στο χώρο της εργασίας

• μείωση της ικανοποίησης που μας προσφέρει η δουλειά

• μείωση της απόδοσης

• μείωση ζωτικότητας και ενέργειας

• επικοινωνιακές αδυναμίες

• μείωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων

• ελάττωση δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας

• ενασχόληση με ασήμαντες δραστηριότητες 
Σε αυτά μπορούν να προστεθούν

λήψη
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• μείωση της παραγωγικότητας

• αίσθημα απογοήτευσης και θυμού για τους συνεργάτες και το αφεντικό

• χρήση δράσης εκμετάλλευσης

• ευθυνοφοβία

• ανικανότητα χειρισμού κρίσεων
Τέλος, μπορεί να προστεθεί και μια τέταρτη κατηγορία, αυτή των 

ψυχολογικών συμπτωμάτων. Τέτοια είναι:

• συμπεριφορές απόδρασης (ναρκωτικά, αλκοολισμός, πάρτι, 
καταναλωτισμός)

• κατάθλιψη

• κακή διάθεση

• θυμός

• νευρικότητα

• ανησυχία

• αίσθημα ότι είναι αδύναμο, αβοήθητο και χωρίς ελπίδα

• αϋπνία και γενικά διαταραχές ύπνου

• έλλειψη αυτοπεποίθησης

• μοναξιά, απόσυρση, μείωση κοινωνικής ζωής

• αυτοκτονία

2.8 Μοντέλο Burnout

Η μακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες στρες μπορεί να οδηγήσει σε 
κατάσταση «burnout». Η κατάσταση αυτή περιγράφεται σαν αποτυχία, 
εξάντληση και ανικανότητα χειρισμού των προσωπικών σχέσεων ( London 
Hazards Center, 1994 ). Αλλιώς, ορίζεται ως μια ατομική, αρνητική 
συναισθηματικά εμπειρία, η οποία οδηγεί σε χρόνια κατάσταση εξάντλησης σε 
σωματικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο. Σε μια τέτοια κατάσταση 
παρατηρείται παραίτηση ή χαμηλή ανάμιξη - συμμετοχή των ατόμων στην 

εργασία ειδικά αυτών των οποίων η αρχική συμμετοχή στην εργασία ήταν 
υψηλή ( Sonnentag et al, 1994). Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την 

ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος από την δουλειά του, την
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αφοσίωση του εργαζομένου στον οργανισμό και τις προθέσεις παραίτησης 
από τη δουλειά. Παρακάτω δίνεται με ένα μοντέλο η κατάσταση αυτή: 
Διάγραμμα 2.1

Μοντέλο

Προσωπικοί παράγοντες Παράγοντες στρες από την
στρες εργασία και τον οργανισμό

Πηγή : www.siu.edu/departments/cola/psyc323/chapt17

2.9 Συνέπειες ανησυχίας ως συμπτώματος του στρες (Eyseck,1983)

Ο Eyseck (1983) δίνει τις παρακάτω εννέα συνέπειες της αδημονίας- 
ανησυχίας , ως συμπτώματος του στρες , στην απόδοση βάση εμπειρικής 
έρευνάς του:

1. Οδηγεί σε αύξηση των γνωστικών δραστηριοτήτων που είναι 
άσχετες με τη δουλειά π.χ. ανησυχία

2. Οδηγεί σε αυξημένη προσπάθεια κατά την διάρκεια της 
δουλειάς τον περισσότερο καιρό

3. Οδηγεί σε μείωση της χωρητικότητας της μνήμης στη 
δουλειά
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4. Η ανησυχία -άγχος και η δυσκολία της δουλειάς 
αλληλοεπηρεάζονται. Οι συνέπειες της ανησυχίας-άγχους 
γίνονται εντονότερες , όσο αυξάνεται η δυσκολία της 
δουλειάς

5. Οι βλαπτικές συνέπειες της ανησυχίας-άγχους είναι 
περισσότερο εμφανείς σε δευτερεύοντα ή τυχαία καθήκοντα 
από ότι στα πρωτεύοντα και βασικά

6. Η ανησυχία-άγχος επηρεάζει τον τύπο επανατροφοδότησης. 
Έτσι όταν πρόκειται για θέματα υψηλής ανησυχίας η 
αποτυχία της επενατροφοδότησης είναι μεγαλύτερη

7. Τόσο τα θέματα υψηλής ανησυχία όσο και τα χαμηλής 
μπορούν να προκαλέσουν σοκ

8. Το άγχος που προέρχεται από την αποτυχία κάνει την 
διαδικασία ανάκτησης της αρχικής θέσης του ατόμου πιο 
δύσκολη

9. Υπάρχει στενότερη σχέση ανάμεσα στην μόνιμη κατάσταση 
ανησυχίας και στην απόδοση από ότι ανάμεσα στη παροδική 
ανησυχία και την απόδοση

2.10 Διοικητικό κόστος του εργασιακού στρες

Οι συνέπειες του στρες έχουν υψηλό οργανωσιακό και προσωπικό 
κόστος. Πέρα όμως από το προσωπικό και οργανωσιακό, το κόστος των 
συνεπειών αυτών είναι σημαντικό και για το σύνολο της οικονομίας. Οι 
Cranwell και Ward για την περίοδο 1991-92 υποστηρίζουν μέσω της 
στατιστικών DDS, ότι 140 εκατομμύρια ημέρες για τους άντρες και 55,4 
εκατομμύρια ημέρες για τις γυναίκες, ήτανε μέρες πληρωμένες για άδεια που 
οφειλότανε σε πνευματικούς και λόγους στρες. Ο Cooper (1994) χρησιμοποιεί 
νούμερα από το CBI και HSE για να δείξει ότι 180 εκατομμύρια ημέρες 
εργασίας , που κόστιζαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια, χάθηκαν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για λόγος σχετικούς με το στρες στην εργασία. Ο Coe (1993) 
ισχυρίζεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το εργασιακό στρες κοστίζει το 10% του 
εθνικού προϊόντος(Η8Ε). Ο Banham(1992) υποστηρίζει ότι οι απουσίες λόγω 
στρες, μπορεί να είναι περισσότερες, γιατί οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να
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παρουσιάζουν σαν λόγω απουσίας πνευματικούς λόγους και λόγους στρες. Ο 
ισχυρισμός αυτός γίνεται εντονότερος εάν ληφθεί υπ' όψιν ότι οι απουσίες 
από τη δουλειά μέχρι και επτά ημέρες δικαιολογούνται από το ίδιο το άτομο. Ο 
Kearns (1996), δηλώνει ότι το 60% των απουσιών από τη δουλειά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι λόγω στρες, δηλαδή γιατί το άτομο δεν μπορεί να 
αντέξει το να πάει στη δουλειά του (σελ.13).

Το κόστος για την υγιεινή φροντίδα των εργαζομένων είναι ένα μεγάλο 
μέρος του κόστους μιας επιχείρησης. Το εργασιακό στρες εκτιμήθηκε ότι 
κοστίζει στην αμερικανική βιομηχανία 150 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε 
χρόνο, για λόγους απουσιών, χαμηλής παραγωγικότητας, ασφαλειών υγείας, 
άμεσων ιατρικών εξόδων και αμοιβών αποζημίωσης. Τα έξοδα αυτά είναι 15 
φορές μεγαλύτερα από τα έξοδα όλων των απεργιών μαζί. Για παράδειγμα, 
500 εκατομμύρια εργάσιμων ημερών χάνονται λόγω ασθενειών και 
δυσλειτουργιών, 93 εκατ. λόγω προβλημάτων στην πλάτη και 23 εκατ. λόγω 
καρδιολογικών παραπόνων (Dr. Janet Cahill, 1995)

Οι εργαζόμενοι με στρες καπνίζουν περισσότερο, τρώνε λιγότερο, 
έχουν πρόβλημα αλκοολισμού και εξάρτησης από ουσίες, έχουν εντονότερα 
οικογενειακά προβλήματα, υποκινούνται λιγότερο, αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με τους συνεργάτες τους και έχουν λιγότερο καλή σωματική 
υγεία. Η μείωση έστω και μόνο των πιο στρεσογόνων εργασιών θα σήμαινε 
ένα πιο υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό.

2.11 Μοντέλο εργασιακού στρες και σχέσεων υγείας του NIOSH

Εφόσον έχουν περιγράφει τόσο η έννοια του εργασιακού στρες όσο και 
οι πηγές και οι συνέπειες του είναι θεμιτό σε αυτό το σημείο να παρατεθεί το 
μοντέλο εργασιακού στρες και σχέσεων υγείας του NIOSH. Σε αυτό φαίνεται 
η σχέση των εργασιακών πηγών στρες, παραγόντων που επηρεάζουν το 
στρες και των συνεπειών ως αντιδράσεων και ασθενειών. Το μοντέλο αυτό 
υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του προβλήματος του στρες καθώς αυτό 
σχετίζεται με εργασιακούς όσο και μη εργασιακούς παράγοντες. Η δυσκολία 

του προβλήματος και των συνεπειών του υποδεικνύουν ότι η μελέτη του 
εργασιακού στρες και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων διοίκησης του στρες
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είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. ( Lawrence 
R. Murphy, 1995). Παρακάτω δίνεται σχηματικά το μοντέλο:
Διάγραμμα 2.2

ασιακές πηγές στρες

• Φυσικό 
περιβάλλον

• Σύγκρουση ρόλου
• Αμφιλογία ρόλου
• Προσωπικές 

διαμάχες
• Αβεβαιότητα 

μέλλοντος
• Έλεγχος εργασίας
• Ευκαιρίες
• Φορτίο εργασίας
• Ποικιλία εργασίας
• Ευθύνη για άτομα
• Ύπαρξη 

αχρησιμοποίητων 
ικανοτήτων

• Γνωστικές 
απαιτήσεις

• Βάρδιες

Προσωπικοί
παράγοντες

• Ηλικία
• Φύλο
• Οικογενειακή 

κατάσταση
• Τίτλος 

δουλειάς
• Τύπος A
• Αυτό-εκτίμηση

▼--------- ►
--------- ►

▲ ▲

Αντιδράσεις
Ψυχολογικές

• Δυσαρέσκεια 
στην εργασία

• Κατάθλιψη

Φυσιολογικές 
• Σωματικά 

παράπονα

Συμπεριφορικές
• Ατυχήματα
• Χρήση 

ουσιών
• Απουσίες 

λόγω
ασθενειών

Ασθένειες
• Ανικανότητα 

σε σχέση με τη 
δουλειά

• Διαγνωσμένα 
ιατρικά 
προβλήματα

Παράγοντες μη - Παράγοντες
εργασιακοί Εξουδετέρωσης

• Οικογενειακές • Κοινωνική υποστήριξη από
εσωτερικές προϊστάμενους -
απαιτήσεις συναδέλφους και οικογένεια

*(NIOSH) :The national Institute for Occupational Safety and Health
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

3.1 Εισαγωγή
Η εργασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και οι 

συνέπειες του εργασιακού στρες είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα τόσο για το 
άτομο όσο και για την επιχείρηση. Η στατιστική εργατικών ασθενειών , σαν 
μέρος της έρευνας του εργατικού δυναμικού για το έτος 1990 στη Μ.Βρετανία, 
βρήκε ότι το 55% όλων των αναφερόμενων υποθέσεων στρες και κατάθλιψης 
καθώς και οι μισές περιπτώσεις εξάντλησης θεωρήθηκαν αποτέλεσμα της 
εργασίας. Η κατηγορία του στρες και της κατάθλιψης αποτελούνταν από 
100.000 περιπτώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία σε περίοδο 12 μηνών. Το 
στρες θεωρήθηκε μια από τις 3 σημαντικότερες ασθένειες που προκαλείται 
από την εργασία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι παράγοντες και οι 
μηχανισμοί που προκαλούν στρες είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Παράλληλα οι 
συνέπειες του εργασιακού περιγράφηκαν και είναι πολύ επικίνδυνες για την 
υγεία του ατόμου. Όπως προαναφέρθηκε οι συνέπειες του εργασιακού στρες 
είναι καταστροφικές τόσο για το άτομο, όσο και για τον οργανισμό. Το κόστος 
των οργανισμών είναι πολύ μεγάλο και προκαλείται από πολλούς παράγοντες 
όπως οι παραιτήσεις, οι απουσίες, το χαμηλό ηθικό και η χαμηλή 
παραγωγικότητα.

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, η αναζήτηση λύσεων του 
προβλήματος του εργασιακού στρες είναι πολύ σημαντική. Η αντιμετώπιση 
του προβλήματος αφορά τόσο την αντιμετώπιση των πηγών στρες όσο και 
την καταπολέμηση των συνεπειών του. Οι τρόποι αντιμετώπισης μέσα στα 
δυο προαναφερόμενα πλαίσια είναι πολλοί και θα αναφερθούν στην πορεία 
του κειμένου. Ο συνδυασμός τους, οδηγεί στη διαμόρφωση ενός 
προγράμματος διαχείρισης του στρες.

Το θέμα της επιλογής και εφαρμογής ενός προγράμματος διοίκησης 
του στρες δεν είναι απλό. Τα προγράμματα διαχείρισης του στρες μπορεί να 
περιλαμβάνουν ετερογενούς εύρους δραστηριότητες , οι οποίες εκτείνονται 

από την εκπαίδευση του ατόμου σε τεχνικές χαλάρωσης μέχρι και τον 
ανασχεδιασμό της εργασίας. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας , κάποιοι 

επιστήμονες έχουν προτείνει διάφορους τρόπους κατηγοριοποίησης των 
ποικίλων παρεμβάσεων της διαχείρισης του στρες.
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3.2 Κατηγορίες της διαχείρισης του στρες

Ο Ivanevich (1990) περιγράφει τρεις κατηγορίες των παρεμβάσεων για 
την διαχείριση του στρες. Ο πρώτος τύπος εστιάζει στην κατάσταση και 
στοχεύει στο να μειώσει τις πηγές στρες που είναι παρούσες. Ο δεύτερος και 
τρίτος, εστιάζουν στον εργαζόμενο και στοχεύουν ή στην αλλαγή της 
γνωστικής αξιολόγησης της κατάστασης από τον εργαζόμενο ή στο να 
βοηθήσουν τον εργαζόμενο να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις 
συνέπειες του στρες αυξάνοντας την ικανότητά που έχει να αντιμετωπίζει.

Παρόμοια οι DeFrank and Cooper (1987), υποστηρίζουν ότι η διοίκηση 
του στρες μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τα δυνατά επίπεδα 
παρεμβάσεων. Έτσι, ενώ οι τεχνικές χαλάρωσης εστιάζουν στο άτομο, οι 
παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση της αυτονομίας του εργαζομένου 
εστιάζουν στην ενδιάμεση φάση ανάμεσα στο άτομο και τον οργανισμό. 
Τέλος, το τρίτο πιθανό επίπεδο παρεμβάσεων είναι ο οργανισμός ο ίδιος για 
παράδειγμα οι αλλαγές στη δομή του οργανισμού. Οι τρεις αυτές κατηγορίες 
μπορεί σε κάποια σημεία να καλύπτουν η μια την άλλη , αλλά γενικά 
αποτελούν τον χώρο στον οποίο παίρνουν μέρος το μεγαλύτερο σύνολο των 
παρεμβάσεων όσον αφορά την διαχείριση του εργασιακού στρες.

Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση που προσπαθεί να παρέμβει στο 
πρόβλημα του εργασιακού στρες έχει στη διάθεση της ένα μεγάλο εύρος 
πιθανών προσεγγίσεων του προβλήματος. Οι υπηρεσίες της διαχείρισης του 
στρες αυξάνονται όμως δεν αυξάνεται και η ποιότητά τους. Οι μάνατζερ 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πώς να μοιράσουν τις περιορισμένες 
διαθέσιμές πηγές για την αντιμετώπιση του στρες μέσα στους οργανισμούς. 
Παράλληλα, η αντιμετώπιση του εργασιακού στρες μπορεί να οδηγήσει σε 
ανάμιξη σε ευαίσθητα προσωπικά και διαπροσωπικά θέματα, πράγμα που 
απασχολεί τόσο τους μάνατζερ, όσο και τους εργαζόμενους στους 
οργανισμούς. Έτσι η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης του στρες απαιτεί 
προσεκτικό προγραμματισμό, ώστε να γίνει αποδεκτό από τους εργαζομένους 
και τον οργανισμό. Όλες οι παρεμβάσεις για την διαχείριση του στρες πρέπει 
να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις συμπεριφορές απόψεις και στάσεις των ατόμων.
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Συμφωνούν τα άτομα με το πρόγραμμα; Το θεωρούν χρήσιμο και σχετικό; Το 
θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της παρέμβασης.

3.3 Η αντιμετώπιση του στρες - ορισμοί, έννοια , προσεγγίσεις

Το πρόβλημα του εργασιακού στρες προκαλεί πολύ υψηλά κόστη, τα 
οποία με βάση έρευνες των Cartwright and Cooper (1994) συνεχώς 
αυξάνονται. Η διορθωτική δράση (αντιμετώπιση) του προβλήματος αυτού είναι 
πια ανάγκη. Ως αντιμετώπιση ορίζονται οι γνώσεις και συμπεριφορές που 
υιοθετούνται από το άτομο μετά την αναγνώριση μιας στρεσογόνας 
κατάστασης και οι οποίες είναι σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση αυτή ή τις συνέπειες της.

Η χρήση των όρων αναγνώριση και σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν 
υπονοούν γνωστική αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων σε κάποιο επίπεδο. Ο 
Edwards (1988) παρουσιάζει μια θεωρητική προσέγγιση της αντιμετώπισης , 
βασισμένη στη κεντρική υπόθεση ότι το στρες έχει αρνητικές επιδράσεις στην 
καλή ατομική κατάσταση και προκαλεί παρακίνηση ώστε να μειωθούν οι 
αρνητικές επιδράσεις. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αρχικά η προσπάθεια 
αντιμετώπισης κατευθύνεται στην αλλαγή των καταστάσεων και ανθρώπων 
που προκαλούν το στρες. Εάν πετύχει η αντιμετώπιση αυτή του στρες τότε το 
άτομο επανέρχεται στην σε καλή κατάσταση. Μια τέτοια επιτυχημένη 
αντιμετώπιση μπορεί να βελτιώσει το χαρακτηριστικό του ελέγχου στους 
εσωτερικούς, στα άτομα δηλαδή τα οποία δεν πιστεύουν ότι μπορούν να 
αλλάξουν τις καταστάσεις γύρω τους. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνει την 
πεποίθηση τους, ώστε στο μέλλον να κάνουν προσπάθειες αντιμετώπισης.

Από την άλλη οι Cummings and Cooper (1994) ορίζουν την 
αντιμετώπιση σαν μια συμπεριφορά που στοχεύει να διατηρήσει μια σταθερή 
κατάσταση αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και του ατόμου, μια 
κατάσταση μέσα στην οποία το άτομο θα νιώθει άνετα. Η πηγή στρες είναι ένα 
ερέθισμα το οποίο διακόπτει κατά κάποιο τρόπο την σταθερή κατάσταση του 

ατόμου και το παρακινεί να δράσει ώστε να επαναφέρει την κατάσταση 
άνεσης.

Οι Lazarus and Folkman (1984) τονίζουν ότι για να είναι 
αποτελεσματική η αντιμετώπιση, πρέπει να υπάρχει ταίριασμα ανάμεσα στις
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προσπάθειες αντιμετώπισης και σε άλλες πτυχές του ατόμου όπως είναι οι 
αξίες, οι στόχοι, οι δεσμεύσεις και τα πιστεύω. Οι δεσμεύσεις είναι εκφράσεις 
του τι είναι σημαντικό για τα άτομα, και επηρεάζουν τις επιλογές τους 
οδηγώντας τους μακριά από απειλητικές καταστάσεις. Το πόσο βαθιά είναι 
μια δέσμευση καθορίζει το ποσό της προσπάθειας που το άτομο είναι 
διατεθειμένο να καταβάλλει για να αντιμετωπίσει απειλές αυτής της 
δέσμευσης.

Ο Cohen (1987) ορίζει την αντιμετώπιση ως τις προσπάθειες τόσο 
αυτές που κατευθύνονται με δράση όσο και τις εσωτερικά ψυχικές για 
διοίκηση (αυτές είναι για να διευθύνει, να ανέχεται, να μειώνει, να 
ελαχιστοποιεί) των περιβαλλοντολογιών και εσωτερικών απαιτήσεων, καθώς 
και των συγκρούσεων οι οποίες ξεπερνούν τις ατομικές πηγές. Επιπλέον 
αναγνωρίζει τα πέντε παρακάτω μοντέλα αντιμετώπισης:

• Την αναζήτηση πληροφοριών

• Την άμεση δράση

• Την αναχαίτιση της δράσης - Inhibition of action

• Τις εσωτερικά ψυχικές διαδικασίες

• Την αναζήτηση υποστήριξης από άλλους

Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες στρατηγικών από την πλευρά του ατόμου: (1) δράση για αλλαγή 
της κατάστασης και κατά συνέπεια μετακίνηση του ερεθίσματος που προκαλεί 
στρες ή μείωση της επίδρασής του και (2) ενάλλαξη της αντίληψης του ατόμου 

για το ερέθισμα, έτσι ώστε να μην το αντιλαμβάνεται ως πηγή στρες, ή να το 
αντιλαμβάνεται σαν ηπιότερο από ότι πριν.

Οι Cox and Griffiths (1995) σχολιάζουν ότι η αντιμετώπιση συνήθως 
αντιπροσωπεύει δύο διαφορετικούς τύπους:

• Προσαρμογή στην κατάσταση

• Προσαρμογή της κατάστασης
Λέγεται ότι συχνά τα άτομα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και τους δυο αυτούς 
τύπους αντιμετώπισης. Παρακάτω αναφέρονται πιο αναλυτικά οι δυο αυτοί 
τύποι αντιμετώπισης:
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1) Προσαρμογή της κατάστασης
Οι στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν να αλλάξουν παράγοντες του 

περιβάλλοντος είναι ήδη κατανοητές και αντιπροσωπεύουν παραδοσιακές 
προσεγγίσεις όλων των ειδών των προβλημάτων. Η θεωρία της λογικής 
δράσης υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά καθορίζεται από ανάλυση της 
σκέψης. Η απόφαση να κάνει ή να μη κάνει κάτι το άτομο είναι αποτέλεσμα 
προσεκτικής θεώρησης των συνεπειών. Παράλληλα η συμπεριφορά είναι 
κάτω από έλεγχο και είναι λειτουργία των προθέσεων του ατόμου. Οι 
προθέσεις επηρεάζονται από τις συμπεριφορές και τις αντικειμενικές νόρμες 
που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τα πιστεύω.

Το μοντέλο της λήψεως αποφάσεων ή επίλυσης προβλημάτων συχνά 
διδάσκεται στους μάνατζερ. Η έρευνα του μοντέλου αυτού δείχνει ότι 
συστηματικά παραβιάζουν τις αρχές της λογικής λήψης αποφάσεων και δεν 
εμφανίζονται να σχηματίζουν ένα κατανοητό σύνολο εναλλακτικών 
αντιμετώπισης. Επίσης δεν φαίνεται να εκτιμούν τις πιθανές συνέπειες κάθε 
εναλλακτικής και να επιλέγουν αυτή που ελαχιστοποιεί το στρες και να 
μεγιστοποιεί την ευημερία.
2) Προσαρμογή στην κατάσταση

Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης, οι οποίες εστιάζουν στην αλλαγή της αντίληψης, μειώνουν το 
στρες με το να κάνουν τις αντιλήψεις πιο συνεπείς με τις επιθυμίες ή με το να 
μετακινούν τις αντιλήψεις από την συνειδητοποίηση ολοκληρωτικά.

Οι αλλαγές στις αντιλήψεις μπορούν να γίνουν ή με την αναζήτηση 
πληροφοριών, ή με την γνωστική αναδόμηση της πραγματικότητας. Με άλλα 
λόγια το άτομο μπορεί να αρνηθεί μια στρεσογόνα κατάσταση. Το φαινόμενο 
αυτό έχει ορισθεί ως γνωστική διαφωνία. Η θεωρία της γνωστικής διαφωνίας 
καταθέτει ότι όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε δυο σχετικές γνώσεις 
(όπως στάσεις), προκαλείται ένταση και διαφωνία. Η ένταση αυτή 
αντιμετωπίζεται ή με την αλλαγή της μιας από τις δυο γνώσεις ή με την 
προσθήκη μιας τρίτης η οποία θα εξηγήσει την διαφορά.

Η θεωρία της γνωστικής διαφωνίας δίνει εξήγηση στο γιατί τα άτομα τα 
οποία αντιμετωπίζουν μια στρεσογόνα κατάσταση μπορούν να την 
αντιληφθούν ως λιγότερο στρεσογόνα. Ένα άτομο μπορεί να μειώσει τη 
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις επιθυμίες του με το να
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προσαρμόσει τις επιθυμίες , αφήνοντας αυτούσιες τις αντιλήψεις ή με το να 
αλλάξει τη σημασία που δίνει στην διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις 
αντιλήψεις και τις επιθυμίες. Για παράδειγμα, το άτομο μπορεί να 
αντιμετωπίσει την αποτυχία της εκπλήρωσης των ελπίδων του στο 
πραγματικό κόσμο, με το να μειώσει λίγο τους στόχους του.

Παράλληλα, η ατομική αντίδραση στο στρες εξαρτάται από την ατομική 
εκτίμηση και αξιολόγηση της βαρύτητας του κινδύνου ή της προκλητικής 
κατάστασης. Η γνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει υπολογισμό των 
απαιτήσεων που γίνονται στο άτομο, των περιορισμών κάτω από τους 
οποίους αντιμετωπίζει την κατάσταση, την υποστήριξη που παίρνει από τους 
άλλους, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις προσωπικές πηγές( Cox and 
Griffiths, 1995). Οι προσωπικές πηγές περιλαμβάνουν τη γνώση, τις 
συμπεριφορικές και γνωστικές ικανότητες και πιστεύω.

Το σημείο στο οποίο το άτομο νιώθει ότι απειλείται είναι ένα μέρος της 
λειτουργίας της αξιολόγησης των πηγών αντιμετώπισης σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος τόσο πιο απελπισμένοι και 
εστιασμένοι στο συναίσθημα οι τύποι αντιμετώπισης.

Η γνωστική αξιολόγηση είναι η λειτουργία του ποσού του ελέγχου, τον 
οποίο το άτομο πιστεύει ότι έχει σε κάθε κατάσταση. Ο αντιληπτός έλεγχος 
είναι ένα βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης και μια ψυχολογική πηγή την 
οποία τα άτομα εμφανίζουν στη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων. Η 
ανάληψη ή η προσπάθεια ανάληψης ελέγχου της κατάστασης φαίνεται να έχει 
πιο καλά αποτελέσματα στη διαχείριση του στρες από ότι έχουν οι 
στρατηγικές( συνειδητές ή ασυνείδητες ) οι οποίες προσπαθούν να 
αποφύγουν την αντιμετώπιση της πηγής στρες.

Αναγνωρίζονται τρία είδη αρχικής αξιολόγησης 1) η άσχετη, 2) η 
ευνοϊκά θετική και 3) η στρεσογόνα. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει κακό, 
απώλεια, απειλή και προκλήσεις. Η δεύτερη αξιολόγηση είναι η διαδικασία 
εκτίμησης του τι μπορεί να γίνει και επηρεάζεται αρχικά από το αποτέλεσμα 
που αναμένεται( το ότι μια συμπεριφορά θα έχει ένα αποτέλεσμα) και κατά 

δεύτερο λόγο από την αναμονή αποτελεσματικότητας ( την πίστη ενός ατόμου 
ότι μπορεί πετυχημένα να υιοθετήσει την συμπεριφορά που χρειάζεται για να 
παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Παράλληλα μπορεί να υπάρχει και αμυντική επαναληπτική αξιολόγηση, 
η οποία ορίζεται σαν κάθε προσπάθεια αξιολόγησης από την αρχή πιο θετικά 
του παρελθόντος ή αντιμετώπισης των παρόντων απειλών και κινδύνων ως 
λιγότερο απειλητικών και καταστροφικών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης επηρεάζεται από διάφορα 
χαρακτηριστικά της κατάστασης όπως το πόσο καινούργια είναι μια 
κατάσταση. Εάν μια κατάσταση είναι καινούργια και δεν υπάρχει κάποια 
πτυχή της που να έχει συνδεθεί με απειλές τότε η αξιολόγηση δεν θα 
συνδέεται με απειλή. Έτσι εάν μια κατάσταση δεν έχει συνδεθεί με κέρδος και 
επιτυχία, τότε η αξιολόγηση δεν θα συνδέεται με πρόκληση. Βέβαια τις 
περισσότερες φορές μια κατάσταση δεν είναι τελείως καινούργια. Ακόμη και 
μια καινούργια κατάσταση εμφανίζει κοινά στοιχεία με άλλες καταστάσεις που 
έχει ζήσει ένα άτομο στο παρελθόν.

Προσωρινοί παράγοντες επίσης επηρεάζουν την διαδικασία της 

αξιολόγησης όπως είναι το πόσο έντονο είναι ένα γεγονός, η διάρκεια του, το 
πόσο συνηθισμένο είναι και το πόσο αναμενόμενο είναι. Το πόσο προβλέψιμο 
είναι φαίνεται ότι ενισχύει τις ικανότητες χειρισμού αφού το άτομο μπορεί να 
είναι πιο ήρεμο και να προετοιμαστεί κατά την περίοδο που θα αναμένει το 
γεγονός.

Οι Cox και Griffiths (1995) ορίζουν τις πηγές αντιμετώπισης ως την 
ενέργεια, την γνώση, τις στάσεις, το στυλ συμπεριφοράς (προσωπικότητα) και 
τις δεξιότητες ( κοινωνικές και γνωστικές). Η ισορροπία των πηγών αυτών θα 
επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες 
πηγές στρες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Οι πηγές αντιμετώπισης περιγράφονται σαν ένα πολύπλοκο σετ της 
προσωπικότητας, της συμπεριφοράς και των γνωστικών παραγόντων που 
προσδιορίζουν το ψυχολογικό περιεχόμενο της αντιμετώπισης. Η αυτο
αντίληψη είναι πολύ σημαντική και καθορίζει την αποτελεσματικότητα της 
αντιμετώπισης. Η αυτό-αντίληψη περιλαμβάνει στοιχεία όπως είναι ο έλεγχος, 
η αίσθηση αρχηγίας, ο ανταγωνιστικός εαυτός και η αυτό- 
αποτελεσματικότητα. Τα άτομα που εμφανίζουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν 
επιτυχημένα μια κατάσταση , σε αντίθεση με άλλα άτομα που τα οποία δεν 
έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αντί να χειριστούν μια κατάσταση την
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αποφεύγουν. Επίσης τα άτομα τα οποία πιστεύουν στον εαυτό τους και είναι 
σκληρά, χειρίζονται τις επικίνδυνες καταστάσεις αποτελεσματικά. Τα άτομα 
αυτά αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις και τις διάφορες απειλές ως 
ευκαιρίες να βελτιωθούν τα ίδια, σαν άτομα και βλέπουν την κάθε αλλαγή ως 
πρόκληση.

Υπάρχει βέβαια και η ομάδα των επιστημών, οι οποίοι θεωρούν ότι τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν εξηγήσουν και να βοηθήσουν στη 
πρόβλεψη των συμπεριφορών αντιμετώπισης. Ακόμη υποστηρίζουν ότι οι 
διαδικασίες αντιμετώπισης δεν είναι σταθερές, είναι πολυδιάστατες και 
ποικίλουν στο χρόνο και ανάλογα με την κατάσταση.

3.4 Τεχνικές και μέθοδοι αντιμετώπισης του στρες - εισαγωγή

Η αναγνώριση του στρες και των αρνητικών συνεπειών του οδήγησε 
στη διοίκηση του στρες. Οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση του εργασιακού 
στρες είναι αρκετοί, μερικοί από τους οποίους είναι :

S Ο πρακτικός (pragmatic) περιλαμβάνει:

• Ψυχομετρικό προφίλ (psychometric profiling)

• Διοίκηση του χρόνου (time management)

• Παροχή συμβουλών (counseling)

• Εκπαίδευση για την αναγνώριση και μείωση του στρες 
(management training to recognize and reduce stress)

ν' Ο σπαρτιάτικος (Spartan)

• Φυσική κατάσταση-γυμναστήριο επιχείρησης ( physical 
fitness-company gyms)

• Εκπαίδευση περιπέτειας (adventure training) 
ν' Ο ευαίσθητος^οιιεήγ-ίββΐγ)

• Ομαδική δράστηριότητα-θεραπεία (group activity/therapy)

• Μασάζ (shoulder massage)

• Συνεδρίες αποκάλυψης ψυχής (soul-baring sessions)
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ν' Ο σύγχρονος (new age)

• Feng shui : φιλοσοφία του πως τα πράγματα που είναι 
γύρω από τα άτομα και η τοποθέτηση τους, μπορούν να 
δώσουν θετική η αρνητική ενέργεια στη ζωή τους

• Reflexology: ρεφλεξολογία: μέθοδοι μασάζ

• Γιόγκα (Yoga): γυμναστική και φιλοσοφία χαλάρωσης

• Mediation sessions: συνεδριάσεις για τη βελτίωση του 
τρόπου σκέψης

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι στηρίζονται σε ψυχολογικές κυρίως 
πρακτικές που η εφαρμογή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Υπάρχουν πολλές προσωπικές τεχνικές αντιμετώπισης του στρες, όταν 
αυτό είναι παρόν . Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι: η αναπνοή, η σκέψη, 
η άσκηση και το μασάζ. Στη διαχείριση του στρες σημαντικό ρόλο παίζει η 
κατάσταση του σώματος και του μυαλού. Έτσι το άτομο πρέπει να πίνει πολύ 
νερό καθημερινά, να αναπνέει σωστά, να κάθεται σωστά, να κάνει ασκήσεις, 
να σκέφτεται θετικά, να έχει πίστη, να οργανώνει τη δουλειά του και τη ζωή 
του, να ξεκουράζεται αρκετά, να μένει λίγο με τον εαυτό του και να μιλάει με 
τους άλλους.

Στη δουλειά κάποιες προτάσεις για τη διοίκηση του στρες είναι : να 
κάνεις ένα καθήκον τη φορά, να οργανώνεις το γραφείο σου, να αποφεύγεις 
τις υπερβολικές διακοπές, να εξουσιοδοτείς, να επικοινωνείς προς τα πάνω 
και προς τα κάτω, να αποφεύγεις συζητήσεις παρηγοριάς και τελικά 
γνωστοποίησε στο αφεντικό σου τη δουλειά σου, ώστε να αποφύγεις 
υπερβολικές απονομές εργασίας με παράλογο χρονικά περιθώρια.

Κάποιες ειδικά δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά απαιτούν κάποιο 
επίπεδο εκπαίδευσης ώστε να διοικούνται και να αντιμετωπίζονται. Τέτοιες 
καταστάσεις μπορεί να είναι ο χειρισμός ενός επικίνδυνου-βίαιου ατόμου, 
ενός αφεντικού εκμεταλλευτή, ενός υπαλλήλου που αποδίδει λίγο, ενός 
αδιάφορου συνεργάτη και τέλος του κοινού. (Rojas and Kleiner, 2000)

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναλυτική παρουσίαση 
της διαχείρισης του στρες. Παρακάτω θα αναφερθούν τρόποι με τους 
οποίους αντιμετωπίζεται και προλαμβάνεται το στρες από τη μια πλευρά από 
το ίδιο το άτομο και από την άλλη πλευρά από την επιχείρηση.
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3.5 Ατομική αντιμετώπιση του στρες
Οι ατομικές τεχνικές αντιμετώπισης του στρες αφορούν πρακτικές τις 

οποίες το άτομο εφαρμόζει ώστε να αντιμετωπίσει το στρες το οποίο υπάρχει 
ήδη αλλά και για να προλάβει την εμφάνιση του. Οι πρακτικές αυτές μπορούν 
να εφαρμοστούν ύστερα από πρωτοβουλία του ίδιου του ατόμου ή από 
πρωτοβουλία του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Υπάρχουν αρκετοί 
οργανισμοί οι οποίοι έχουν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές και ενεργούν ώστε να 
προλαμβάνεται η εμφάνιση στρες στους εργαζόμενους.

Οι ατομικές τεχνικές αντιμετώπισης του στρες, λοιπόν, είναι πολύ 
σημαντικές. Προϋποθέτουν, την αναγνώριση του και μια σειρά ενεργειών από 
τον εργαζόμενο. Η όλη διαδικασία της ατομικής αντιμετώπισης του στρες 
είναι μεγάλη και ξεκινάει με το βασικό ερώτημα: Προκαλεί η εργασία στρες; Σε 
αυτό το σημείο πρέπει να εμφανίζονται στο άτομο κάποιες από τις συνέπειες 
του στρες ( βλ.παράγραφος 3 ). Μετά τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης στρες 
πρέπει να γίνει μια λίστα όλον όσων προκαλούν στρες στον εργαζόμενο. Τι 
τον ενοχλεί; Και τι μπορεί να αποφύγει; Έπειτα γίνεται ένα πλάνο 
αντιμετώπισης του στρες που περιλαμβάνει: διοίκηση του χρόνου, λίστα 
καθηκόντων, αποφυγή χάσιμο χρόνου, διαλείμματα, ανάθεση καθηκόντων. Η 
αίσθηση του ελέγχου είναι σημαντική στη μείωση του στρες καθώς και 
ισορροπία ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά. Σε εργασίες που απαιτούν 
μετακινήσεις, είναι καλό να οργανώνονται σωστά ώστε να αποφεύγεται η 
περαιτέρω εμφάνιση στρες. (Turkington, 1998 )

Οι τεχνικές που επιλέγονται εξαρτώνται από την αιτία του στρες και την 
κατάσταση κατά την οποία εμφανίζεται το στρες. Κατά την επιλογή της 
μεθόδου αντιμετώπισης του στρες, το άτομο αξίζει να αναρωτηθεί από πού 
προέρχεται το στρες. Παρακάτω θα αναφερθούν μια σειρά ατομικών τρόπων 
αντιμετώπισης του στρες .

3.5.1 Αναμένοντας το στρες - διοίκηση του στρες μέσω 
προετοιμασίας γι αυτό

Με το να περιμένει το στρες, το άτομο, προετοιμάζεται γι αυτό και 

εργάζεται στο πώς να το ελέγξει όταν έρθει. Αυτό μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους:
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• Πρόβα : με το να δοκιμάζει ένα δύσκολο γεγονός όπως είναι 
ένας λόγος ή μια συνέντευξη πολλές φορές μπορεί να αποκτήσει 
αυτοπεποίθηση και να βελτιώσει την απόδοση του

• Προγραμματισμός : με την ανάλυση των πιθανών αιτιών στρες 
μπορεί να προγραμματίσει τις αντιδράσεις του στους διάφορους 
τύπους στρες. Αυτό μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη δράση ή 
διάφορες τεχνικές διοίκησης του στρες που θα χρησιμοποιήσει. 
Είναι σημαντικό να προγραμματίσει γι αυτό, παρά να κάθεται και 
να ανησυχεί χωρίς να κάνει τίποτα. Η τεχνική αυτή 
χρησιμοποιείται από αθλητές, ώστε να είναι σίγουροι για το πώς 
θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το στρες του ανταγωνισμού.

• Αποφυγή : εφόσον δεν θα σημαίνει την αποφυγή αντιμετώπισης 
προβλημάτων, το άτομο μπορεί να προσπαθήσει να αποφύγει 
μια κατάσταση που προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολη

• Μείωση της σημαντικότητας ενός γεγονότος : όταν ένα γεγονός 
είναι σημαντικό για ένα άτομο , αυτό το κάνει να είναι και πολύ 
στρεσογόνο. Αυτό είναι αλήθεια, για παράδειγμα, όταν 
λειτουργεί το άτομο σε υψηλό επίπεδο όπου πολλά άτομα το 
παρακολουθούν ή όταν υπάρχει προοπτική χρηματικής αμοιβή 
ή προαγωγής ή προσωπική ωφέλεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις το 
άτομο μπορεί να σκεφτεί το γεγονός και να προσπαθήσει να το 
δει ως λιγότερο σημαντικό.

1) Όταν ένα γεγονός φαίνεται μεγάλο πρέπει να συγκριθεί με άλλα
σημαντικότερα του παρελθόντος.

2) Εάν πρόκειται για αμοιβή, το άτομο πρέπει να σκεφτεί ότι θα 
υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον που θα του 
προσφέρουν αμοιβές. Πρέπει να εστιάσει στη ποιότητα της 
απόδοσής του . Η εστίαση στην αμοιβή θα καταστρέψουν την 
συγκέντρωσή του και θα αυξήσουν το στρες.

3) Εάν και άλλα άτομα γνωρίζουν το γεγονός και τη σημασία που 
αυτό έχει για το άτομο, το άτομο μπορεί να σκεφτεί ότι θα 
υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες να εντυπωσιάσει τους δικούς του
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ανθρώπους και πως ακόμη και εάν αποτύχει, θα συνεχίσουν να 
το αγαπούν

4) Όταν ο κυρίαρχος στόχος είναι η σωστή απόδοση του 
καθήκοντος, τότε η σημασία του γεγονότος γίνεται αυτόματα 
μικρότερη.

• Μείωση της αβεβαιότητας : η αβεβαιότητα δημιουργεί υψηλά 
επίπεδα στρες. Λόγοι αβεβαιότητας για ένα άτομο είναι:

1) Να μην έχει σαφή ιδέα τη επιφυλάσσει το μέλλον
2) Να μη ξέρει προς τα πού βαδίζει ο οργανισμός
3) Να μην έχει πρόγραμμα ανάπτυξης καριέρας
4) Να μην ξέρει τι θα του ζητηθεί στο μέλλον
5) Να μην ξέρει τι πιστεύουν για τις ικανότητές του το αφεντικό του 

και οι συνεργάτες του
6) Να εισπράττει ασαφείς και ασυνεπείς πληροφορίες

Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να ζητηθούν πληροφορίες τόσο για το 
που βρίσκεται ο οργανισμός στον οποίο δουλεύει το άτομο, όσο και για το τι 
σκέφτεται ο εργοδότης του για το μέλλον, ποια είναι η έκθεση της απόδοσής 
του καθώς και κάθε είδους διευκρινήσεις για ασαφείς ή ασυνεπείς 
πληροφορίες. Η ερώτηση με ευγενικό τρόπο κάνει του ερωτηθέντες να είναι 
χαρούμενοι που απαντούν.

3.5.2 Εικόνες - πνευματική προσαρμογή στα επίπεδα του στρες

Η χρήση εικόνων είναι μια ισχυρή μέθοδος μείωσης του στρες, ιδιαίτερα 
όταν συνδυάζεται μεθόδους φυσικής χαλάρωσης όπως είναι οι αναπνοές. 
Είναι γνωστό ότι κάποια περιβάλλοντα είναι χαλαρωτικά ενώ άλλα είναι πολύ 
στρεσογόνα. Η μέθοδος αυτή , είναι η χρησιμοποίηση της φαντασίας για τη 
δημιουργία ενός τόπου ή σκηνικού πολύ χαλαρωτικού. Όσο πιο έντονα 
φαντάζεται το άτομο το σκηνικό τόσο πιο δυνατή και πραγματική θα είναι η 

εμπειρία του.
Μια συνήθης χρήση εικόνων για χαλάρωση είναι να φαντάζεται το 

άτομο μια σκηνή, ένα τόπο ή ένα γεγονός που θυμάται ως ασφαλές, ειρηνικό, 
ξεκούραστο, όμορφο και χαρούμενο. Μπορεί να φέρει όλες τις αισθήσεις στη 
όλη εικόνα με ήχους τρεχούμενου νερού και πουλιών, ευχάριστες μυρωδιές,

51



γεύσεις και θερμοκρασίες. Η χρήση των εικόνων γίνεται για αποφυγή από το 
στρες και την πίεση. Οι σκηνές μπορούν να περιλαμβάνουν σύνθετες εικόνες 
όπως: να ξαπλώνει σε μια ερημική παραλία, να είναι σε ένα βουνό ή σε μια 
αμμουδιά ή σε μια τροπική παραλία, ανάλογα τι κάνει το άτομο να χαλαρώνει.

3.5.3 Αυτό - ύπνωση (Self-hypnosis and autosuggestion)

Η ύπνωση έχει κακή φήμη γιατί μέσα στα χρόνια έχει συνδεθεί με 
μαγεία, θρησκείες και μυστικισμό. Η ύπνωση όμως είναι απλά μια κατάσταση 
του μυαλού στην οποία :

• Το άτομο είναι πολύ χαλαρό

• Δίνει απόλυτη προσοχή στις προτάσεις που θέλει να εμφυτεύσει

• Δεν κριτικάρει τις προτάσεις που γίνονται και τις αποδέχεται
Η αυτό - ύπνωση χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει άμεσα το 

υποσυνείδητο με αποδοχές και προτάσεις που διαφορετικά θα έπρεπε να 
περάσουν από κριτική διαδικασία του μυαλού. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μια αποτελεσματική μέθοδος μείωσης του στρες και 
δημιουργίας χαλάρωσης.

3.5.4 Συνείδηση της σκέψης - Λογική σκέψη - Θετική σκέψη

Πρόκειται για τον έλεγχο του εσωτερικά δημιουργούμενου στρες. Τα 
εργαλεία αυτά είναι σημαντικά για τη αντιμετώπιση της αρνητικής σκέψης. Η 
αρνητική σκέψη προκαλεί στρες γιατί καταστρέφει την αυτοπεποίθηση του 
ατόμου ότι μπορεί να καταφέρει να αντιμετωπίσει το καθήκον που έχει 
αναλάβει. Το άτομο σκέφτεται αρνητικά όταν δεν πιστεύει στην αξία του, 
κριτικάρει τα λάθη του , αμφιβάλει για τις ικανότητες του, περιμένει ότι θα 
αποτύχει κ.τ.λ.. Είναι καταστροφική γιατί διαλύει την αυτοπεποίθηση, χαλάει 
την απόδοση και παραλύει τις πνευματικές ικανότητες. (Kirkcaldy and 
Furnham, 1999)

1) Η συνείδηση της σκέψης είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο 
παρατηρεί τις σκέψεις του για ένα χρονικό διάστημα , ίσως κάτω από στρες 

και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στο κεφάλι του. Καθώς παρατηρεί τις σκέψεις
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του μπορεί να συνειδητοποιήσει αρνητικές σκέψεις που συχνά είναι και 
επαναλαμβανόμενες. Το άτομο δεν πρέπει να σταματήσει τις σκέψεις αυτές, 
αλλά να τις αψήσει και να τις συνειδητοποιήσει. Τέτοιες σκέψεις μπορεί να 
είναι:

• Ανησυχία για το πώς φαίνεται στους άλλους

• Μια ανησυχία για τα συμπτώματα του στρες

• Ασχολία με τις συνέπειες μιας χαμηλής απόδοσης

• Αυτό-κριτική

• Αισθήματα ανεπάρκειας
Η συνειδητοποίηση τους είναι η πρώτη φάση της όλης διαδικασίας 

εξαφάνισης των αρνητικών σκέψεων.
2) Η λογική σκέψη είναι η δεύτερη φάση. Εφόσον έχει βρει ποιες είναι 

οι αρνητικές σκέψεις το άτομο πρέπει να τις σκεφτεί λογικά και να τις 
επανεξετάσει. Έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα; Συνήθως είναι 
λανθασμένες και υπάρχουν γιατί το άτομο δεν τις είχε παρατηρήσει.

3) Οι θετικές σκέψεις είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές . 
Οι επιβεβαιώσεις είναι πολύ σημαντικές για να ανακτηθεί η χαμένη 
αυτοπεποίθηση. ( Rojas and Kleiner, 2000 )

Παραδείγματα αποτελούν:

• Μπορώ να το κάνω αυτό

• Μπορώ να πετύχω τους στόχους μου

• Είμαι ο εαυτός μου και οι άνθρωποι θα μ αγαπήσουν γι αυτό 
που είμαι

• Ελέγχω τη ζωή μου

• Μαθαίνω από τα λάθη μου. Αυξάνουν τη βάση της εμπειρίας 
μου από την οποία μπορώ να παίρνω

• Είμαι ένα άτομο με καλές αξίες στο δικό μου σωστό

3.5.5 Τρόπος Σκέψης (meditation)

Πρόκειται για την διασφάλιση χαλάρωσης μέσω της εστίασης της 
προσοχής σε ένα πράγμα. Πιο συγκεκριμένα,, εστιάζεται η σκέψη σε ένα 
αντικείμενο για μια περίοδο χρόνου. Αυτό ξεκουράζει το μυαλό από
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οποιαδήποτε προβλήματα του είχαν δημιουργήσει στρες. Παράλληλα 
χαλαρώνει το σώμα. ( Rojas and Kleiner, 2000 )

Οι τεχνικές είναι πολλές. Το άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές 
εστιάσεις συγκέντρωσης :

• Αναπνοή ( Breathing) : το άτομο εστιάζει στην αναπνοή του. 
Μετράει τις εισπνοές και εκπνοές του . Παράλληλα μπορεί να 
αισθάνεται ότι υγεία και χαλάρωση μπαίνουν στο σώμα του με κάθε 
εισπνοή , ενώ πόνος και στρες βγαίνουν με κάθε εκπνοή.

• Εστίαση σε ένα αντικείμενο: εστιάζει προσοχή στην εξέταση ενός 
αντικειμένου. Εξετάζει το σχήμα, το χρώμα, τις διαφορές, την υφή, 
την θερμοκρασία και την κίνηση ενός αντικειμένου. Τα αντικείμενα 
που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι λουλούδια, κεριά κ.α.

• Εστίαση σε κάποιο ήχο: σε πολλά άτομα αρέσει να εστιάζουν σε 
ήχους και κυρίως σε ήχους που δείχνουν θετικά συναισθήματα. Για 
παράδειγμα ήχοι που σημαίνουν επιτυχία, τελειότητα κ.α.

• Εστίαση σε ένα τοπίο. Εδώ το άτομο εστιάζει ένα τοπίο μια εικόνα 
και συνεργάζονται όλες οι αισθήσεις του.

Είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις παραπάνω τεχνικές να εστιάζεται η 
προσοχή. Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται άλλες σκέψεις , εικόνες , 
αντικείμενα που να αποσπούν την προσοχή. Η διαδικασία αυτή διαρκεί για 20 
με 30 λεπτά και μέσω αυτής βελτιώνεται η προσοχή. (Donovan and Kleiner, 
1994)

3.5.6 Γυμναστική

Η γυμναστική βελτιώνει την υγεία και μειώνει την κούραση. Η συχνή 
γυμναστική είναι πιθανών η πιο αποτελεσματική τεχνική μείωσης του στρες. Η 
γυμναστική έχει ένα πολλά θετικά αποτελέσματα όπως είναι:

• Βελτιώνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, προσθέτει οξυγόνο το 
οποίο χρειάζεται όταν ένα άτομο σκέφτεται έντονα.

• Μειώνονται οι τοξίνες, οι οποίες δεν αφήνουν το άτομο να σκεφτεί 
έντονα.

• Απελευθερώνει τις ενδορφίνες στο αίμα. Αυτό κάνει το άτομο να 
νιώθει πιο χαρούμενο και ευτυχισμένο.
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Είναι θεμιτό να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής με σύγχρονες 
μορφές άσκησης οι οποίες δεν καταστρέφουν το σώμα. Η γυμναστική πρέπει 
να είναι διασκέδαση, διαφορετικά δεν είναι αποτελεσματική. ( Rojas and 
Kleiner, 2000)

3.5.7 Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και βαθιές αναπνοές

Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η μυϊκή ένταση και η 
αδρεναλίνη. Η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση είναι ένας φυσικός τρόπος 
χαλάρωσης των μυών όταν είναι σφιγμένοι. Αρχικά σφίγγεις μια ομάδα μυών 
όσο περισσότερο γίνεται και στη συνέχεια τους χαλαρώνεις συνειδητά. Με 
αυτό τον τρόπο το άτομο μαθαίνει συνειδητά να χαλαρώνει το σώμα του και 
κάθε ομάδα μυών όταν το θέλει. Η δοκιμή μπορεί να γίνει στο χέρι . Το άτομο 
μπορεί να σφίξει τη γροθιά του όσο πιο δυνατά μπορεί και μετά να τη 
χαλαρώσει συνειδητά.

Η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυαστεί με σωστή αναπνοή. Ο έλεγχος της 
αναπνοής βοηθάει πολύ στη διαδικασία χαλάρωσης.

3.5.8 Διοίκηση του χρόνου

Πρόκειται για τη μείωση του στρες που προέρχεται από τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Η διοίκηση του χρόνου είναι 
ένα σετ πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες βοηθάνε το άτομο να 
χρησιμοποιήσει το χρόνο του αποτελεσματικά και παραγωγικά. Η τεχνική 
αυτή βοηθάει το άτομο να μειώσει το εργασιακό στρες με το να ελέγχει το 
χρόνο του και να είναι πιο παραγωγικό. Έτσι εξασφαλίζεται για το άτομο 
ελεύθερος χρόνος μετά τη δουλειά. Βάση της τεχνικής αυτής είναι η 
συγκέντρωση στα αποτελέσματα. Με την τεχνική αυτή ακόμη το άτομο 
αποκτά δεξιότητες που το βοηθάνε να :

• Να εκτιμήσει την αξία του χρόνου και πόσο αποτελεσματικά τον 
χρησιμοποιεί

• Να εστιάζει στις προτεραιότητες έτσι ώστε να ξέρει ποια καθήκοντα 
πρέπει να κάνει ποια να αναθέσει σε άλλους και ποια να παρατήσει

• Να προγραμματίζει τη δουλειά του

• Να χρησιμοποιεί το χρόνο πιο αποτελεσματικά
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• Να δημιουργεί περισσότερο χρόνο

• Να διοικεί και να αποφεύγει πράγματα που το αποσπούν
• Να αυξήσει την παραγωγικότητα και προσωπική αποτελεσματικότητα

Όλα τα παραπάνω βοηθάνε στη μείωση του στρες με το να:

• Βοηθάνε το άτομο να βάζει τα πράγματα σε μια προοπτική όταν 
αισθάνεται πνιγμένο στη δουλειά

• Εξασφαλίζουν ότι ξέρει τι κάνει και ότι έχει έλεγχο του που πηγαίνει

• Βοηθάνε το άτομο να είναι παραγωγικό και ασφαλές

• Βελτιώνουν την ευχαρίστηση του παρόν ρόλου και αυξάνουν την 
πιθανότητα προαγωγής σε πιο καλή θέση

• Δίνουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο για χαλάρωση και ευχαρίστηση 
της ζωής (Turkington, 1998)

3.5.9 Βελτίωση συμπεριφοράς

Αφορά την μείωση του στρες το οποίο προκαλεί το ίδιο το άτομο στον 
εαυτό του. Η στάση ( attitude), είναι σημαντική στη μακροχρόνια διοίκηση του 
στρες. Όταν η στάση του ατόμου είναι αρνητική και εχθρική, δημιουργεί 
προβλήματα στις ευκαιρίες και στρες . όταν η στάση είναι θετική , διατηρείται 
μια αίσθηση προοπτικής και βγαίνουν θετικά στοιχεία από κάθε κατάσταση. 
Τα άτομα συνεργάζονται και επικοινωνούν καλύτερα όταν υπάρχουν θετικές 
στάσεις.

Υπάρχουν στάσεις που βοηθάνε το άτομο να διατηρεί προοπτικές , να 
ελέγχει τις καταστάσεις και να παίρνει το καλύτερο από τα άλλα άτομα.

• Διατήρηση προοπτικής : όταν το άτομο έχει στρες βλέπει τα μικρά 
προβλήματα πολύ μεγάλα. Η αντίληψη αυτή, η οποία φυσικά είναι 
λάθος τροφοδοτεί το συναίσθημα του στρες και το στρες γίνεται 
μεγαλύτερο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος του στρες. Εάν το 
άτομο έχει θετική για στη ζωή , βρίσκοντας μια θετική πλευρά σε κάθε 
κατάσταση, τότε ανακαλύπτει ότι είναι λιγότερο επιρρεπές στο στρες, 
θα ανησυχεί λιγότερο, κοιμάται περισσότερο και θα ευχαριστιέται τη 
ζωή περισσότερο. Πολύ σημαντικό είναι να μάθει να βλέπει τα λάθη
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του σαν εμπειρίες μάθησης. Εάν έμαθες κάτι από το λάθος σου τότε το 
λάθος έχει θετική αξία. Όταν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα 
πρέπει να αναρωτηθεί:

1) Είναι αυτό το πρόβλημα πραγματικό; «Εάν είναι ένα δύσκολο 
πρόβλημα τότε οι άλλοι θα το παρατούσαν, αν εσύ τα καταφέρεις θα 
είναι μια μεγάλη νίκη».

2) Είναι ένα πρόβλημα που έχει και άλλο άτομο ή είχε; Το άτομο θα δει 
πως αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα από συναδέλφους του στο 
παρελθόν. Αξίζει να τους ρωτήσει και μάλλον θα είναι πρόθυμοι να του 
απαντήσουν σαν πιο έμπειροι.

3) Μπορεί να το διαιρέσει σε μικρότερα;!υνήθως ένα μεγάλο πρόβλημα 
διαιρείται σε μικρότερα πιο εύκολα προβλήματα.

4) Εάν αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα μπορεί να τα βάλει σε μια σειρά 
προτεραιότητας,Βοηθάει το άτομο να ξεχωρίσει τα μικρότερα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα. Να δει δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά 
και ποια πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτα. Καλό είναι να κάνει και μια 
λίστα προτεραιότητας του τι έχει να κάνει.

5) Έχει τελικά σημασία;Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά , θα έχει σημασία 
στα αλήθεια; Εφόσον έχει κάνει ότι μπορούσε, τότε δεν έχει σημασία 
γιατί δε μπορούσε να κάνει αλλιώς. Υπάρχουν πάντα ευκαιρίες να 
διορθωθούν λάθη και αποτυχίες στο μέλλον.

• Να έχει τον έλεγχο
Όταν το άτομο ελέγχει τη ζωή του μπορεί να ελέγξει και τα επίπεδα 

στρες τα οποία αντιμετωπίζει. Το αίσθημα ότι δεν έχει τον έλεγχο , προκαλεί 
στο άτομο ένα δυσάρεστο αίσθημα, αυτό του στρες, εάν δεν μπορεί να 
προγραμματίσει τη ζωή του έχει στρες, το να ελέγχει τη ζωή του είναι θέμα 
στάσης. Η προσωπική στοχοθέτηση βοηθάει πολύ στη ύπαρξη ελέγχου. Ο 
προγραμματισμός και η θέσπιση στόχων πρέπει να περιλαμβάνει στόχους 
προσωπικής ανάπτυξης και αφαίρεσης των οποιονδήποτε αρνητικών 
σημείων τα οποία το άτομο έχει διακρίνει στην προσωπικότητά του. Οι 
αλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δουλεία βελτίωσης της προσωπικής 

εικόνας του ατόμου, να το κάνουν πιο ρεαλιστή όσον αφορά τα λάθη του. 
Ακόμη, να το κάνουν να σκέφτεται θετικά, και τέλος να χαίρεται για τις 
επιτυχίες του.
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• Αλλαγή
Κάτι επίσης πολύ σημαντικό, είναι να μάθει το άτομο να βλέπει θετικά 

την αλλαγή. Η αλλαγή είναι πλέον τρόπος ζωής και το άτομο πρέπει να μάθει 
να την αποδέχεται , γιατί διαφορετικά κάθε διαφορετική πληροφορία θα του 
προκαλεί στρες. Μετά την βιομηχανική επανάσταση, η επιτυχία εξαρτάται από 
την προσαρμογή και προσμονή της αλλαγής.

• Στάσεις στα άλλα άτομα

Οι σχέσεις με τα άλλα άτομα είναι είτε πολύ ικανοποιητικές ή πολύ 
στρεσογόνες και δυσάρεστες. Πολύ σημαντικό λόγο σε αυτό έχει η 
προσωπικότητα, όμως και η στάση του κάθε ατόμου. Η στάση του κάθε 
ατόμου καθορίζει και την αντίδραση των άλλων. Τα παρακάτω είναι σημαντικά 
για κάθε άτομο στη διαμόρφωση αρμονικών σχέσεων με τα άλλα άτομα. 
Παρακάτω δίνονται κάποιες προτάσεις :

1) Το άτομο πρέπει να πλησιάσει θετικά: τα άτομα ευχαριστιούνται να 
δουλεύουν με χαρούμενα και αισιόδοξα άτομα. Όταν τα πράγματα 
δυσκολεύουν ένα χαμόγελο ή μια θετική προσέγγιση ενός 
προβλήματος μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή αποτυχία ενός 
έργου.

2) Να δείξει μια καλή εικόνα: να πρόσεξει την εμφάνιση σου. Να φορέσει 
προσεγμένα ρούχα. Να μάθει για τη γλώσσα του σώματος και να 
κρατήσει καλή στάση.

3) Να είναι θετικό: όταν συνεργάζεται με άλλα άτομα πρέπει με 
αυτοπεποίθηση να παρουσιάσει τις ιδέες του και να δίνει στους άλλους 
να καταλάβουν ότι πρέπει να τις λάβουν υπ ' όψιν τους, δεν πρέπει να 
είναι επιθετικό, γιατί οι επιτυχίες του δεν θα εκτιμηθούν όσο αξίζουν και 
οι ανάγκες του δεν θα προσεχτούν.

4) Είναι καλό να δίνει επαίνους εκεί που χρειάζονται. Είναι σημαντικό να 
είναι ειλικρινές.

5) Να προσπαθεί να αφήσει τα άλλα άτομα χαρούμενα μετά από μια 
κουβέντα μαζί τους. Μέχρι το σημείο που δεν το εκμεταλλεύονται. 

Όταν συνεργάζεται με ισορροπημένα άτομα όσα περισσότερα δίνει 
τόσο περισσότερα παίρνει.
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Πολύ σημαντικό είναι να καταλαβαίνει το ένα άτομο το άλλο , πως 
σκέφτεται ο συνεργάτης; Τι καταλαβαίνει , πως αισθάνεται, ποιο είναι το 
παρελθόν του , και τι τον παρακινεί; Στις σχέσεις μεταξύ δυο συναδέλφων, η 
στάση καθορίζει το στρες που θα αισθανθούν αμφότεροι, από μια δυσκολία 
της διαπροσωπικής εργασιακής τους σχέσεις. Κάτι που σε κάποιον μπορεί να 
φαίνεται στενόμυαλο σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό. Δεν 
έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα και πάντα πρέπει να γίνονται υποχωρήσεις. Η 
συγχώρεση είναι απαραίτητη στις σχέσης των ατόμων.

3.5.10 Διατροφή

Το άτομο μπορεί να μειώσει το στρες μέσω της βελτίωσης της διατροφής. 
Καλό είναι να αποφεύγονται η καφεΐνη , το αλκοόλ, η νικοτίνη και η ζάχαρη. 
Επίσης τα γεύματα πρέπει να είναι συχνά και ισορροπημένα. ( Rojas and 
Kleiner, 2000 )

3.5.11 Χαλάρωση από εργασία

Ένας καλός τρόπος να μειωθεί το μακροχρόνιο στρες είναι για το άτομο να 
κάνει σπορ και έχει χόμπι στον ελεύθερο χρόνο του. Κάποια σπορ ,μπορεί να 
είναι πολύ ευχάριστα καθώς δεν απαιτούν κάποια απόδοση. Το στρες ακόμη 
μειώνεται και μέσα από πράγματα ρουτίνας όπως είναι:

• Η ανάγνωση ενός βιβλίου

• Η τηλεόραση

• Η ενασχόληση με τη μουσική
• το μπάνιο

• μια βόλτα με ένα καλό φίλο

Οι Jayaratne et al, (1988) δίνουν κάποιες φόρμες ατομικής 
αντιμετώπισης του στρες, τις ακόλουθες( Sadri, 1997):

S κοινωνική υποστήριξη (social support) : ο βαθμός στον οποίο τα 

άτομα στηρίζονται στους άλλους για να αντιμετωπίσουν το στρες
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s στρατηγικές καθήκοντος (task strategies) : ο βαθμός στον οποίο 
τα άτομα αντιμετωπίζουν το στρες μέσω στρατηγικών 
αναδιοργάνωσης της δουλειάς τους, για παράδειγμα 
προγραμματισμός του μέλλοντος, τοποθέτηση προτεραιοτήτων, 
και ανάθεση καθηκόντων

ν' λογική (logic) : η αντιμετώπιση του στρες με προσπάθειες από 

το άτομο να είναι λογικό και να χειριστεί τις καταστάσεις με 
αντικειμενικό τρόπο.

ν' Η διαχείριση της σχέσης σπιτιού και εργασίας (home and work 
relationship): ο βαθμός στον οποίο το σπίτι αντιμετωπίζεται ως 
κατάλυμα και η ύπαρξη ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων 
εκτός δουλειάς.

ν' Ο χρόνος (time): η χρήση του χρόνου. Αντιμετωπίζει τα 
προβλήματά του αμέσως ή τα αναβάλλει 

ν' Ανάμείξη(involvement): ο βαθμός στον οποίο το άτομο πιέζεται 
για να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα, μέσω στρατηγικών 
όπως η αναδιοργάνωση των οριοθετήσεων, όντας ικανό να 
ελευθερώσει την ένταση και να συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα 
προβλήματα

Παράλληλα, η αποτελεσματική ατομική διαχείριση του στρες μπορεί να 
επιτευχθεί και μέσω τις υιοθέτησης των παρακάτω προτάσεων από κάθε 
άτομο:

ν' Απόλαυσε έναν υγιή τρόπο ζωής - κάνε ισορροπημένη δίαιτα, 
κόψε το τσιγάρο, μη πίνεις υπερβολικά 

ν' Διατήρησε ένα λογικό βάρος και κάνε ασκήσεις τουλάχιστον δυο 
φορές τη βδομάδα

ν' Κάνε εξετάσεις υγείας μια φορά το χρόνο 
ν' Εκμεταλλεύσου τις διακοπές σου 
ν' Απέφυγε το να πάρεις δουλειά στο σπίτι 

ν' Μη μένεις στο γραφείο πολύ αργά πολύ συχνά - Αν δεν 
προλαβαίνεις τη δουλειά σου αναδιοργάνωσέ την

60



ν' Θυμήσου ότι το μυαλό σου μπορεί να ασχοληθεί με ένα 
πολύπλοκο καθήκον τη φορά - μην υπερφορτώνεις το μυαλό 
σου

ν' Εάν έχεις κάποιο πρόβλημα που επηρεάζει τη δουλειά σου, 
προσπάθησε να το συζητήσεις με συναδέλφους σου - εάν 
κάποιος κατώτερος σου έχει κάποιο πρόβλημα ενθάρρυνέ τον 
να το συζητήσει μαζί σου

ν' Μην αφήνεις την οικογένεια και τους φίλους σου να γίνουν ξένη
ν' Κατάλαβε την διαφορά ανάμεσα στο «προκλητικό» στρες και το 

«καταστρεπτικό» στρες ( Grout, 1994)

3.5.12 Αντιμετώπιση του στρες μέσα από το περιβάλλον

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ένα διευθυντικό στέλεχος (executive) 
περνάει το 1/3 της ζωής του στο γραφείο, καταλαβαίνει κανείς πόσο 
σημαντικό είναι το περιβάλλον της εργασίας . Το περιβάλλον της εργασίας 
μπορεί να προκαλέσει στρες. Εάν οργανωθεί καλά ο χώρος το στρες μπορεί 
να μειωθεί και η παραγωγικότητα να αυξηθεί. Κάποια από τα παρακάτω 
στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του στρες και τη δημιουργία ενός 
ευχάριστου περιβάλλοντος ( Turkington, 1995):

□ Η ποιότητα του αέρα. Παράγοντες που επηρεάζουν την 
ποιότητα του αέρα είναι : το κάπνισμα, ο κλιματισμός, η 
θέρμανση, ο συνωστισμός πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο, η 
ρύπανση, η υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, τα διάφορα υγρά 
καθαρισμού. Μια σειρά ενεργειών για την βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και τη μείωση του στρες είναι: απαγόρευση 
καπνίσματος, ανοικτά παράθυρα, χρήση μηχανήματος 
ισορροπίας της υγρασίας, τοποθέτηση φυτών στο χώρο.

□ Ο φωτισμός. Ο κακός φωτισμός μπορεί να αυξάνει την 
κούραση και να προκαλεί πόνο στα μάτια. Επίσης οι λάμπες 
φθορίου μπορεί να είναι κουραστικές. Το φυσικό φως είναι 
περισσότερο ξεκούραστο.
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□ Η διακόσμηση και η τάξη. Είναι σημαντικό ο χώρος εργασίας 
να είναι άνετος και όχι παραμελημένος

□ Ο θόρυβος. Ο θόρυβος την ώρα της εργασίας επηρεάζει την 
ικανότητα συγκέντρωσης. Τέτοια παραδείγματα είναι οι έντονες 
ομιλίες, ο ήχος από τη λειτουργία των μηχανημάτων γραφείου , 
ο ήχος από τα τηλέφωνα, η πραγματοποίηση συμβουλίων σε 

ανοιχτούς χώρους.
□ Τα έπιπλα και η εργονομία του χώρου. Τα έπιπλα είναι πολύ 

σημαντικά. Έτσι η καρέκλα στην οποία ο εργαζόμενος κάθεται 
ώρες πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη ώστε να μην 
προκαλείται πόνος στη πλάτη. Πολύ σημαντικός ακόμη είναι και 
ο τρόπος που κάθεται το άτομο. Η εργασία στο κομπιούτερ 

πρέπει να είναι άνετη.
□ Ο προσωπικός χώρος . Είναι καλό να υπάρχει αρκετός 

προσωπικός χώρος του οποίου να μπορεί το άτομο να ελέγχει 
την πρόσβαση. Η τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων στο 
γραφείο είναι πολύ σημαντική όταν δεν υπάρχει προσωπικός 
χώρος πέρα του γραφείου.

3.6 Οργανωσιακή αντιμετώπιση του στρες

Όπως και η ατομική αντιμετώπιση του στρες έτσι και η οργανωσιακή 
αντιμετώπιση του στρες περιλαμβάνει διάφορες πρακτικές - μεθόδους 
διαχείρισης του στρες. Οι σημαντικότερες αναφέρονται παρακάτω:

3.6.1 Ανάλυση ρόλου ( Role Set Analysis )

Η περισσότερη προσοχή στο θέμα της αντιμετώπισης του εργασιακού 
στρες δίνεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, παρόλα αυτά όπως έχει 
ήδη αναφερθεί πολύ σημαντική είναι και η αντιμετώπιση των πηγών στρες. Η 

τεχνική της ανάλυσης ρόλου βοηθάει πολύ τους μάνατζερ. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τα άτομα ή και από τον οργανισμό σαν σύνολο, ως μια 
στρατηγική αντίληψη. Πρόκειται για μια πολύ απλή τακτική, που αφορά τη 
συστηματική αναγνώριση των προτεραιοτήτων σε μια δουλειά. Οι μάνατζερ
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μπορούν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί και με λιγότερο στρες, εάν 
μπορέσουν να τοποθετήσουν σε μια λογική βάση τις προτεραιότητες της 
δουλειάς τους, αντί να προσπαθούν να πετύχουν το αδύνατο, θέτοντας τυχαία 
προτεραιότητες.

Η τεχνική αυτή μειώνει το στρες το οποίο προκαλείται εξαιτίας του 
υπερβολικού φόρτου εργασίας και όχι μόνο. Η αποτελεσματικότητα των 
μάνατζερ αυξάνεται όταν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μαζί 
και ότι χρειάζεται συστηματική τοποθέτηση προτεραιοτήτων του τι πρέπει να 
γίνει άμεσα τι μετά και τι καθόλου. Έτσι διασφαλίζεται ότι γίνονται όλες οι 
σημαντικές εργασίες και δίνεται στους μάνατζερ μια αίσθηση ελέγχου και 
επάρκειας.

Πιο αναλυτικά, η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εργασίας μέσω έρευνας της αγοράς. Πρέπει να καθοριστεί το βασικό άτομο 
που κάνει την κάθε εργασία και όλα τα άλλα με τα οποία συναναστρέφεται και 
να εκτιμηθούν οι προσδοκίες τους. Πιο αναλυτικά, οι βασικές δραστηριότητες, 
τα άτομα και οι ομάδες με τις οποίες δουλεύει το κάθε άτομο πρέπει να 
αναγνωριστούν και πρέπει να καθοριστεί η ποσότητα εργασίας που είναι η 
σωστή για το κάθε άτομο και επίσης οι προτεραιότητες της εργασίας του. 
Έπειτα, πρέπει να ελεγχθεί ο χρόνος της κάθε εργασίας και αν είναι αυτός 
που στη πραγματικότητα χρειάζεται. Έτσι μπορεί το άτομο να κρατήσει 
ημερολόγιο του πως μοίρασε το χρόνο του σε έναν αριθμό 
αντιπροσωπευτικών ημερών, ώστε να ελεγχθεί εάν η κατανομή του στα 
διάφορα μέρη του ρόλου είναι η επιθυμητή.

Συμπληρώνοντας, μέσω αυτής της τεχνικής αναδείχτηκε μια αυτάρκεια 
των οργανισμών σε δεξιότητες καθώς και προθυμία του κατόχου της κάθε 
δουλειάς να παραμείνει σε αυτήν. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι η προθυμία 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην κάθε προκειμένη αλλαγή στην επιχείρηση, 
αυξήθηκε. Επιπλέον, προκύπτουν νέα θέματα που αφορούν τον κάτοχο της 
δουλειάς και τον οργανισμό. Προβλήματα, βρίσκουν λύση μέσω νέων 

προγραμμάτων δράσης. Τέλος, οι κάτοχοι της δουλειάς είναι περισσότερο 
ικανοί να αναγνωρίσουν τι πρέπει να γίνει την κάθε στιγμή. (Rees, 1997)
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3.6.2 Employee Assistance Programmes (ΕΑΡ) -προγράμματα βοήθειας 
των εργαζομένων

Με τη μια η την άλλη μορφή, τα προγράμματα βοήθειας των 

εργαζομένων υπάρχουν στο χώρο εργασίας γύρω στα 70 χρόνια. Τα πρώτα 

προγράμματα έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του 1920 κατά την διάρκεια των 

Hawthorne Studies. Τα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων, 

ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στρες. Όμως υπάρχει πολύ 

μικρή επανατροφοδότηση με τη διοίκηση. Συνήθως, η επανατροφοδότηση 

αφορά πληροφορίες για τον αριθμό των εργαζομένων που παρακολούθησαν 

το πρόγραμμα και τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παραδοσιακά, 

τα ΕΑΡ έστιασαν στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και όχι στα 

χαρακτηριστικά της δουλειάς που μπορεί να προκαλούν το στρες. Έτσι τα 

προγράμματα αυτά, αντιμετωπίζουν κατά βάση τα συμπτώματα του 

εργασιακού στρες και όχι τις πηγές.

Η εστίαση αυτή στα άτομα είναι μία βασική μέθοδος αντιμετώπισης του 

στρες που προσφέρεται από τα προγράμματα ΕΑΡ στο χώρο της εργασίας. 

Τα πιο συχνά προγράμματα διοίκησης του στρες είναι αυτά που ενημερώνουν 

τα άτομα για τη φύση του στρες και την αλλαγή κάποιων χαρακτηριστικών του 

ατόμου και όχι του οργανισμού. Τέτοια παραδείγματα αντιμετώπισης του 

στρες έχουν αναφερθεί παραπάνω,(παράγραφος 4.5). Οι σύμβουλοι των 

προγραμμάτων αυτών δεν έχουν εκπαιδευτεί στην οργανωσιακή 

συμπεριφορά. Με αυτά τα θέματα ασχολείται η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. 

(Murphy, 1995)

3.6.3 Αντιμετώπιση του στρες μέσω της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
(HRM)

Η σωστή διοίκηση ανθρωπίνων πόρων μπορεί συντελέσει στη 

μείωση του εργασιακού στρες. Μέσω των διαφόρων θεμάτων με τα οποία 

ασχολείται μπορεί να επιτευχθεί μείωση της αβεβαιότητας και του φόρτου 

εργασίας και προώθηση της επιτυχίας των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, 

μπορεί να επιτευχθεί μείωση του στρες μέσω της ανάλυσης της θέσης 

εργασίας, της αξιολόγησης της απόδοσης και των συστημάτων αμοιβής, των
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διαφόρων πολιτικών, της επιλογής και της εκπαίδευσης. (Ratachai 

Teratanavat and Brian H.Kleiner, 2001)

• Η ανάλυση της εργασίας είναι η διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και 

σύνθεσης πληροφοριών για την εργασία. Ξεκαθαρίζει τις 

υπευθυνότητες της δουλειάς και τα προσόντα και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται . Οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι πρέπει κατά περιόδους 

να συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση της περιγραφής της εργασίας και 

να συμφωνούν στις οποιεσδήποτε αλλαγές. Έτσι μειώνεται η 

αβεβαιότητα. Ο προγραμματισμός της καριέρας και η ανάπτυξη μέσω 

της αλλαγής της θέσης εργασίας, γίνεται ευκολότερος μέσω των 

πληροφοριών της περιγραφής της θέσης εργασίας. Επιπρόσθετα , ο 

μισθός του εργαζόμενου είναι σύμφωνος με τα προσόντα και τις 

δεξιότητες που δίνονται στη περιγραφή της θέσης εργασίας.

• Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

καθορίζονται τα στάνταρτ απόδοσης για κάθε δουλειά και τα κριτήρια 

απόδοσης. Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει είναι σαφές και αξιόπιστο. 

Τα κριτήρια είναι : η ποιότητα της δουλειάς, η ποσότητα της δουλειάς , 

η γνώση της δουλειάς, η συμμετοχή, , η πρωτοβουλία, η συνεργασία, η 

εξάρτηση και η ανάγκη για επίβλεψη. Η επανατροφοδότηση της 

αξιολόγησης της απόδοσης είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να συζητείται 

η αξιολόγηση με τον εργαζόμενο.

• Οι πολιτικές οι οποίες είναι κατανοητές και δοσμένες με συνέπεια είναι 
πολύ σημαντικό εργαλείο της μείωσης του στρες, σαν καθοδηγητές στη 
λήψη των αποφάσεων και τη δράση στοχεύουν και αυτές στη μείωση 

της αβεβαιότητας. Πολιτικές πρέπει να αναπτύσσονται σε περιοχές 

όπως είναι:

ο οι συνθήκες εργασίας ( ώρες εργασίας, διακοπές, αμοιβές, 

πλεονεκτήματα)

ο η αξιολόγηση της απόδοσης ( ποιος αξιολογεί, ποια είναι τα 

κριτήρια, πότε) 

ο η στελέχωση και επιλογή
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ο η ειλικρίνεια και η ηθική (ποιες συμπεριφορές είναι νόμιμες και 
ηθικές, ποιες είναι οι ευθύνες ποιου;) 

ο η καθοδήγηση, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση 

ο η ασφάλεια

ο η οργάνωση ( αναφερόμενες σχέσεις, έλεγχος παραπόνων )

• Η επιλογή και η εκπαίδευση είναι δυο πολύ σημαντικές διαδικασίες . 

Η επιλογή πρέπει να γίνεται σωστά με τη βοήθεια της περιγραφής της 

θέσης εργασίας και τη συνέντευξη και τα προσόντα του υποψηφίου. 

Επίσης, η εκπαίδευση είναι σημαντική με στόχο την παροχή 

ικανοτήτων για την αποτελεσματική απόδοση των εργαζομένων. Η 

εκπαίδευση μπορεί να στοχεύει και στην δημιουργία ικανοτήτων 

αντιμετώπισης, στην συνειδητοποίηση του ηγέτη της ομάδας, στην 

καλλιέργεια θετικότητας, στη συνειδητοποίηση του προσωπικού στρες, 

στην καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων κ.α.

3.6.4 Εκπαίδευση και ανάπτυξη ειδικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Οι ευθύνες των ειδικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ποικίλουν, αλλά 

γενικά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιλαμβάνουν θέματα όπως είναι, 

η περιγραφή της θέσης εργασίας , η στελέχωση και η επιλογή , η αξιολόγηση 

της απόδοσης, οι διάφορες πολιτικές , η εκπαίδευση, η ανάπτυξη καριέρας, η 

κατασκευή ομάδων και οι σχέσεις εργασίας. Έτσι οι ομάδες διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων είναι ικανές να ασχολούνται με θέματα σχετικά με την 

απόδοση , αλλά σπάνια συμμετέχουν στην διαδικασία και αναγνώριση του 

εργασιακού στρες. Αυτό όμως σιγά- σιγά αλλάζει, γιατί οι ομάδες διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων όλο και συχνότερα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 

αντιδράσεις των εργαζομένων σε αναδυόμενα προβλήματα όπως είναι η 

αναδιοργάνωση, οι ομαδικές απολύσεις, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, η 

σχετική αξία και η διαφορετικότητα του εργασιακού χώρου, τα οποία είναι 

ικανά να προκαλέσουν στρες. Παρόλα αυτά όμως το θέμα του εργασιακού 

στρες αντιμετωπίζεται ως πολύ λεπτό και όχι ως θέμα της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων.
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Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ειδικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε 

θέματα σχετικά με το στρες, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη με διάφορους 

τρόπους. Για παράδειγμα μπορεί να ζητηθεί από τους ειδικούς αυτούς να 

οργανώσουν και να παραδώσουν ένα πρόγραμμα διοίκησης του στρες που 

να καλύπτει θέματα όπως είναι η διοίκηση του χρόνου, η θετικότητα και 

τεχνικές χαλάρωσης. Αργότερα καθώς η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των 

ειδικών μπορεί να γίνει τέτοια ώστε αυτοί να δημιουργούν μια πλειάδα 

προγραμμάτων αντιμετώπισης του στρες. Λαμβάνοντας υπ 1 όψιν την 

αντικειμενικότητα που υπάρχει σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό η ανάπτυξη 

και η εκπαίδευση να είναι τέτοια ώστε οι ειδικοί να:

1. να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των διαφορετικών προοπτικών που 

υπάρχουν.

2. να αναγνωρίζουν όταν μια συγκεκριμένη προοπτική προωθείται

3. να υιοθετούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οι ίδιοι

Για να φανεί πως οι ειδικοί αναγνωρίζουν συγκεκριμένες προοπτικές του 

εργασιακού στρες θα δοθεί έμφαση σε πέντε αρκετά σημαντικές περιοχές της 

δραστηριότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Οι περιοχές αυτές είναι 

οι παρακάτω:

1. στελέχωση και επιλογή (recruitment and selection)

2. διοίκηση απόδοσης (performance management)

3. εκπαίδευση και ανάπτυξη (training and development)

4. αμοιβή (reward)

5. πειθαρχία (discipline)

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές δίνονται δύο σετ ερωτήσεων. 
Το ένα σετ ερωτήσεων περιλαμβάνει συναισθήματα που σχετίζονται με την 

προοπτική του ατόμου στο στρες, ενώ το άλλο περιλαμβάνει συναισθήματα 

που σχετίζονται με το περιβάλλον. Παρακάτω δίνονται τα σετ αυτά 

ερωτήσεων για την κάθε περιοχή :

Πίνακας 3.1
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Στελέχωση
και
επιλογή

• Ο υποψήφιος χειρίστηκε καλά 
πίεση στο παρελθόν;
• Έχει ο υποψήφιος ρεαλιστική 
άποψη των ικανοτήτων του;
• Πόσο πρόθυμος είναι υποψήφιος 
να αρχίσει δουλειά;
• Υπάρχουν σημάδια από την διαδικασία 

επιλογής (συνέντευξη, συστάσεις 
ιατρική αναφορά κ.α. )ότι ο υποψήφιος 
έχει ροπή στο στρες;

• Τι περιμένει ο εργοδότης 
από τον υποψήφιο;

• Είναι η δουλειά από τη φύση 
της στρεσογόνα; Και
εάν ναι πρέπει να είναι έτσι;

• Τι διαδικασίες προσαρμογής 
υπάρχουν;

Διοίκηση
απόδοσης

• Είναι ο εργαζόμενος προετοιμασμένος 
να δουλέψει σε μια ποικιλία 
καταστάσεων και ατόμων;

• Είναι διατεθειμένος ο εργαζόμενος να 
αναλάβει πρόσθετες ευθύνες;

• Είναι ο εργαζόμενος προετοιμασμένος 
να προσεγγίσει το θέμα με ελαστικό 
τρόπο;

• Θα ακολουθήσει ο εργαζόμενος λογικές 
οδηγίες;

• Μπορεί ο εργαζόμενος να
αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες 
εργασίας;

• Και είναι διατεθειμένος να λάβει υπ 
‘όψιν του την επανατροφοδότηση;

• Τι μηχανισμοί υπάρχουν
ώστε να βοηθήσουν τον 
εργαζόμενο να δείξει
ενδιαφέρον για τη δουλειά;

• Πόσο απαιτητική είναι η 
δουλειά;

• Έχει η δουλειά λογικό 
ωράριο;

• Πόση ελευθερία και
αυτονομία δίνεται στον 
εργαζόμενο;

• Ποιες είναι οι συνθήκες 
εργασίας;

• Η επανατροφοδότηση γίνεται 
με θετικό και δημιουργικό 
τρόπο;

Εκπαίδευση
και
ανάπτυξη

• Έχει ο εργαζόμενος τις απαραίτητες 
δεξιότητες και ικανότητες για τη 
δουλειά;

• Είναι πρόθυμος ο εργαζόμενος να 
αποκτήσει νέες δεξιότητες;

• Χρειάζεται εκπαίδευση σε θέματα όπως 
είναι η διοίκηση χρόνου και άλλα;

• Έχει η επιχείρηση επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη 
εκπαίδευση και πολιτική 
ανάπτυξης;

• Τι ευκαιρίες αναγνώρισης
αναγκών εκπαίδευσης
υπάρχουν τόσο για την 
υπάρχουσα δουλειά όσο και 
για τις φιλοδοξίες καριέρας;
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• ο διευθυντής χρειάζεται 

εκπαίδευση σε θέματα όπως 

είναι ο προγραμματισμός, η 

οργάνωση, η παράδοση 

ευθυνών και η καλή 

επικοινωνία;

Αμοιβή • είναι οι αμοιβές ρεαλιστικές;

• Ο εργαζόμενος θεωρεί ότι οι αμοιβές 

είναι σχετικές με την προσπάθεια;

• Παρακινείται ο εργαζόμενος από τις 

αμοιβές;

• Παρέχει ασφάλεια και

ικανοποίηση το σύστημα 

αμοιβής;

• Μέχρι ποιο βαθμό επηρεάζει 

ο διευθυντής τις αμοιβές 

ανάλογα με την επίδοση του 

εργαζομένου;

• Υπάρχει ισότητα μεταξύ των 

αμοιβών των εργαζομένων;

Πειθαρχία • Είναι ικανός ο εργαζόμενος να τα 

βγάλει πέρα με τα καθήκοντά του;

• Ποια χαρακτηριστικά του προκαλούν 

στρες;

• Τι μπορεί να βελτιώσει την 

συμπεριφορά του εργαζόμενού;

• Μπορεί να ανασχεδιαστεί η

εργασία ώστε να ταιριάζει 

στα προσόντα του

εργαζόμενου;

• Τι βοήθεια μπορεί να

προσφερθεί στον

εργαζόμενο;

Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο παραπάνω πίνακας και τα 

διάφορα ερωτήματα που υπάρχουν σε αυτόν θα αναφερθεί κάποιο 

παράδειγμα. Όσον αφορά για παράδειγμα τη στελέχωση και την επιλογή οι 

εργοδότες πρέπει να ενδιαφερθούν ώστε τα άτομα που εργάζονται για την 

στελέχωση και διαδικασία επιλογής να συνεισφέρουν για μια στρατηγική 

ελαχιστοποίησης των επιπέδων στρες των νέων στελεχών. Έτσι τα άτομα 

που ασχολούνται με την διαδικασία προσλήψεων μπορούν να εξετάσουν εάν 

οι υποψήφιοι είναι επιρρεπής στο στρες, ελέγχοντας τις παλαιότερες 

αντιδράσεις τους σε καταστάσεις στρες. (Rees- Redfern,2000)
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Παράλληλα καλή εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων μπορεί να 

αποδειχθεί ανεκτίμητη στο να βοηθήσει τους μάνατζερ να καταλάβουν 

καλύτερα τους ανθρώπους τους και να τους υποκινήσουν με λιγότερο 

στρεσογόνους τρόπους. ( Bland, 1999)

Η διαχείριση του στρες παίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις 

παραγράφους 4.6.3 και 4.6.4 ,η καλή διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε 

συνδυασμό με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ειδικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, μπορούν να μειώσουν τις πηγές στρες. Παρόλα αυτά δεν 

συμπεραίνεται πάντα άμεσα ότι καλή πρακτική της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, είναι το ίδιο με τις πρέπουσες σχεδιασμένες παρεμβάσεις διοίκησης 

του στρες. (Dewe and Driscoll, 2002). Έτσι η συνεργασία της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων με τα εσωτερικά διαμορφωμένα προγράμματα βοήθειας 

των εργαζομένων μπορεί να θεωρηθεί μια καλή προοπτική για την 

αντιμετώπιση του εργασιακού στρες.

3.6.5 Συνεργασία HRM (ειδικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων )και 
ΕΑΡ (προγραμμάτων βοήθειας των εργαζομένων) στην αντιμετώπιση 
του εργασιακού στρες

To HRM και το ΕΑΡ μπορούν να συνεργαστούν δεδομένου ότι 

εστιάζουν σε δυο διαφορετικές περιοχές ειδίκευσης. Πως αυτή η συνεργασία 

θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες και γιατί] Το θέμα 

του εργασιακού στρες είναι πολύ πολύπλοκο και οι πηγές του είναι πολλές. 
Έτσι ο πολύπλοκος χαρακτήρας του στρες απαιτεί ειδικούς και από το HRM 

και από το ΕΑΡ. Αφού κανένα από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

συνολικά το θέμα του στρες, ο συνδυασμός ειδικών σε ένα ομαδικό 

περιβάλλον μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Παράλληλα, μια 

τέτοια αντιμετώπιση του στρες θα ήταν πιο οικονομική, αφού δεν θα 

χρειαζότανε η πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων. Ο τρόπος είναι μέσω 

συνεργασίας.

Όλες οι παρεμβάσεις-μοντέλα αντιμετώπισης του στρες 

περιλαμβάνουν τρεις φάσεις : την αναγνώριση του προβλήματος, τον 

σχεδίασμά της παρέμβασης και την αξιολόγηση του προγράμματος.
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Παρακάτω δίνονται οι ρόλοι , οι δραστηριότητες και οι ευθύνες του κάθε 

συνεργάτη από το HRM και το ΕΑΡ σε κάθε μια από τις παραπάνω τρεις 

φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά την αναγνώριση των πηγών και συμπτωμάτων 

του στρες και περιλαμβάνει συζητήσεις, ομαδικές συζητήσεις, συνεντεύξεις και 

έρευνα των εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπ όψιν τις πέντε βασικές κατηγορίες 

παραγόντων στρες, οι τρεις πρώτες έχουν να κάνουν με χαρακτηριστικά της 

δουλειάς - οργανισμού και το HRM μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα. 

Παράλληλα οι δυο τελευταίες ταιριάζουν καλύτερα με το ΕΑΡ. Παρακάτω 

δίνονται τις πέντε κατηγορίες παραγόντων στρες:

1. οργανωσιακές πρακτικές : συστήματα αμοιβών με βάση την απόδοση, 

πρακτικές επίβλεψης, ευκαιρίες προαγωγής

2. χαρακτηριστικά της δουλειάς: φόρτος εργασίας, χώρος εργασίας, 

αυτονομία

3. οργανωσιακό κλίμα κουλτούρα: αξία εργαζόμενου, προσωπική 

ανάπτυξη, ακεραιότητα

4. διαπροσωπικές σχέσεις : επιβλέποντες, συνεργάτες, πελάτες

5. χαρακτηριστικά των εργαζομένων : προσωπικά στοιχεία, οικογενειακές 

σχέσεις, ικανότητες χειρισμού

Επιπρόσθετα, το ΕΑΡ πρέπει να ασχοληθεί 1) με ψυχολογικά θέματα 

όπως είναι: το άγχος, η κατάθλιψη, η προδιάθεση για ενόχληση, 2) με θέματα 

φυσιολογίας όπως είναι: η πίεση η ένταση των μυών και 3) με θέματα
συμπεριφοράς όπως είναι : η κακή απόδοση στη δουλειά, τα ατυχήματα, η 

διαταραχή ύπνου και η χρήση ουσιών.

Στη δεύτερη φάση, που αφορά τον σχεδίασμά των παρεμβάσεων, έχει 

ήδη βρεθεί ο στόχος των παρεμβάσεων . Οι παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται 

σε πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού και τρίτου βαθμού. Οι παρεμβάσεις 

πρώτου βαθμού εστιάζουν στη μείωση ή εξαφάνιση των πηγών στρες, 

δηλαδή των οργανωσιακών, εργασιακών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών 

παραγόντων. Οι παρεμβάσεις δεύτερου βαθμού προσπαθούν να μειώσουν τα 

συμπτώματα τους στρες και συνήθως εφαρμόζεται πριν οι εργαζόμενοι 

εμφανίζουν κλινικά σημάδια ασθένειας. Τέλος οι παρεμβάσεις τρίτου βαθμού,
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ασχολείται με τη θεραπεία ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια 

προβλήματα. Παραδείγματα παρεμβάσεων δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 3.2

Πρώτου
βαθμού
παρεμβάσεις

1 .Αναθεώρηση των πρακτικών επίβλεψης

2.Διεύρυνση προαγωγών / καριέρας

3. Θέσπιση ευέλικτων ωραρίων εργασίας

4.Αύξηση αυτονομίας εργαζομένων

Δεύτερου
βαθμού
Παρεμβάσεις

1. Μυϊκή χαλάρωση

2. Βελτίωση ικανότητας χειρισμού

Τρίτου βαθμού 1. Ψυχοθεραπεία

2.Εισαγωγή σε νοσοκομεία

3. Συμβουλευτική

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (HRM), μπορεί να προσφέρει στις 

παρεμβάσεις πρώτου βαθμού. Από την άλλη πλευρά τα προγράμματα 

βοήθειας των εργαζομένων (ΕΑΡ) είναι εκπαιδευμένα και έμπειρα να 

εργαστούν στις παρεμβάσεις δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Τέλος στη φάση της αξιολόγησης, συνδέεται με τους αντικειμενικούς 

στόχους της παρέμβασης. Αυτοί έχουν τοποθετηθεί στη πρώτη φάση της 

αναγνώρισης του προβλήματος. Εάν η παρέμβαση απέτυχε να μειώσει τις 

πηγές στρες τις οποίες στόχευε καθώς και να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα 

που έπρεπε, τότε μπορεί να χρειαστεί να επανελεγχτεί. ( Lawrence R.Murphy, 

1995)

3.6.6 Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του στρες

Μερικοί ακόμη από τους τρόπους αντιμετώπισης του στρες θα 

αναφερθούν σε αυτή την παράγραφο. Πολύ σημαντικοί παράγοντες που 

μειώνουν το στρες είναι:
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•ανάπτυξη στρατηγικής workshop: η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής 

έχει πολλά πλεονεκτήματα. Στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους ότι η 

επιχείρηση νοιάζεται γι αυτούς και τα επίπεδα στρες που αντιμετωπίζουν. 

Πρόκειται για συναντήσεις που θα βοηθήσουν τα άτομα να έχουν μια κοινή 

άποψη του στρες καθώς και να αναγνωρίσουν σημαντικές προσωπικές και 

οργανωσιακές απόψεις για το θέμα. Σε αυτές τις συναντήσεις θα γίνουν 

συζητήσεις για διάφορες οργανωσιακές αλλαγές καθώς και αλλαγές των 

ατομικών τρόπων αντιμετώπισης του στρες. ( Bland, 1999)

Μια σύγχρονη μορφή τους υποστηρίζει ότι η διαχείριση του στρες 

μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της αλλαγής των μυαλών των ατόμων. Έτσι 

μπορεί να επιτευχθεί μια γενική αναθεώρηση της αντίληψης του εαυτού 

τους, της ζωής τους, της δουλειάς τους και των σχέσεών τους. Αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι μια λίστα 

πραγμάτων του τι πρέπει να κάνουν. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν 

μέσω της νέας αυτής μορφής ομαδικών συναντήσεων στη δουλειά ( 

workshop). Αυτές διαρκούν δυο μέρες και συμμετέχουν από 6 έως 

δεκαπέντε άτομα και δυο καθοδηγητές. Στόχος αυτών είναι να θεωρηθούν 

οι παράγοντες που προκαλούσαν μέχρι εχθές στρες ασήμαντοι. 

Παράλληλα, οι καθοδηγητές προσπαθούν να εξηγήσουν τι πραγματικά 

είναι στρες . Συχνά γίνεται και μια διάλεξη για το πως λειτουργεί το 

ανθρώπινο σώμα. Επιπρόσθετα, τα άτομα έχουν ελευθερία επιλογής και 

αντιμετωπίζονται ως έξυπνα ανθρώπινα όντα.

Ένας ακόμη στόχος, είναι να δουν τα άτομα μια μεγαλύτερη εικόνα 

γύρω τους, έτσι ώστε τα καθημερινά προβλήματα να φανούν πιο 
ασήμαντα. Τέλος είναι πολύ σημαντικό τα άτομα να αφήσουν πίσω τους 

όποιους δεσμούς παρηγοριάς με την δουλειά, τις σχέσεις, τα χρήματα κ.α.

•επιτροπή εργασιακού στρες : η επιτροπή εργασιακού στρες 

συντελείται από μια ομάδα η οποία συνεδριάζει σε μόνιμη βάση με σκοπό 

να βελτιωθεί το περιβάλλον εργασίας. Η ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο εργαζόμενους όσο και διευθυντές.

•συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων : η συμμέτοχή στη λήψη των 

αποφάσεων έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα, μερικά από τα οποία 

είναι η χαμηλή ένταση, η χαμηλή αμφιλογία του ρόλου, η υψηλή 

χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων, οι καλές σχέσεις με τους άλλους, η
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ικανοποίηση από την εργασία και η αυξημένη παραγωγικότητα. Αφορά 

ατομική πρακτική διαχείρισης του στρες, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

προωθείται μέσα από τον οργανισμό. ( Bland, 1999)

•Κοινωνική υποστήριξη: 
πίνακας 3.3

Με κοινωνική 
υποστήριξη

χωρίς
κοιν.υποστήριξη

χαμηλό στρες υψηλό

Πηγή: www.siu.edu/departments/cola/psvcho/psvc323/chapt17

Τα πλεονεκτήματα από την κοινωνική υποστήριξη είναι ότι 

καλλιεργείται το ενδιαφέρον για το καλό των άλλων, ο αλληλοσεβασμός, 

και μια καλή αντίληψη για τον συνάνθρωπο. Επιπλέον μετριάζει την σχέση 

ανάμεσα στους παράγοντες και την ένταση-πίεση. Επιπλέον, δίνεται 

σημασία στην ύπαρξη συνοχής και συνεργασίας στις ομάδες. Μέσα στην 

επιχείρηση έχει σχέση με την ύπαρξη υποστήριξης από τους 

προϊστάμενους και τους υφισταμένους και γενικά τους συνεργάτες. 

Πιθανές στρατηγικές ενίσχυσης της κοινωνικής υποστήριξης μέσα στην 
επιχείρηση είναι : η εκπαίδευση σε καταστάσεις που απαιτούν δράση 

επίβλεψης, η εκπαίδευση για την επίλυση συγκρούσεων και τη δημιουργία 

ομάδων, η σωστή χρήση των αποχωρήσεων προσωπικού

• υγιεινή : είναι πολύ σημαντική για τους εργαζόμενους, αλλά και τον 

οργανισμό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώματα και τις 

ευθύνες τους γύρω από το θέμα. Από την πλευρά της ασφάλειας πολύ 

σημαντική είναι και η μείωση των φυσικών κινδύνων.

Συμμετοχή στα

κοινά

« έχω λίγη

βοήθεια από τους 

φίλους »

μοναξιά Υψηλή πίεση
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•ομαδικότητα : είναι πολύ σημαντική για τη σωστή και πετυχημένη 

συνεργασία. Μέσω της ομαδικότητας αυξάνεται η παραγωγικότητα και 

μειώνεται το στρες.

•προγραμματισμός: ο προγραμματισμός είναι από τα καλύτερα 

εργαλεία μείωσης του στρες. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τη 

συμφωνία σε ένα όραμα και την ανάπτυξη μιας αποστολής, στόχων, 

στρατηγικών και επίτευξης στόχων. Ο προγραμματισμός μειώνει την 

αβεβαιότητα και παρέχει στους εργαζόμενους μια αίσθηση κατεύθυνσης. 

Ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο δημιουργεί ένα χάρτη-δρόμο για τους 

εργαζόμενους που τους οδηγεί για αυτά που έχουν να κάνουν. Ο 

προγραμματισμός της διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. Για να αποφευχθεί έλλειψη προσωπικού για παράδειγμα 

πρέπει να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: 1). Τι είδους 

δεξιότητες απαιτούνται από την επιχείρηση σήμερα και στο μέλλον; 2) 

πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται σήμερα και στο μέλλον;

•μετακίνηση εμποδίων απόδοσης: μια πιθανή επιτυχία προκαλεί 

μείωση του στρες ενώ μια πιθανή αποτυχία προκαλεί αύξηση του στρες. 

Σε μικρές επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχουν άτομα που να ελέγχουν για 

πιθανά εμπόδια στην απόδοση των εργαζομένων. Τα προβλήματα στην 

απόδοση συχνά συμβαίνουν από κακώς σχεδιασμένα συστήματα και 

διαδικασίες παρά από λάθη των εργαζομένων.

•ανάμειξη στη δουλειά : οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο 

σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και τη λήψη των αποφάσεων. Οι 

εργαζόμενοι είναι πιο ικανοί να καταλάβουν τις ικανότητες τους και τις 
απαιτήσεις της δουλειάς. Επιπλέον έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

Βέβαια η συμμετοχή και κατά συνέπεια η ανάμειξη σε διάφορες 

δραστηριότητες απαιτεί εκπαίδευση και γνώση.
•αύξηση της αίσθησης ελέγχου: πρέπει να αυξηθεί ο πραγματικός 

έλεγχος και η συμμετοχή. Η μεγαλύτερη συμμετοχή προσδίδει αίσθηση 

ελέγχου. Έχει αναφερθεί αύξηση της ικανοποίησης από τη δουλειά, 

μείωση των απουσιών και των παραιτήσεων, μείωση των συγκρούσεων 

και της συναισθηματικής πίεσης. Η αύξηση της αίσθησης του ελέγχου 

δημιουργείται μέσω της χρήσης των παρακάτω:
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• Χρήση συναντήσεων του προσωπικού για συζητήσεις με σκοπό την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής

• Ανάπτυξη αυτόνομων ομάδων

•Αύξηση του επιπέδου ικανοτήτων των εργαζομένων: αυτό

επιτυγχάνεται μέσω :

• Εκπαίδευσης για την ανάδειξη ικανοτήτων

• Χρήση career ladders για την αμοιβή της ανάπτυξης δεξιοτήτων

• Χρήση job rotation για την αύξηση των ικανοτήτων

• Χρήση ανασχεδιασμού της εργασίας για διεύρυνση των ικανοτήτων

• Υγιή χρήση των κομπιούτερ για την ανάπτυξη ικανοτήτων 

•Διατήρηση απαιτήσεων της δουλειάς σε υγιή επίπεδα
Τα άτομα μπορούν να αρρωστήσουν εάν εργάζονται πολλές ώρες και 

με γρήγορους ρυθμούς. Είναι παραγωγικά και υγιή εάν εργάζονται σε 

φυσιολογικούς ρυθμούς. Πιθανές στρατηγικές είναι οι ακόλουθες:

• Μειωμένη χρήση υπερωρίας

• Τοποθέτηση ορίων του φόρτου εργασίας (caseload restrictions)

• Brake mechanism : εκτελεστική ομάδα που λειτουργεί ως 

μηχανισμός φρένου, που σταματά την κίνηση εργασίας, όταν και 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο

• Ομάδες αναγνώρισης του τι δεν χρειάζεται να γίνει 

•Αλλαγές που παρέχουν υγιή ωράρια εργασίας:

• Μειωμένη χρήση της αναγκαστικής υπερωρίας

• Προσοχή στη χρήση της βραδινής βάρδιας

• χρήση ευέλικτων, εναλλακτικών προγραμμάτων εβδομαδιαίας 

εργασίας

•Το χιούμορ
Κάποιες βασικές ερωτήσεις για να δούμε εάν το άτομο είναι 

καλά στη δουλειά του είναι: Αντιμετωπίζει το άτομο την κάθε μέρα που 

πάει στη δουλειά με ενθουσιασμό; Είναι περήφανο για το αποτέλεσμα 

της δουλειάς του; Είναι η εργασία ένα μέσο προς την απόκτηση 

προσωπικής δύναμης και αυτοπραγμάτωσης; Είναι η δουλειά μια από 

της χαρές της ζωής του; Το χιούμορ είναι σημαντικό στοιχείο της 

ποιότητας της εργασιακής ζωής. Είναι ένα πολύ καλό αντίδοτο για τον
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έλεγχο των επιπέδων στρες. Το γέλιο βοηθάει στη βελτίωση της υγείας, 

μειώνοντας την αρτηριακή πίεση.

Η ικανότητα του ατόμου να γελάει σε καταστάσεις έντασης, 

μειώνει το στρες και δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα για το ίδιο αλλά 

και τους άλλους ανθρώπους δίπλα του. Η συμπεριφορά των ατόμων 

που εργάζονται σε οργανισμούς με καλό περιβάλλον, έχει ως βασικό 

στοιχείο το χιούμορ. Τα άτομα αυτά έχουν αίσθηση προσωπικής 

ελευθερίας, δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, σκοπό και αποστολή τα 

οποία ενθαρρύνονται από τον οργανισμό. Το χιούμορ συχνά 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη συνοχή των ομάδων, , τη γρήγορη 

μάθηση και τη δημιουργικότητα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το χιούμορ και το γέλιο συντελούν στην 

απελευθέρωση χημικών όπως είναι οι ενδορφίνες, η επινεφρίνη και η 

αδρεναλίνη τα οποία αυξάνουν την ενέργεια. Επιπλέον συντελεί στη 

πιο δημιουργική σκέψη, στη καλύτερη λήψη αποφάσεων, την 

βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτό εκτίμηση και την 

ποιοτική απόδοση. Τέλος οι θετικές συνέπειες του χιούμορ είναι τόσο 

πολλές και έντονες, ώστε πολλές επιχειρήσεις να το κάνουν μέρος της 

οργανωσιακής του κουλτούρας. (Miller, 1996)

3.6.7 Συχνά χρησιμοποιούμενοι τρόποι αντιμετώπισης του στρες από 
τους μάνατζερ

• Σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων

• Αντικειμενική αντιμετώπιση καταστάσεων και όχι συναισθηματική

• Καλές και σταθερές σχέσεις

• Χρήση επιλεκτικής προσοχής

• Αμεσος χειρισμός των προβλημάτων μόλις εμφανιστούν

• Όχι παραγκωνισμός των προβλημάτων

• Χρήση τρόπων που κάνουν την δουλειά πιο ενδιαφέρουσα

• Αναζήτηση βοήθειας από συνεργάτες

• Αναδιοργάνωση της δουλειάς

• Αναγνώριση των προσωπικών ορίων
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3.7 Βήματα σχεδιασμού ενός επιχειρησιακού προγράμματος 
διαχείρισης του στρες

Κάθε επιχείρηση πρέπει να καταλάβει την σημασία της εφαρμογής 

ενός προγράμματος διαχείρισης του στρες, το οποίο περιλαμβάνει όσες από 

τις προαναφερόμενες πρακτικές και μεθόδους, κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητες και σκόπιμες. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εφαρμόζει 

προγράμματα διαχείρισης στρες. Για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος προτείνονται τα παρακάτω έξι βήματα:

1. οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι

2. οι στόχοι να είναι μετρίσιμοι

3. οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί

4. οι ατομικοί και οργανωσιακοί στόχοι να είναι ξεκαθαρισμένοι

5. χρειάζεται η υποστήριξη και ενδυνάμωση από το μάνατζμεντ

6. εστίαση σε συμπεριφορικές προσαρμογές, αλλαγές στάσεων, και 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Το κλειδί για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος είναι η υποστήριξη 

από την ανώτατη διοίκηση. Εάν η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ο λόγος του 

στρες τότε ο στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι θα είναι η προστασία 

των εργαζομένων από την ίδια την επιχείρηση. Εννέα βήματα σχεδιασμού 

ενός τέτοιου προγράμματος δίνονται παρακάτω (Steven Β.Donovan, Brian 

Η. Kleiner, 1994)

1. εκτίμηση του επιπέδου στρες του κάθε εργαζόμενου
2. υπολογισμός των ικανοτήτων προσαρμογής του κάθε εργαζόμενου

3. καθορισμός των σημαντικότερων παραγόντων στρες στο χώρο της 

εργασίας

4. εξήγηση των συνεπειών του στρες

5. εξήγηση των προσωπικών επιπτώσεων υγείας του στρες

6. αναγνώριση των συμπτωμάτων του υπερβολικού στρες

7. αναγνώριση των προσωπικών συμπτωμάτων του στρες

8. περιγραφή ποικίλων τεχνικών διαχείρισης του στρες

9. ανάπτυξη προσωπικών προγραμμάτων δράσης
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Επίλογος - Συμπεράσματα

Όπως εξετάστηκε στην παρούσα εργασία το εργασιακό στρες αποτελεί 

ένα μεγάλο πρόβλήμα. Διατυπώθηκε ότι το εργασιακό στρες προκαλείται από 

διάφορες πηγές, έχει διάφορες συνέπειες και μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

διάφορους τρόπους. Το εργασιακό στρες συνεχώς αυξάνεται, με σχετικές 

έρευνες, να δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 

υπερβολικό στρες και θεωρούν την εργασία από τις σημαντικότερες πηγές 

στρες.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε εργασιακό στρες διαχωρίζονται σε δυο 

μεγάλες κατηγοριές στους ενδοεπιχειρησιακούς και τους παράγοντες 

προσωπικότητας ή αλλιώς ατομικούς παράγοντες. Όπως εξετάστηκε οι 

ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες είναι πολλοί και μπορούν να χωριστούν σε 

κατηγορίες. Μερικοί ιδιαίτερα σημαντικοί είναι η πίεση χρόνου, οι σχέσεις με 

τους συναδέλφους, ο φόρτος εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, η ασφάλεια στη 

δουλειά, η δομή και οργάνωση της επιχείρησης και το περιβάλλον της 

δουλειάς ( θόρυβος, φωτισμός, αερισμός κ.α.). Από την άλλη πλευρά 

σημειώθηκε ότι τα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου είναι πολύ 

σημαντικά για τη δημιουργία του εργασιακού στρες. Τα άτομα 

προσωπικότητας τύπου Α έχουν περισσότερο στρες από τα άτομα τύπου Β. 

Επιπλέον, τα άτομα με εξωτερικό έλεγχο ή αλλιώς οι εξωτερικοί έχουν 

περισσότερο στρες, από τους εσωτερικούς. Τέλος η σκληρότητα είναι πολύ 

σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητας. Τα σκληρά άτομα αντιμετωπίζουν 

τις πηγές στρες λιγότερο αρνητικά.
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι συνέπειες του εργασιακού στρες 

είναι πολύ σημαντικές και ποικίλουν. Μερικές από αυτές είναι τα σωματικά 

συμπτώματα και ενοχλήσεις, τα συμπτώματα στη συμπεριφορά, τα 

συμπτώματα στο χώρο της εργασίας, η συναισθηματική εξάντληση, οι 

απουσίες, οι παραιτήσεις κ.α. Πολύ σημαντικό εμφανίζεται το διοικητικό 

κόστος του εργασιακού στρες. Σε αυτό οδηγούν εκτός των άλλων η μειωμένη 

απόδοση , η χαμηλή υποκίνηση, η μειωμένη ικανοποίηση των εργαζομένων 

από τη δουλειά, τα οποία είναι αποτέλεσμα του εργασιακού στρες.

Παράλληλα, οι τεχνικές και μέθοδοι αντιμετώπισης του εργασιακού 

στρες, είναι ατομικές και οργανωσιακές. Από τις ατομικές μεθόδους μερικές
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είναι η διατροφή, η γυμναστική, το χιούμορ, οι ομαδικές συνεδρίες, η 

χαλάρωση, η διοίκηση του χρόνου, η βελτίωση του περιβάλλοντος, η θετική 

σκέψη. Οι οργανωσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης είναι όπως αναφέρθηκέ η 

ανάλυση ρόλου, τα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων , η συμμετοχή 

και ανάμειξη του εργαζομένου, ο αυξημένος έλεγχος από τον εργαζόμενο, τα 

υγιή ωράρια κ.α. Επιπλέον, η ύπαρξη καλής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

είναι πολύ σημαντική γιατί είναι ικανή να βοηθήσει τους μάνατζερ να 

καταλάβουν καλύτερα από όλες τις πλευρές τους ανθρώπους τους, μέσω της 

σωστής ανάλυσης εργασίας , της αξιολόγησης , της επιλογής και της 

εκπαίδευσης.

Οι δυτικές κουλτούρες πιστεύουν ότι όσο πιο εύκολη γίνει η ζωή τους 

τόσο πιο ευτυχισμένα θα είναι τα άτομα. Όταν τα άτομα ρωτούνται σε 

ομαδικές συναντήσεις τι είναι αυτό που τους προκαλεί πιο πολύ στρες, η 

απάντηση είναι : η πολύ εργασία, ο λίγος χρόνος, οι κακές σχέσεις και το 

στρεσογόνο περιβάλλον. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους και 

εύχονται να ήταν κάπου αλλού, κάνοντας κάτι άλλο, με κάποιον άλλο και με 

περισσότερο χρόνο και χώρο. Η ιδέα ότι μια τέτοια ουτοπία θα μείωνε το 

στρες είναι ένας μύθος. Τα περισσότερα άτομα στο τέλος των ομαδικών 

συναντήσεων με στόχο την διαχείριση του στρες, παραδέχονται ότι ακόμα και 

εάν είχαν ότι ήθελαν, ήταν στο παράδεισο με όλα τα λεφτά του κόσμου, τότε 

θα είχαν το περισσότερο στρες από ποτέ. Η διαπίστωση αυτή , οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το στρες είναι στη φύση του ανθρώπου.

Μια καινούργια σχολή διαχείρισης του στρες η οποία αναδύεται τώρα 

ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα δεν είναι το πάρα πολύ στρες αλλά το πολύ λίγο 
στρες. Η εμπειρία ενός αναμφισβήτητα πολύ στρεσογόνου γεγονότος, κάνει 

τα άτομα να βλέπουν τα πράγματα απλά. Πως μπορεί η διακοπή της 

εργασίας από το χτύπημα του τηλεφώνου να προκαλέσει στρες σε κάποιον 

που μόλις έζησε έναν πόλεμο; Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι η περίοδος των 

Χριστουγέννων και των παγκόσμιων πρωταθλημάτων είναι οι δύο πιο 

στρεσογόνες περιόδους. Είναι πραγματικά παράλογο, γιατί και τα δύο θα 

έπρεπε να προκαλούν ευτυχία. Είναι γεγονός λοιπόν, τόσο με βάση την 

διαπίστωση της προηγούμενης παραγράφου όσο και τα όσα ελέχθησαν σε 

αυτήν, πως οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν κάτι να αγχωθούν γιατί είναι στη 

φύση τους να έχουν στρες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το
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συνειδητοποιήσουν όλοι. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι το στρες είναι στη φύση 

του ατόμου και πως σήμερα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που προκαλούν 

στρες , καταλαβαίνει κάποιος ότι η αντιμετώπιση του δεν είναι καθόλου απλή.

Πολύ σημαντική ακόμη είναι η κατανόηση και η αποδοχή της αντίληψης 

«ότι η ύπαρξη στρες δεν είναι απαραίτητα κακή» . Εξάλλου εάν δεν αλλάζει το 

περιβάλλον, μπορεί να αλλάξει η στάση των ανθρώπων σε αυτό. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και σημασία σε αυτό το σημείο παρουσιάζει η ακόλουθη φράση : 

«εάν δεν μπορούμε να κάνουμε το πρόβλημα μικρότερο , μπορούμε να 

κάνουμε τον εαυτό μας μεγαλύτερο!»

Ολοκληρώνοντας, τονίζεται ότι η αντιμετώπιση του εργασιακού στρες 

δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο συνδυασμός όμως τις ατομικής αντιμετώπισης 

και της οργανωσιακής αντιμετώπισης μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του 

προβλήματος. Αυτό προϋποθέτει την κατανόηση της σημασίας του 

προβλήματος τόσο από τα άτομα όσο και τους οργανισμούς.
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